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Kertomus
käynnistä Pietarin graafillisessa näyttelyssä,

Helsingin Kirjanpainajain Yhdistyksen
matkarahalla, keväällä 1895.

Asiallisen todistuksen saatuamme läksimme
rautateitse Helsingistä, allekirjoittanut sekä
kolme toveria, 18 p. Toukokuuta illalla. Saa-
vuimme Pietariin seuraavana päivänä eli Sun-
nuntaina k:lo 10 ajoissa aamulla. Asemallata-
vattiin tuttaviamme, erosimme kahtia, kummin-
kin tavataksemme taas, sillä päätettiin yhdessä
käydä näyttelyssä sekä Pietarin isommissakirja-
painoissa. Kaksi tovereistamme saivat asunnon
lähellä Suomen rautatien asemaa, mutta alle-
kirjoittanut ja toinen stipendiaatti jotenkin kes-
kellä kaupunkia. Vielä samanapäivänä lähdet-
tiin katselemaan kaupunkia.

Seuraavana päivänä käytiin katsomassa
Mark'in isoa kirjapainoa, saaden tervetullutta
kohteliaisuuttaosaksemme.Maanmiehemme Lind-
bohni ja painon yli-konejohtaja seurasivatmuka-
namme kaikissa osastoissa näytellen ja selitel-
len, vieläpä seisoviakin koneitapannen käymään.
Painossa onnoin 600 työmiestä,kirjansitomossa
noin 200 tyttöäkin, 18 pikapaininta, 2 rotat-
sioonikonetta, joista toinen oli näyttelyssä, sekä
suuri määrä muita koneita, vieläpä 4 käsipai-
nintakin pienempiä s painoksia varten, kirjan-
sitomo, koneita galvanoplastiikkaa, stereotypiaa,
niklausta, terästyttämistä, kirjansitomistä y. m.
varten. 4 kaasukonetta (l:si 40 hevosvoimai-
nen)pitävät huoltaliikevoimasta paino-jadynamo-
koneille. Painaminen tapahtuu melkein kaikki
stereotyypilaatoilla, joko suorilla tavallisissa
koneissa, taikka pyöreillä rotatsioonikoneissa.
Painossa esiintyvän paljon stereotypeerauksen
vuoksi onkin sulukkeet tilatut ainoastaan
V 4 petitin kirjasimia matalammiksi. Kirjasimien
signatuurit ovat vastakkaisella puolella kuin
meillä. Stereotyypilaattojen alukset herättivät
mukavuutensa puolestahuomiota. Näihin aluk-
siin voi kiinnittää laatan mihin suuntaan ta-
hansa yhtä helposti. Tämmöinen alus on iso
tarpeellisen korkea rautalevy, täynnä vinoja si-
säänkaiverrettuja uurnoja, joissa kulkee edes-
takaisin ruuveja, joita tarpeen mukaan voikiin-
nittää mihin paikkaan tahansa.

Tiistaina 21 p. Toukokuuta käytiin ensi ker-
taa näyttelyssä ja sittemmin melkein joka päivä
aina paluupäivään saakka, joka oli Tiistai 28 p.
Toukokuuta. Näyttely sijaitsee n. k. »Suola-
linnassa» IlaHTejieHMOHCKaa J\fl 2, käsittäen 6
isompaa ja 7 pienempää salia, kansliahuoneet,
sekä historiallinen osasto kuvineen ja kammioi-
neen. Näyttelyssä on edustettuna Kirjapaino-
historia, nykyaikainen kirjallisuus, kaiverrus,
kirjasinvalimo, paperinvalmistus, koneet, värit
y. m. tarveaineet, typograafia,lito- ja metalli-
graafia, heliograafia, kirjansitomo, ammatti- ja
teknillinen kirjallisuus, taiclekuvapainosta eri
aineksille n. k. puulle, lasille, silkille ja pel-
tille. Näyttely oli niinkuin tästäkin jo voi
päättää suuremmoinen, monipuolinen ja vaihte-
leva, käsittäen 323 numeroa, mutta mitälatouk-
siin tulee, lukuunottamatta joitakuita, ovat
ne ylipäänsä kaikki enempi vanhanaikuiseen
malliin ja vähäpätöisiä, vieläpä hyvin harvalu-
kuisesti edustettukin. Novoje Wremjan omis-
tajan herra Suvorinin painon ja ammattikoulun

näytteet ovat ehkä vaikeimpia mitä täällä nä-
kee ja vivahtavatkin enempi alkuperäisiin. Ku-
vapainos on kieltämättä suurimmassa määrin
edustettuna. Lukuunottamatta näytteille pan-
tuja eteviä kromotyypi, öljyväri- ja etsaus ku-
via, näkee täällä yli ohjelman joka paikassa
rappusien ja käytävien seinissä mitä kirjavim-
pia kuvasarjoja. Nämä ja suunnattomat joukot
uskonnollisiakirjoja, kauneissa punaisissa loista-
vissa kansissaan antavat koko näyttelylle sil-
miinpistävän itämaisenvivahduksen. Mitä näyt-
teillepanijoiden etevyyteen tulee niin on ensi-
sija annettava kieltämättä niille muutamilleul-
komaalaisillenimille jotka ovat tänne näytteille
asettaneet vaikka eivät saakaan kilpailuun osaa
ottaa. Tilgmann, ainoa suomalainen kirja- ja
kivipaino,sekä puolalaisetnäytteillepanijat kes-
tävät kilpailun kunnialla venäläisten kanssa,
puolalaiset ehkä ovat kirjapainon alalla parem-
matkin.

Mainitsen tässä enin huomiota herättäneet
toiminimet ulkomaisista: Berthold, Berlinistä,
hienot sievätekoiset messinkiainekset;Lorilleux
& C:o, Pariisista, mainioita kromotyypikuvia;
Brandt & C:o Leipzigistä,kirjansitojanmessinki-
aineksia ja työnäytteitä,Berger & AVirth, väri-
näytteitä. Venäläisistä: Pietarilaisista toimi-
nimistä oli ehkä parhaiden edustettuna kirja-
painoasioitsijat Mark & C:o kaikenlaisillakirja-
ja kivipainotarveaineilla,sekä W. Maak kaiken-
laisia koneita eri tehtailta. Suvorin hyviä kirja-
ja kuvatöitä;Glolike, välttäviä painotöitä;Sy-
noodin kirjapaino uskonnollisia kirjoja kappelin,
muodossa; Venäjän KeisarillisenSenaatinkirja-
paino oli asettanut näytteille ison kehilön ja
vedoksen siitä, ladottuna lyijyiinjoista ja ne-
liöistä, kuvaava keisarillista kruunua ja nimi-
kirjaimia Aleksanteri Jl:n ajoilta, päällekkäin
asetetuista nimikorteista; Keisarillinen paperi-
rahan paino oli asettanut näytteille rahoja ja
niiden painolaattoja; Uin edusti karttatöitä ja
Tomajeffski oli viereen asettanut näytteille
suuria kiviä, iso Venäjän kartta herätti katso-
jien huomiota; Litvinoff oli näytteilleasettanut
välttäviä tilapäistöitä; Kirjansitojista mainitta-
koon Peterson, Arnitseff, Kirschner. Kuvapai-
nosta edustivat parhaiten Sobko, Navosoff;
Puupiirtäjän koneita ja stikkelejä edusti Seme-
noff parhaiten. Moskovalaisista: Levenson hy-
vää monipuolista työtä: Hagen kauniita mono-
grammeja ja vaakunoita; Solovjeff isoja väri-
kuvia. — Maaseutupainoistaoli Warssovalainen
Olscheffskij aistikkaasti asettanut näytteille
sanomalehden »Warschauffskij Kurjer» aina van-
hemmista vuosikerroista asti ja Grevetner &
Wolff kirjapainotöitä; Girtschowits korko ja
syvennyspainosta; Dombrovskij Kasanista, ais-
tikkaita tilapäistöitä, m. m. iltamapääsylippuja
upseerien poleteille ja komppanialipuille. Sa-
massa painossa näytti painettavan paljon itä-
maisia kieliä. Ermulowits & Bergman, Sosno-
vitsista, näytti myöskin etevältä painolta." —
Mainittakoon vielä Krois Pietarista kupari- ja
vaskipiirroksia; Sidorskij, Pietarista, lasi- ja
ja plootupainoksia; Dobrodijeff, Pietarista, lasi-
silkki-, y. m. painoksia, Starzinskij, Warsso-
van kuv. puunpolttotöitä.

Työskentelevästä näyttelystä herättää enin
huomiota kuvalehti Nivan painaminen, tapah-
tuen kaksinkertaisessa »Maschinenfabrik Augs-
burg»'ikisessä rotatsioonikoneessa. Kone leik-

kaa vaan ei käännä. Kääntämisen toimittaa
erityinen kone kahden tytön avulla. Koneiden
läheisyydessä on galvaniseerattuja ja tavallisia
stereotyyppilaattojaNivasta nähtävinä sekä sei-
nillä kromotyypikuvia aina ll:llä värillä pai-
nettuja. Useita muitakin koneita näki täällä
käynnissä. Kirjasinvalaja Leeman oli asetta-
nut näytteille kirjasinvalajan töitä sekä muuta-
mia regaalia missä pari kolmelatojaalatoinäyt-
telyn sanomalehteä, joka täällä myöskinpainet-
tiin. Samassa paikassa oli myöskin käynnissä
2:si komplettikonetta Leemanin valimosta ta-
vallisten leipäkirjasinten valamista varten sekä
l:si näyttelymuistorahojen,joitanäyttelyssä kä-
vijät saivat 30 kopekalla lunastaakin. Useita
kirjansitojan koneita oli myöskin käynnissä,
eräs polettava numereerauskone näytti käytän-
nölliseltä.

Erääsen huoneesen on asetettu näytteille
suomalaista kirjallisuutta, jotka vetävät sievän
ulkoasunsa ja erilaisen näkönsä puolesta katso-
jan huomionpuoleensa. Samassa huoneessaon
myöskin näytteillä ammattilehtiä jakirjallisuut-
ta joista englantilailaisille on annettava ensisija.

Sanomalehtiä oli asetettu näytteille muuta-
miin kohtiin seinille, vaan niistä ei näkynyt
muuta kuin otsakkeet. Suomen sanomalehtiä
ei ollut muuta kuin Helsingin ja nekin asetet-
tu näytteille erään sivuhuoneen seinälle.

Konehuoneessa oli monta, eri suurta ja lajia,
kaasu- ja dynamokonetta, viimemainituissasuo-
mal. Paul Wahl ja K:ni Wiipurista. Kaikki
koneet olivat käynnissä pitäen huolta liikevoi-
masta ja säkkövalosta näyttelyssä.

Historialliseenosastoonkuuluuvanhojapaino-
koneita, Keisarillisia asiapaperia ja kirjoja sekä
kaksi kuvaelmaa, toinen kuvaava Venäjänensi-
mäistä painajaa tarkastamassa puukoneensavie-
ressä vedosta ja toinen luostarikammiota kir-
joittavine munkkineen.

Käj^tyämme vielä Hoppen kirjapainossa ja
Leemanin kirjasinvalimossa, jotka molemmat
liikkeet ovat suuremmoisia laitoksia. Etenkin
Leemanin kirjasinvalimossa kernaastikatselimme
pitkiä valinkoneriviä, jotka kaikki olivat käyn-
nissä, samoin myös messinkiviivojen ja välik-
keiden valmistusta, stereotypeerausta, galvano-
plastiikkaa y. m. tälle alalle kuuluvia töitä.
Toiminimellä on 160 työmiestä, erityinenpuu-
sepäntehdas kastien ja muiden kirjapainon puu-
aineiden valmistusta varten. Kastit näyttävät-
kin tulevan vahvoja ja sievätekoisia. Täällä
nähtiin myöskinEiekhoffin konetehtaanKööpen-
haminasta, käytännöllisiäpainokoneita.

Saatuamme näyttelyn sihteeriltä allekirjoitus
todistuksiimme näyttelyssä käynnistä ja piirret-
tyämme nimemmesitävarten asetettuunkirjaan,
oltiin valmiit palaamaan Helsinkiin. Palaus-
matkan kumminkin muutamistasyistä tein Vii-
purin, Lappeenrannan, Savonlinnan,Punkahar-
jun, Parikkalan, Elisenvaaran rautatienaseman
ja Wiipurin kautta, käyden kumminkin Viipu-
rissa tervehtimässä Helsingistä tulleita sikäläi-
siä johtajia.

Helsinki. Kesäkuussa 1895.
a Alb. Karjalainen.

Kirjaltaja.

Muistakaa Vanhus-rahastoa!
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Ndgra ord tili Vara lärlingar.
(Ur Tidn. för Boktryckarkonst).

Ien amerikansk »Handbok för begynnare
inom boktryckaryrket», tryckt 1876, läses tol-
jande:

»Du, yngling, som ämnar lära yrket, ett ord
eller tvä i ditt öra! Om du vill viima fram-
gängidina sträfvanden fördetta eller det kom-
mande lifvet, mäste du hafva den öfvertygelsen,
att da Gud hjälper dig, gär du framät. Du mä
vara fattig, sakna vänner, vara okänd, varaen-
dast halfmätt, din plats mä vara nederst pä
stegen — det betyder ingenting. Hur och
hvar din ställning an mä vara, gör din plikt
fullt ut och ihärdigt mcd ögonenriktade framät
och uppät.

Ständigt mcd ditt mäl för ögonen och mcd
föresats att du skall lyckas, var lydig mot din
principal, uppmärksam pä dinagöromäl,förbind-
lig mot dina kamrater, höflig mot främlingar;
begagnahvarje tillfälleatt utveckla och förbättra
sä väl dina inre gäfvor som din yrkesskicklig-
het; gör hvarje sak väl och anse icke ett ringa
fel i ditt arbete för obetydligt, samt sträfva
alltid att uppnä det bästa möjliga. Tag lär-
dom af dem som aro skickliga och sök att
likna eller öfverträffa dem; sök förvärfva vän-
skap af alla genom att förtjäna den; lät aldrig
ett tillfälle att göra en tjänst passera utan att
försöka göra den, äfven om det skulle kosta
dig nägon inöda och uppoffring. Sök att vara
tili nytta för andra, äfven ismäsaker, ty det
kan kommaden dag,da du har behof af andras
tjänster. En själfvisk människa kan tyckas
komma fram fortare an du, men själfviskhet
är föraktlig,och du behöfvericke afundas honom
hans framgäng, ty om du blott gör din sak
mcd omsorg och redbart, skall du hafva till-
fredsställelse däraf och bli respekterad.

Kom alltid ihäg att karaktär är kapital. Lät
hällre ett glödande koi glida ned idin ficka
an en pänning, som icke är dm. Gör aldrig
skulder! Försaka hällre det du icke kan betala
mcd detsamma, äfven om det skulle kannas
svärt. Om din förtjänst är störreeller mindre,
sä spar alltid en slant förhvar vecka och in-
sätt den i säker bank; den växer och skall
blifva dig ett godt stöd i kommande dagar.
Bättre tillfällig äterhällsamhet och säkerhet i
framtiden an oförtjänt tillfällig trefnad mcd
utsikt tili ständig brist framdeles. Ljug aldrig,
uppenbart eller förtäkt, hvarken i ord eller
handling. Lögnaren kan bedragasinä medmän-
niskor — Gud och sig själf aldrig. Medveten
om sm falskhet, kan lögnaren icke aga själfakt-
ning, och utan själfaktning kan han icke virma
aktning af andra.

Mcd ädel föresats att smäningom fullkomna
dig och mcd ett handlingssätt som styrker
denna din föresats, är din framgäng endast
en tidsfräga, förutsatt att du har nägot sä när
godt hufvud och allmänt lefnadsvett.

Uutisia, -Ulotiser,
Kirjanpainajain yhdistyksen kuukaus-

kokous pidettiin kesäk. 16 p.uudessa tilavassa
huoneistossa. Puheenjohtaja toivotti lyhyessä
puheessa jäseniä tervetulleiksi uuteen huo-
neistoon ja toivoi että yhdistys aina muistaisi
tunnussanansa: »Yksimielisyys antaa voimaa».

Toimikunta ilmoitti:
että jäseniksi oli ilmoittautunut herrat E.

Nordling, N. Beurling ja K. Bergbom;
että yhd. stipendiaatit, hrat A. Karjalainen

ja K. Skogster, olivat toimikunnalle jättäneet
matkakertomuksensa;

että juhlatoimikunta oli toimeenpannut huvi-
matkan Pietarin graafilliseen näyttelyyn;

että eräs henkilö, joka tahtoo olla tuntema-
ton, on yhd. kirjastoon lahjoittanut kaksi kuva-
teosta; sekä

että yhdistyksen laulukunta on voittanut
l:sen palkinnon laulu- ja soittojuhlassaHelsin-
gissä.

Kysymys yhd. soittokunnasta lykättiinsyys-
kuun kokoukseen.

Otettiin 'keskusteltavaksikysymys: Vastaako
Gutenberg nykyään tarkoitustaan? Puhetta
tästä keskusteltaessa johti varapuheenj. hra
H. J. Forsström. Kysymyksen alusti hra G. H.
Cajander pitkällä kirjoituksella ja Kuopiosta
tulleella »pöytäkirjalla», joilla hän tahtoi toteen-
näyttää Gutenbergin nykyisen toimituksenkel-
vottomuutta. Asiasta syntyneen jotenkinvilk-
kaan keskustelun jälkeen hyväksyi kokous ny-
kyiset toimittajat.

Nyk. toimittajat ilmoittivat heti eroavansa,
ellei vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa
läsnäolevista hyväksyisi heitä. Seuraus äänestyk-
sestä oli 24 hyväksyjää s:ttämoittijaa vastaan.

Kysymyksen:Ovatko nykyään käytetyt työ-
todistukset tarkoituksenmukaisia? alusti hra A.
A. Söderlund väittäen että sanotut todistukset
eivät aina ole niin puolueettomasti laaditut
kuin toivottavaa olisi, niissä kun usein kelvot-
tomia työläisiä kiitetään ja päinvastoin. Ne
siis eivät nykyään ole luotettavia ja siinä sen-
tähden olisi parannus suotava. Kaikki asiassa
esiintyvät puhujat olivat samaa mieltä. Kokous
päätti 18 äänellä s:ttä vastaan ettäpöytäkirjan
ote asiassa lähetettäisiin täkäl. faktoreille jaettä
avonaisella kirjeellä Gutenbergissä annettaisiin
toivomus tiedoksi maaseutufaktoreille. Vähem-
mistö tahtoi komitean asettamista, johon kut-
suttaisiin faktoreja ja työntekijöitä.

Ensi kuukauskokoukseen jätettiin, paitsi
erästä järjestyskysymystä, keskustelukysymys:
Miten voitaisiin saada naiskirjaltajat ottamaan
osaa yhdistystyöhön?

Typ. förenings juni-mänadsmöte ägde
rum d. 16 iföreningens nyupphyrda, rymliga
lokal vid Vestra Henriksgatan. Hr J. A. Snell,
föreningens ordförande,hälsade mötesdeltagarne
välkomna tili den nya lokalen, och önskade
att de mätte firma trefnad här, samt slutade
mcd en erinran tili medlemmarne att städse
ihägkomma föreningens valspräk: »Enighet ger
styrka».

Därpä gjordes frän bestyrelsen följande med-
delanden:

Att tili föreningsmedlemmar anmälts och
godkänts hrr Edv. Nordling, N. Beurling och
K. Berghem;

Att föreningens stipendiater hrr A. Karja-
lainen och K. Skogster tilibestyrelsen inlämnat
sinä reseberättelser ;

Att föreningens sängkör eröfrat l:sta priset
vid säng- och musikfesten i Helsingfors;

Att festbestyrelsen anstält en mcd stort del-
tagande omfattad lustfärd tili grafiska utställ-
ningen iS:t Petersburg; samt

Att en person, som önskar varaonämd, skänkt
tvanneillustrerade värk tili föreningensbibliotek.

Frägan angäende föreningensmusikkärs fort-
beständ bordlades tili september mänadsmötet.

Da frägan »Motsvarar föreningens tidning
Gutenberg för närvarande sitt ändamäl?» upp-
togs tili behandling, öfverlämnade ordföranden,
hr J. A. Snell, den ene af G:s redaktörer,
ordförandeskapet at föreningens viceordförande,
hr H. J. Forsström. Frägan refererades af hr
G. H. Cajander, som hade bekommit proto-
kollsutdrag öfver ett af 12 prenumeranter i
Kuopio hället inöte, och hvilken skrifvelse, en-
ligt ref:s mening, var tillfylles för att belysa
»hela landets typografers äsikt om G.» Detta
protokollsutdrag blef för mötet uppläst och
innehöll omkring ett dussin anmärkningar mot
den nuvarande redigeringen af G., hvarpä hr
C. fortsatte mcd en mot redaktionen skriftligt
affattad anklagelse, ti-11 hvilkens uppläsande re-
dan ätgätt närä en timme, da viceordföranden,
pä enträgen anhällan af mötet,nödgades frän-
taga referenten ordet, emedan lian öfvergick
frän själfva frägan tili personliga smädelser.
Under den diskussion som härefter uppstod,
blef refer. delvis understödd af fyra takre, af

hvilka en del önskade att frägan skulle bord-
läggas tili hösten samt ansäg att saken kunde
arrangeras vid det om nägra mänader blifvande
nya redaktionsvalet. G:s redaktion bemöttei
korthet de gjorda anmärkningarna samt sade
sig hafva gjort hvad den kunnat ooh ansäg
vara rätt. Red. önskade för öfrigt genast vilja
veta föreningens äsikt om G. motsvarar sitt
ändamäl eller ej, och sade sig efter det skedda
ej ämna kvarstä mcd mindre frägan mcd tre
fjerdedelars majoritet besvarades jakande. Mö-
tet besvarade frägan jakande mcd 24 röster
mot 5. Redaktionen blir säledes tilsvidare
oförändrad.

Frägan. »Motsvara de nu använda arbets-
betygen ändamälet?» refererades af hr A. Sö-
derlund, som anförde, att arbetsbetygen ofta.
icke aro stiliserade som de borde vara, eme-
dan niängen arbetare berömmes onödigt i be-
tygen, andra däremot icke, oaktadt de aga god
yrkeskunskap. Refer. ansäg af dessa orsaker
arbetsbetygen, säsom de nu ibland utfärdades,
opälitliga, och önskade att en ändring tili det
bättre hari borde söka vinnas. Under den
diskussion som i anledning af denna fräga
uppstod, talade alla emot de nu använda arbets-
betygens stilisering. Mötet beslöt mcd 18-
-röster mot 5, att protokollsutdrag frän mötet
skulle tillställas stadens faktorer, samt att fak-
torerne ilandsorten genom öppet bref iGu-
tenberg skulle uppmärksamgöraspä önsknings-
mälet.

Tili nasta mänadsmöte inlämnades tili dis-
kussion en ordningsfräga samt frägan: »Hvad
bör göras för att förmä vara kvinnliga kolleger
att deltaga iföreningens sträfvanden?»

Efter mötet var en enkel invigningsfest af
den nya lokalen anordnad, tilihvilken förenin-
gens sängkör blifvit inbjuden i anledning af
att densamma vid säng- och musikfesten här-
städes eröfrat första priset. Hrr J. A. Snell
och E. Wahlstein höllo tai tili de inbjudne och
tackade dem a föreningens vägnar för det de
genom flitig öfning hedrat föreningen och sig
själfva. Tili körens ledare, hr A. Ikonen rik-
tade talarne särskildt föreningens tacksamhet.
Pä hyllningen svarade körens ordförande, hr
J. A. Kosk, som frambar körens tack tili för-
eningen för det densamma i s*ä hög grad upp-
märksammat körens sträfvanden. Den enkla,.
stämningsfulla festligheten afslutades pä smä-
timmarne.

Innokasta yhteisten asiain harrastusta.
Hra G. H. Cajander (Gutenbergin ent. »pää-
toimittaja», nykyään ei tilaajakaan) esiintoi
kuukauskokouksessa kesäk. 19 p:nä pitkän
kannekirjoituksen nykyistä toimitusta vastaan.
Tässä kirjoituksessa oli koottuna kaikenmoisia
syytöksiä. »Ylösrakentavaista» olisi ottaa se
lehteemme, mutta sen tavaton laveus estää
sitä tekemästä. Kaikki tämä vaivannäkö on
hra G. H. Cajanderilla ollut vaan, niinkuin hän
kirjoituksessaan selitti, isällisen huolenpidon
tähden »ei ainoastaan pääkaupungin, vaan
koko maan kirjaltajain tähden». Hän kai tah-
too ajoissa huomauttaa siitä vaarasta, mihin
kirjaltajakunnan (itse hän tietysti ei ole sa-
massa vaarassa koskei hän Gutenbergia tilaa),
moraali joutuu nykyisten toimittajain aikana.
Onpa hän vielä, kenties peläten etteivät hel-
sinkiläiset häntä kyllin kannattaisi, hakenut
apuaKuopiosta jaluultavastimuistakinmaaseutu-
kaupungeista, vaikkei muualta vielä ole tullut
vastausta häntä huolestuttavaan asiaan: »täyt-
tääkö Gutenberg nykyään tarkoitustaan?» Eikä
hän suotta kuopiolaisilta apua hakenutkaan.
Kuopion »sensuurilautakunta», 12 miehen suu-
ruinen, hylkäsi pala palalta Gutenbergin sisäl-
lön,niin ettei siitä, herrain kuopiolaisten mie-
lestä, jää tuskin muuta kelvollista jälelle kuin
lehden nimi. Tämän »pöytäkirjan» hra Cajan-
der antoikin ensin lukea kokouksessa, osoit-
teeksi siitä »mikä ajatus maaseutulaisilla on
Gutenbergistä» ja perustukseksi omalle pitkälle
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kanteelleen. Kummallista kyllähylkäsi Helsin-
gin kirjanp. yhdistys hra Cajanderin syytökset.
Mahdollista on että siihen oli syynä hänen
liika suuri intonsa, hän kun meni niin pitkälle
että rupesi mieskohtaisiin solvauksiin poissa-
olevaa henkilöä vastaan, niin että puheenjohta-
jan (varapuheenj. H. J. Forsströmin) täytyiko-
kouksen pyynnöstä keskeyttää hänen esityk-
sensä. Keskustelun kuluessa oli hra Cajander
vielä pakotettu pyytämään anteeksi erästä läsnä-
olevaa henkilöä vastaan tehdyt hyökkäyksensä.

Vastineeksi sekä hra G. H. Cajanderille että
hroille kuopiolaisille sanomme, että aivan ker-
naasti soisimme toimittajakunnianmuille. Mutta
kun yhdistys meidät on siihen valinnut, pi-
dämme velvollisuutenamme olla siinä toimessa
ainakintoistaiseksi.Puheenaolevassakokouksessa
olisimme eronneet, jos yhdistys meille olisi an-
tanut epäluottamuslauseen. Kun niin ei ta-
pahtunut, pidämme senkin syynä paikallamme
pysj^miseen, niin vaaralliselta kun se taitaakin
tuntua hra Cajanderista ja kuopiolaisista.

Äbo typografiska förening anlände mcd
ängfartyget »Stella» tiliHelsingfors den 23 juni
kl. 2 e. m. Ett stort antal medlemmar och
Typ. förenings i Helsingfors bestyrelse hade
gatt ned tili hamnen för att önska kollegerna
frän Auras stränder välkomna. Medan ängf.
ännu var ute pä redden viftade man tili hvar-
andra och uppstämde ljudeliga hurrarop. Se-
dän gästerna landstigit, tägade man tili Typ.
förenings lokal, där värdarne vid den gemen-
samt intagna bälen tackade gästerna för sist.
Föreningens sängkör var äfven närvarande och
uppehöll stämningen mcd säng. Härifrän be-
gaf man sig ut för att bese staden, hvilken
mycket anslog gästerna. Pä midsommarafto-
nen intogs gemensam supe pä Högholmen af
omkring 100 Äbo- och Helsingfors- typografer.
Midsommardagenkl. 2 afreste Äbo-typograferne,
af hvilka helsingforsarne togo afsked pä hamn-
kajen.

Turun kirjaltajayhdistys oli toimeenpan-
nut huvimatkan Helsinkiin juhannusaattona.
Saapuivat tänne k:lo 3:n aikaan sunnuntaina
kesäk. 23 p:nä höyrylaivalla»Stella». Rannalla
oli matkailijoita-vastaanottamassa lukuisa joukko
täkäl. kirjaltajia. Heidät kutsuttiin Kirjanp.
yhdistyksen huoneistoon, jossa sanottiin terve-
tulleiksi ja tarjottiin virvoituksia. K:lo 1/2 10:si
kutsuttiin kaikki vieraat kirjaltajat ja heidän
naisensa illallisiin Korkeasaarelle. Väliaikaa
käytettiin kaupungin katselemiseen, m. m. kävi
suuri joukko eteläisessä palotornissa kaunista
näköalaa ihailemassa. Seuraavanapäivänä k:lo 2
lähtivät huvimatkailijat takasin. Erottiin kum-
mankinpuoleisten hurraahuutojen jaonnentoivo-
tusten kaikuessa.

Utlärde blefvo den 22 juni sättareleverne
Samuel Nybäck och Artur Juden frän Pet-
tersson & C:os tryckeri härstädes. Ianled-
ning däraf var pä tryckeriet tillstäldt en enkel
festlighet, vid hvilken faktor V. Pettersson
talade tili de nyblifna konstförvandterna och
uppmanade dem att göra heder at sitt yrke.

A Fmska Litteratursällskapets tryckeri blefvo
d. 29 dennes sättareleverne Herman Lindström
och Arthur Nyman förklarade tili konstför-
vandter. Hrr Lindström och Nyman skänkte
pä denna sm högtidsdag hvardera 50 mk tiliInvalidfonden. Följ deras exempel, blifvandekonstförvandter!

Muistamattomuutta vaiko sanansa syö-mistä?Eräässä täkäl. osakeyhtiön»kirjatehtaassa»
pyysivät työntekijät viime syksynä isännistöl-
tään työ-ajan lyhentämistä yhdellä tunnilla,si-
ten että työ lopetettaisiin k:lo 7 illalla (ennen
k:lo 8). Tähän ei, kuten muistettanee, suora-
naisesti myönnytty.Mutta että heidän toiveensa
näennäisesti tulisi täytetyksi, vähennettiin päi-
vällis-ajasta y. m. niin paljon, että ilman min-
käänlaista lyhennystä työvoitiinlopettaa k:lo 7.
Samalla kun tämä määräys työntekijöille ilmoi-
tettiin, lausuttiin myöskin, että kesäkuukausina,
kuten ennenkin, on työ-aika todellisesti 1tunti

lyhyempi, joten päivällis-aika silloin myöskin
on pitempi. Tähän tyydyttiin ja lupaukseen
luottain odotettiinkesän tullen sen täytäntöön
panemista. Mutta siinäpä suuresti petyttiinkin:
työ-aika jäi entiselleen, kuten talvellakin. Kun
tästä isännöitsijälle huomautettiin, vastasi hän
ei sellaista koskaan luvanneensa. — Suomalai-
nen sananlasku sanoo että »sanasta miestä,
sarvesta härkää», ja jos eivät ne pidä. niin
mistäpä sitte ottaa. — Sen sijaan, että olisi
työ-aikaa lyhennetty, sitä täten pidennettiin.
Tämä on sitäkin ikävämpää, kun työtäkinkuu-
luu olevan mainitussa tehtaassa vähänlaisesti.

Yllämainittu menettely osoittaa joko niinha-
taraa muistia, ettei sen pitemmältä voi tietää
mitä on sanonut tai luvannut, tahi myöskin
niin erinomaista ruokahalua että täytyy omia
sanojaan syödä.

Skynda längsamt! Som hvar och en torde
minnas, blefvo Finska Typografförbundetsstad-
gar för erhällande af stadfästelse inlämnade
tili k. senaten i slutet af är 1894. Ija-
nuari mänad 1895 viste tidningama onitala
att stadgarne blifvit stadfästade af k. senaten,
och i april mänad samma är omnämde tid-
ningarna äter att generalguvernören vägrat
stadfästa staclgarna. Nu aro vi tili sista da-
gen pa juni, men Typ. förening, som öfver ett
halft är bidat, vet annu idag ej nägonting om
förbundsstadgarnesöde.

Ulosoppineiksi julistettiinlauantaina kesäk.
29 p:nä Suom. Kirj.Seuran kirjapainossa latoja-
oppilaat Gustaf Herman Lindström ja Arthur
WilhelmNyman. Kunpikinpäätti tämän johdosta
lahjoittaa 50 mkaakirjaltajain vanhusrahastoon.
Seurattava esimerkki!

Kemut laulukunnalleen ja samalla uuden
huoneistonsa vihkimisjuhlan piti yhd. sun-
nuntaina kesäk. 19 p:nä kuukauskokouksen jäl-
keen. Puheita siinä pidettiin laulukunnalle ja
sen johtajalle, kiitokseksi siitä että olivat voit-
taneet ensi palkinnon hiljakkoin pidetyssä
laulu- ja soittokilpailussa.

Suuren kultamitalin (l:n palk.) sai Pie-
tarin grafillisessa näyttelyssä Helsinkiläinen
kirja- ja kivipainofirma F. Tilgmann.

Valokuvia Pietarin huvimatkalta on
nähtävänä Kirjanp. yhdistyksen huoneistossa.
Tilauksia otetaan vastaan samassa paikassa.
Hinta 75 p. kpl.

Vyer frän Petersburgsfärden finnas tili
päseende a Typ. förenings lokal. Beställning
a vyerna kunna göras därsammastädes tili ett
pris a 75 p. pr st.

Tampereen kirjanpainajain yhdistyksen
kansanjuhlaa sunnuntaina kesäk. 23 p:nä

voi sanoa onnistuneeksi niin
ohjelman suoritukseen kuin kauniiseen säähänkin
nähden, joka sekin näytti juhlaa suosivan.
Tunnustaa täytyy, että järjestys oli hyvä, josta
ansio järjestyksen valvojain ja kirjaltajain.
V. P. K:n ja Työväen soittokuntain kajahutel-
tua useita säveleitä, astui puhujalavalle toimit-
taja G. A. Andersson ja luki yleisölle terveh-
dyspuheensa. Työväennaiskööri neiti Lunde-
linin johdolla esitti useita kauniita lauluja.
Soiton vaihdellessa esitti illan kuluessa 4 so-
miin espanjalaisiin kansallispukuihin puettua
paria espanjalaisen kansallistanssin, jaettiinylei-
sölleostettavaksi pilalehteä »Hölmöläisten Sota-
huuto», esitettiin pari koomillista ilveilyä, tans-
sittiin, poltettiin juhannuskokko ja huviteltiin,
miten parhaiten voitiin. Useita kilpailuja oli
myöskinsekä nuoremmille että vanhemmille.

Aamul.

Frän Petersburg skrifves tili oss: Den
(28 maj) 9 juni försiggick täfling isnabbsätt-
ning härstädes i grafiska utställningslokalen.
De täflande, 12 tili antalet, erhöllo alla dylikt
manuskript. Sättningen skulle pägä under 1l/2timmes tidmcdbourgeois stil pä korpus kägel

äl4 x /2 cicero bredd. För öfrigt skulle afse-
ende ej allenast fästas vid det under den be-
stämda tiden satta största antatet bokstäfver,
utan äfven vid jämn, felfri och rätt bruten sats.

Den snabbaste bland de täflande var hr
Generaloff, som hade satt 91 rader el. 3,003
bokstäfver. Därefter följde hrr Konstantinoff
och Daniloff, hvardera mcd 87 rad. el. 2,871
bokst, hr Gruntofsky, 86 rad. el. 2,838 bokst.,
hr Vasiljeff, 85 rad.el. 2,805 bokst., hrr Maksi-
moff och Petroff, hvardera mcd 81 rad. el.
2,673 bokst., o. s. v. l:sta priset (25 rub.
och jeton) tillerkändes at hr Vasiljeff, 2:dra
priset (15 rubel och jeton) at hr Generaloff,
samt 3:dje priset (10 rubel och jeton) at hr
Daniloff.

Tili accidenstäflingen hade 7 arbeten blifvit
insända. l:sta priset (25 rubel och silfver-
jeton) utdelades at hr Anisimoff samt 2:dra
priset (15 rub. och silfverjeton) tillföll"hr
Mischkakoff.

Säväl snabb- som accidenssättningstäflingar
komma härefter ärligen att anställas i Peters-
burg.

Prisbelönt mcd stor guldmedalj blef bok- och
stentryckerifirman F.Tilgmann frän Helsingfors
för sinä a grafiska utställningen härstädes ut-
stälda arbeten.

Frän Sverige. Svenska Typografförbundet
häller sitt tredje förbundsmötei Göteborg den
25, 26 och 27 juli innevarande är. Bland de
talrika frägor som blifvit insända tili behand-
ling vid ofvannämda möte, torde en af de vik-
tigaste vara frägan om Svenska Typografför-
bundets anslutning tili Internationella Typo-
grafförbundet,hvilken fräga under de senare
ären bland Sveriges typografkär värit mycket
omtvistad.

GuvernöreniTexas Hogg, är tili yrket
typograf (sättare) och kvarstär annu i dag sä-
som aktiv medlem i amerikanska typograf-
förbundet.

Kirjeitä Kiinalta.

Luultavasti lukijat hämmästyvät, kun saavat
lukea kirjeitä Kiinasta, —

mutta koska olen
opinto-matkoilla, niin poikkesin tännekin.

Lukuunottamatta sitä että täällä löytyy lu-
kuisasti kirjapainoja ja vanhojakin, löytyytäällä
myöskirjanpainajani yhdistyskin. Se on vähän
kummallista, mutta totta se on. Yhdistykseen
kuuluu enimmäkseen miespuolisia latojia, sillä
naiset, — kuten tiedätte, — eivät voi työs-
kennellä yhdessämiesten kanssa, vielä vähemmin
täällä. Painajat myöskinovat perustaneet oman
Himp-Ham-Pun, niinkuin sitä maan kielellä ni-
mitetään, koska näiden »taivaan poikien» arka
Kiinalaisluonto ei salli »yhteistyötä».

Yhdistys työskenteleekin hyvin suurella in-
nolla, vaikka viimeinen sota on vaikuttanut vä-
hän masentavasti. Se ehkä on myöskin vai-
kuttanut, että yhdistyksessäkin on tavattupientä
sissisotaa eri osastojen välillä.

On nimittäin viime aikoina huomattu että
yhdistyksen aliosastot ovat osoittaneet suurta
uppiniskaisuutta vanhoille hyvillemaan tavoille.
Ne tahtovat kokonaan itsevaltiaasti tulkita ase-
tuksia ja »reklementtiä». Johtavat mandariinit
kaiketi katsovat etunsa vaativanolla kuulematta
muita kuin omia mielipiteitään. Eräs aliosasto
oli ottanut sotatemppujen alustamisen Kiina-
laisille kirjanpainajille,mutta nyt hiukan muut-
tanut ohjelmaansa ja harjoitteleenuolikirjoitusta,
antaen opetusta kohteliaittenkirjeitten kirjoit-
tamisessa. Se onkin täällä näet ylen tarpeel-
lista, kun kielessä löytyy tavattoman paljon
sopivia ja sopimattomia nuolia tai »fraasseja».
Asiasta on syntynyt kuiskun »parran pärinää»,—

moista tottelemattomuutta selviä määräyksiä
vastaan ei näet suvaita itse »taivaan valtakun-
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nassakaan». Niinkuin tiedätte on Kiinalaisten
onnettomuuksiin aina ollut syynä keskinäinen
eripuraisuus. Eikä tahdota vieläkään vahin-
gosta viisastua.

Kyllä kai Te vähän kummastelette, miksi
minä juuri puhun tästä asiasta. Mutta katson
sen olevan aivan välttämättömän, sillä siitä
täällä kaikki puhuvat, se on nim. näiden hy-
vien Kiinalaisten mielestä erittäin tärkeä.

Täällä kirjapainoissakin on, kertoakseni oi-
keista asioistakin, työ lisääntynyt nyt sodan
jälkeen tuntuvasti. Täällä kyllä saisi paikko-
jakin jos vaan osaa tämän maan kieltä.

Työaika täällä on suunnilleen yhtäpitkä kun
Teilläkin, mutta niinkuin tiedätte ovat Kiina-
laiset ahkeria ja ahneita niin että täällä tapaa
miehiä, tietysti harvinaisia Teillä, jotka tekevät
työtä hyvinkin runsaasti yli määrätyn ajan.

Niinikään täällä ahkerasti pohditaan kysy-
mystä pitäisikö latojien pestä kasvonsa ja kä-
tensä, ennenkuin tulevat työhön. On nimit-
täin havaittu että latojat ovat niin surkeassa
tilassa Kiinassa että painajain, eenjälkeen kun
latojat ovat olleet painimessa korjaamassa, täy-
tyy puhdistaa vormut, — - niin siivottomiksi ne
tulevat korjauksen jälkeen. Täällä olisi sula
turhuus puhdistaa niitä ennen tarkastusta, —
sillä muuten tulisi painos muka liian hyvää.

Pitäisi vielä ehkä enemmän kertoa tämän
»taivaan valtakunnan» omituisista oloista,mutta
kun lehtenne tila on tuiki tarkka, niin vastai-
suudessa, lähetän lisätietoja.

Hel-Schin-Ki 10 p. Su-Vi-Kuu v. 6895.
Kal-Le-Kai.

K&öer i
Underbara aro i sanning en ticlnings vägar.

Jag har aldrig prenumererat pä den öster-
bottniska tidningen Pohjolainen, men en mor-
gon när jag vecklar upp pappret frän min
smörgäs,har jag en del af bladet framförmig.— Vid närmare efterforskning erfor jag att tid-
ningen fätt vederfaras den tvetydiga aran att
tjänstgöra som omhölje kring nägra smärre
frän- torget uppköpta landtmannaprodukter. —
Medan jag frukosterade, ögnade jag pä lek ige-
nom pappret och fick läsa nägot, som jaghade
värit mcd om: typ. förenings lustfärd tili
Petersburg. Aha, äter ett smickrande omnäm-
nande om den oförgätligt trefliga färden, tänkte
jag, da jag läste rubrikenpä artikeln, och huru
skulle jag ens tro annat efter att hafva la.st
sä vackra saker om färden i andra tidningar.
Aber hast du mich gesehen,Pohjolainenhar hört
och sett annnorlunda an andra, ty den berättar
ungefär sä här: » — "— — Färden anträddes
mcd ängfartyget Gustaf Wasa, som föross syd-
österbottningarär ett välkändt fartyg frän den
tid, da den förde vara välkända, bölande och
skrikande fyrfotingar mellan Wasa och Sverige.
Nu var den fullpackad mcd människor, mer an
hälften man, och da rusdryckerna hunnit göra
sm värkan, var lifvet ombord alldeles det-
samma som da fartyget transporterade krea-
tur — — -— ».

Hva' sägs om de'? Att ta' Pohjolainen ef-
ter orden, kan man saga att den haft en fä-
aktig syn och hörsel, da den ej kunde skilja
mellan folk och fä. Nog tömde man under
resan ett och annat glas, men inte har man
annu sett maken tili P:s däliga ölsinne, och
jag ger hm pä att alla andra passagerare
sägo att det nu var folk ombord, fastän de
ocksä förut skulle hafva sett fyrfotingar pä
fartyget hundrade gänger. Men det är nu en
gäng sä, att den ene täimer, den andre mindre.
Det skulle för öfrigt vara af stort intresse att
se ett sä fixt fä som det sydösterbottniska,för
att kunna öfvertyga sig om det är sant hvad
P. säger, men kanske det altsamman är bara
tomt skryt mcd de fyrbentas egenskaperihem-
bygden. Hittils har jag inte kunnat skilja
österbottningar frän nylänningar pä annat an
spräkdialekten, men inte vill det gä i mig

att fäna i sydösterbotten ha sädana framstä-
ende talanger. Pohjolainen, var beskedlig och
underrätta mig om hvar man kan fä se en af
edra oxar!

Pä typ. föreningsiHelsingfors nasta mänads-
möte kommer att behandlas frägan om pähvil-
ket sätt man skall kunna förmä de kvinnliga
typograferne att ansluta sig tili föreningen.
En statistik utvisar att a tryckerierna i Ny-
lands län arbeta ett större procenttal kvinn-
liga typografer an i nägot annat län, men
ändä finnes det ej ens iHelsingfors typ. för-
ening en enda kvinnlig medlem, och dock är
de kvinnliga typografernes antal i vär stad
näräpä större an ialla landsortsstäder tillsam-
man. Ilandsorten ha de kvinnliga kamraterna
dock börjatinse nyttan och nöjet af att till-
höra föreningarna,men här har hvarken böner
eller föreställningar hulpit. Man borde ej skämta
mcd en sä allvarsam sak som denna, och inte
är det häller min mening, men om jag skulle
misslyckas i mitt försök att vara allvarsam,
ber jag redan pä förhand om tillgift för, om
nägon, af purt misstag frän min sida, skulle
bli stött för pannan.

Hvad kan man väl göra för att äfven kunna
intressera fruntimmerna a tryckerierna för»vär»
förening? Jag skulle hafva sä innerligt god lust
att förbereda frägan, men nej gu' om jag kan
göra det, utan att kollidera mcd vissa konve-
nanshemligheter, och därför vore det bäst att
öfverge hela kvinnofrägan.—— — [)et var lördagen före midsom-
maraftonen. Pä alla tryckerier slutade arbetet
frän middagen, men pä Göösens tryckeri lät-
sade man som om det regnade, ty där arbetade
man hela dagen. En ung man motionerade
i Esplanaden vid Henriksgatan mellankl. 5 — 6.
Han tittade ömsom pä klockan och ömsom
kastade han längtande blickar upp mot Vestra
Henriksgatan. När han hörde ljudet frän en
alarmklocka, rättade han hattenpä hufvudet och
ansiktet fick ett gladare utseende. Det var en
grobian tili människa som blir glad när elden
är lös igrannskapet, tänkte jag, men mcd det-
samma mörknar ett porthvalf af en utträn-
gande människoskara;da gick ett ljus upp för
mig. Vär motionerande man närmar sig ett
af fruntimren, som kom ut frän garden, där
klockan nyss klämtade. De hälsade pä hvar-
andra, promenerade en stund iEsplanaden och
gingo slutligen upp tili typ. förenings lokal,
förmodligen för att söka skydd mot ovädret, ty
det var äska iluften. Hvad ha de för sig för
kuckeliku tänkte jag och kilade efter. Jag fick
sedän höraatt de idag ämnat sig ut tili be-
kanta pä landet, men ängbäten hade gatt kl.
3 och de fingo blifva efter. Herrn visade at
fröken alla föreningens härligheter, och fröken
var förtjust. Herrn mente att fröken sku'
skrifva in sig tili föreningen, och fröken sa':
tuin pä det, det var ett godt förslag, tänk att
jag inte kömmit pä den iden förut. — — —

Pä detta enkla och naturliga sätt kommer
föreningen möjligenatt erhälla sin-förstakvinn-
liga medlem. Ungefär dität skulle initt förslag
tili ofvanstäende frägas lösningdärför luta, men
jag har haft ytterst svärt att uttrycka mig rakt
pä sak;hoppas dock att alla förstätt mig rätt.
Gack därför och gör sammaledes, ty alla sätt
a' bra, utom de träkiga!

Jag skulle annu ha lust att berätta en sorg-
lustig »historia» om en man, som blifvit märkt
mcd n:o 5, alldeles som en slaktad gris. Den
stackars karien lär frän den dagen fätt sniek-
namnet »femman». Vidare skulle jag kunna
saga huru man resonerat pä ett par af vara
största tryckerier, när man fick veta att de
andra tryckerierna i staden bekostade nägra af
sinä arbetare tili grafiska utställningen,men det
är farliga saker att tala om. Nägra »Kuopiobor»

aro redan ilska pä mig och minä käserier, och
det är bäst att inte skaffa sig sä mänga horn
isidan pä en gäng. Pä tai om »Kuopiobor»
kan jag inte underläta att omnämna hur »12»
af dem önska att Gutenberg skall redigeras.
Sä här läter det: det skall bort och det skall
bort och det skall bort, o. s. v., tils ingenting
äterstär. Men gissa hvad de önska i stället
för det som skall bort? Ingenting! Det blefve
ätminstone en originell tidning.

Pelle.

Glöm ej lililiga utgiftsfonden!
Outenbergin Toimitukselle.

Säästäväisyyttä
osoittaa se, että ilmaiseksi nauttii niitä etuja,
joita toiset puolestaan tekevät, eikä vähälläkään
maksulla auta yhteisiä pyrintöjämme. Säästä-
väisyyttä osoittaa sekin, etteivähäiselläkään ro-
volla lisää rahastoa, jonka etuja toivoo kerran
nauttivansa. Näin säästäväisiä henkilöitälie-
nee useampiakinkun ne kaksi, joista tämän leh-
den viime numerossa mainittiin. Mutta kaik-
kein suurinta säästäväisyyttä osoittaa se kun
neljään mieheen tilataan 1 vuosikerta Guten-
bergia. Näin tehdään ainakin täkäl.»suurimman
tehtaan» latomaosastolla. Osataanko muualla-
kin olla niin säästäväisiä, emme tiedä, mutta
oudolta tuo kuuluu, varsinkin kun tietää noi-
den neljän joukkoon kuuluvan kaksi suurinta
kuupalkkaa nauttivaa henkilöä,jotenmoinenkit-
sastelu tuntuu myöskin lehden halveksimiselta.

Eräs.

O7LUiiisia£cLCL &cLtwn/n,cUs£e/n,
mer^o-ien sääasiaaf

Tillfälliga utgiftsfonden.
Genom sparbössornahafvaunder aprilmänad influtit

följande medel frän nedanstäende tryckerier:
3mf.

Päivälehtis tryckeri 8: 60
Uusi Suometars sättare 8: 55
Simelii .tryckeri 7: 11
Pettersson & C:os tryckeri 5: 25
Centraltryckeriet 5: —
F. Litt. Sällskapets tryckeri 4: 85
"Weilin & Göös tryckeri 4: —
Hufvudstadsbladets sättare 2: 15
Senatens tryckeri 1: —
Hufvudstadsbladets civilsättare —

:50
Frenckell & Sons tryckeri —

:50
Nya Pressens tryckeri . . — :39

Summa 47: 90
S. E.

Gutenbergs halfdrsprenumeran-
ter erinras om prenumerationens för-
nyande.

2:dra qrartalets prenumerationsafgif-
ter torde mcd det snaraste insiindas tili

O. Lindstedt.
Adress: Helsingfors Centraltryckeri.

Gutenberginpuolivuosikerran ti-
laajia muistutetaan tilauksen uudista-
misesta.

2:sen neljänneksen tilausmaksut olisi
piammiten lähetettävät

O. Lindstedtille.
Osote: Helsingin Sentraalikirjapaino.
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