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Cfittenverain titaana

muistutetaan tämän vuoden tilausmaksuista; ainakin
liitä neljännekseltä olisi nyt suoritettava.

A. V. Berg.
Osote: Päivälehden kirjap.

Täydellista tilintekoa Gutenbergin tilaus-
maksuista vuodelta 1895 ei vielä ole saapunut seu-
raavista kirjapainoista:

Turun kirjapaino-osakeyhtiönkirjapaino, Back-
manin kirjap. Kuopiossa, Pohjalaisenja Osakeyhtiön
lärjap. Vaasassa, Viip. Sanomain ja Östra Finlandin
kirjap Viipurissa, Aamulehden, Janssonin ja Kumpp
ja Tamp. Uutisten kirjap. Tampereella sekä Porilai-
sen, Satakunnan ja Bergbomin kirjap. Pm~issa.

Ensi numerossa tulee julaistavaksiniiden tilaa-
jain nimet, jotka eivät silloin ole suorittaneet tilaus-
maksujaan vuodelta 1895.

Tilausmaksut vuodelta 1895 tulee lähettää herra
O. Lindstedtille Hlgin Sentraalikirjapainoon.

Tilaajain osotteet ovat annettavat heti muuton
tapahduttua lehden taloudenhoitajalle, jottei häirinkÖä
tapahtuisi jakamisessa.

Ciufent>eras firenti-meranter

päminnas om prenumerationsafgiftens for 1896 er-
läggande: ätminstone listakvartaletborde nu inbetalas.

A. V. Berg.
Adress:Päivälehti? tryckeri.

Fullständig redovisning öfver prenumera-
tionsafgifter a Gutenberg för1895 har icke inkommit
frän följande tryckerier:

Aho boktryckeriaktiebolags tryckeri, Backmans tr.
iKuopio, Pohjalainens tr. och BolagstryckeritiVasa,
Viipurin Sanomats och Östra Finlands tr. iViborg,
Aamulehtis, Jansson & C:o sarnt Tampereen Uutisets
tr. i Tammerfors, Porilainens, Satakuntas och Berg-
boms tr. iBjörneborg.
Inasta nummer publiceras namnenpä alla de

prenumeranter som icke da erlagt helaprenumerations-
afgiften för 1895.

Prenumerationsafgifterna för 1895 sändas tilihr
0. Lindstedt. Helsingfors Centraltryckeri.

Prenumeranternaböra vid skeende flyttning oför-
dröjligen uppgifva sinä resp. adresser tili tidningens
ekonom för undvikande af oregelbundenheteridistri-
bueringen.

Tilatkaa

»Farbenskala",
josta nähdään miten päävärit keltanen, punanen
ja sininen vaihtoehtoisesti yhdistetään ja sekoite-
taan niin, että saadaan 189 eri väriä Tilausaika
kestää ensi kuun 15 päivään.

Hinta 2 mk postimerkeissä
Emil Heino.

Osote : Kuopio.

Matka-apurahasto
Tili jälkimmäiseltä puolivuodelta on saapunut

Tampereen ja Hangon osastoilta

Reshjälpskassan.

Redovisning för senare halfäret har anländt
frän Tammerfors och Hangö filialer.

Föreningssträfvandena och yrkes-
skickligheten.

Under den tid af närä tre decennier vär för-
ening bestätt och värkat för sm organisation,har
föga eller intet gjorts för yrkesskickligheten och
dess framätskridande ehuru det star främst pä
programmet och man mcd full rätt bör anse just
yrkesutvecklingen vara ett af föreningenshufvud-
syften.

Att yrkesskickligheten eller utvecklingen gatt
hand i hand mcd organisationsarbetet,ha vi att
ifrämsta rummet tacka den sunda konkurrensen
som sätter allt större fordran pä arbetenas utfö-
rande och arbetarens skicklighet, äfvensom stil-
gjuteriernas bemödandenatt levereramodern, och
sä ansläende och praktisk material som möjligt.

Det ser ut som den finske arbetaren länt för
mycket frän de stora kulturländernas arbetare-
sträfvanden. i det de nastan uteslutande arbeta
pä att uppnä en oberoende ställning och sälunda
själfva ge upphof tiliattprincipalernaaro tvungne
att för ätskilliga goda platsers besättande inför-
skrifva utlänningar hvilka äfven gärna skulle be-
sättas mcd egna landsmänblott de skulle kunnat
framvisa en mera friare fantasi och skicklighet.
Man kan ej orda annat da föreningen icke syn-
nerligt uträttar iör befrämjandet af yrkesskicklig-
heten. Manne icke detta kumia benämnas kräfcg-
äng"?

Det är nogifierehänseenden, den enskildein-
dividen bemödar sig att inhämta en störreyrkes-
skickljghet genom att själf göra ganska nätta
accidenssamlingar och inhämta färdighet för en
rätt användning af en raer ellermindre modern
material och hör det naturligtvis äfven honomi
främsta rummet tili; vidare aro andra äfven mer
ellermindreberestaoch sälunda inhämtat enstörre
yrkesskicklighet,men da detbildasyrkesföreningar
och dessa ha pa sitt program »yrkesförkofran", sä
bör äfven den gä hand ihand mcdorganisations-
arbetet och inhämtandet af bildning.

Af ofvanstäende torde tydligt framgä hvad
som försummats och borde alltsä äfven vär för-
ening mer an hittils bemödasigatt arbetaiofvan
framhällna syfte, nämligen att vid sinä möten
kritiserai typografiskthänseende utfördäarbeten,
hallande affackföredrag,accidensutställningarsamt
fortsätta mcd de af föreningen redan upptagna
täflingssättniEgarna. Eleverna borde sälunda firma
större intresse för föreningslifvet,jTrket och dess
utveckling och sälunda igod tid blifva indragna
helt och hället iyrket och erliälla den rätta un-
dervisningen för yrkets framatskridande och sm
egen utveckling.

Maaseutulaisen mietteitä.
Suurta nureksimista ja mielipahaa synnyttää

helsinkiläisissä latojissausein se seikka, ettämaa-
seudultatulvaapääkaupunkiinvuosittainsuunnaton
määrä latojia. Eikä syyttä, silläuhkaahan vaara
ammattiammeliikanaisten työntekiäin takia, vaara,
joka koskee yhtä kovasti jokaista Helsingissä
olevaa latojaa. Mutta nämä syytöksetyksinomaan
viskataan uuden tulokkaan niskoille, ajattelematta
laisinkaan, että hänen ehkäpakostaon ollut suun-
nata matkansa Helsinkiin. Ja mikä ihmeellisem-
pää, kun useinkin nämä pärjääjät ovat itse maa-
seutulaisia, sellaisia, jotka ainoastaan muutamia
kuukausia ovat Helsingissä olleet. Vaan nämä
heikot puolet tuleeantaa jokaiselleanteeksi,koska
näkyy olevan sellaisia, jotka näin pianunohtavat
asemansa, synnyinseutunsa ja persoonallisen ole-
muksensa.

Tästä samaisesta asiasta nosti hra E. Wahl-
stein viime syksynä hysymyksen Helsinginkirj.
yhdistyksen kokouksessa, vaan sekin raukesi. Ei
sentään liene pahennukseksi, jos julkisuudessakin
vielä asiasta huomauttaa.

Kuten tiedetään onpääsyynäHelsinki-tulvaan
huonot kirjapaino-olot maaseudulla, jotka kaipaa-
vatpikaistaparannusta.Mainittakoontässä ainoas-
taan tavaton oppilasmäärä, taiturein palkkaussuh-
teet ja faktorien ja isäntien omavaltaisuudet,niin
jokainen oivaltaa näissä olevan yllin kyllin syytä
siihen, ettäuseimman täytyyopistapäästyäänpois-
tua synnyinseudultaanmuillemarkkinoillehakeak-
seen toimeentuloaansekä kehittääkseen ammatti-
taitoaan, jotka asianhaarat lienevät kaikille yhtä
oikeutettuja, olkoon sitte maaseutulainen tai hel-
sinkiläinen. Näistä samaisista asioista on jo siksi
paljo ollut puhetta G-ut., ettemme katso olevan
syytä niihin tällä erää kajota.

Ylläolevan johdosta pyytää allekirjoittanut
maaseudulta tullut huomauttaahelsinkiläisilleam-
mattitovereille,ettäharkitsisivatensin vähänasiaa,
ennenkuin syytöksensä lausuvat, sillä eihän ole
sanottu, että ainakaan kaikki omasta halustaan ja
tahdostaan ovat tänne muuttaneet, vaan useimmat
syistä, jotka jo edellä mainittiin. Jos vaan olot
maaseudulla saadaan vähänkin paremmalle kan-
nalle, kuin mitä ne nykyään useimmissa kaupun-
geissa ovat, niin luulemme, ettei monikaan tahdo
kotiseudultaan lähteähelsinkiläistenolojahuonon-
tamaan.

Kunnyt todellakinparannusta tässä suhteessa
tahdotaan, niin ei tietenkäänsitä vihalla ja riidalla
saavuteta, vaan tulee meidän yhteisillä voimilla
toimia tarmokkaasti tässä mainittujen epäkohtain
poistamiseksi. Siitä työstä on meillä jotain odo-
tettavissa. Siis yksimielisyyteen jokainen niin
maaseudulta tullut kuin helsinkiläinenkin.

Haka.
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Notiser. - Uutisia.
— Suomen Kirjaltajaliiton säännöt on

senaatti vahvistanut.— Finska Typografförbundets stadgar
aro stadfästade.— Allakkaoikeudet Oikeus ulosantaa al-
lakkaa ja valtiokalenteria vuodesta 1898 vuoteen
1902 tarjottiin 28 p. helmik. klo 12 päivällä julki-
sella huutokaupallayliopistonkonsistoorin talous-
osastossa. Korkeimman tarjouksen tekinykyinen
oikeudenomistaja, osakeyhtiöWeilin & Göös,joka
tarjosi 45,100 mk. Muista tarjosi kirjanpainajaO.
W. Backman Kuopiosta 45,000 mk, F. Tilgmanin
kirja- ja kivipaino 36,700 ja Sentraalikirjapaino
36,000 mk. Ulosantajan velvollisuus on julaista
kolme eri painosta allakasta, yksisuomen- jayksi
ruotsinkielellä Helsingin horisontin mukaan sekä
yksi suomenkielinen painos Oulun horisontin mu-
kaan. Tähän saakka on toiminimi Weilin & Göös
maksanut samasta oikeudesta 2),600mk vuodessa.

Kilpailu on siis viimeisten 5 vuoden ajalla
kasvanut yli 50 prosentilla. On siinä kirja poiki-
neen myötävä, ennenkuin edes valtion vero on
maksettu.- Gäfva. Sm tjugufetn-äriga jubileidagifir-
man J. C. Frenckell & Sons tjänst firade konto-
risten C. Holmberg lördagenden 14 dennes. Ty-
pografernes understödsföreningöfverlämnade, i
ani. af att kassan öfvertages af annanperson, tili
jubilarengenom faktorV. Petterssonsäsom en gärd
af tacksainhet en guld klackring mcdtypografiska
vapnet ingraveradti klacken, förde tidsuppoffrin-
gar och tjänster denne, under sm tjugufemäriga
tjänstetid, äfven värit itillialle att visa under-
stödaföreningenskassa.— Työajan pituus Sortavalankirjapai-
nossa on nykyään 10Va tuntia, nim. klo 6 aam.
.7 illalla 1 tunnin aamiais- ja IVs tunn. päivällis-
ajalla. Sietäisi tätä aikaa jo vähän lyhentää edes
sillä, että työalkaisi aamusin vasta klo 7:ltä.- Tryckeritomtarna kommer ett sällskap
att kallas, som för närvarande organiseras här pa
orten. Vid ett sammanträde den 29 febr. mcd ett
antal för saken intresseradepersonerbeslötsnäm-
ligen att bilda ett sädant sällskap, som skulle
hafva tiliändamäl att bispringa nödstäldatryeke-
riarbetaresbarn mcd gäfvor, bestäendeaf bekläd-
nadspersedlar, hvilka komme att utdelas vid jul-
tiden. Tijl sällskapet skulle sammanslutasig per-
soner, tillhörande de grafiska yrkena samt den
yrkesutöfvareshustrur. Vid nyssnämda samman-
träde diskuterades ett förslag tilistadgar försäll-
skapet, och utsägs en komite, bestäendeaf herrar
V. Pettersson, J. Berger, A. Finander, R Ahlstedt
och O. Lindstedt att redigera ifrägavarande stad-
gar. Tili hr V. Petterson öfverlämnades säväl att
sammankallakomiten tili nytt möte, samt att, da
förslaget tili stadgar är färdigt, utlysa allmänt
möte ioch för sällskapets konstituerande.— Hedersbetygelse. Bokbinderiarbeterskan
a F. T]lgmanns tryckeri Ida Skogmanhade lörda-
gen den 29 febr. stätt 20 är uti samma firmas
tjenst. FrökenSkogman fick af firmans chefhrF.
Tilgmann emottaga ett dyrbart guldur jemte dito
ked mcd inskription. Senaste lördaghade arbe-
tarne a Tilgmannska officin inbjudit fröken S tili
en kollation a Kajsaniemi värdshus för att där
hedradenomtyektakamraten,aftonen förfiöthastigt
under en glad och lifvad stämning; programmet
bestod af pianomusik, kvartettsäng, kornettsolo,
kupletter, dans m. m. alt utfördtaf festdeltaga-
rene. För det lekamligabehofvet vid festen var
det äfven väl försörjdtmedels en duktig huggsexa
jemte bäl, vid hvilket talet tilihedersgästen hölls
af en af kamraterna. En praktfull blomsterkorg
fick fr. S under kvällen emottaga. tillsänd henne
af en delägare uti firman.— Finsk medborgarrätt har tilldelatsryske
infödingen typografen Anders Kaluin.

— Dödsfall. Den 6 dennes afied efter ett
längre lunglidandemaskinmästaren AlexanderMau-
ritz Äfelt ien älder af 30 är och 5 mänader. Den
afiidne börjadesm hana 18.80 a FinskaLitteratur-
sällskapets tryckeri därifrän han rlyttade tili Wei-
lin & Göös' tryckeri 1885 och blef a samma firma
förklarad för konstförvandtär 1886. A. konditio-
nerade en kortare tid i Abo, men ätervände tili
sm födelsestad och lyckades erhälla sm gamla
plats a Weilin & Gööstryckeri. Han följde en
kortare tid mcd föreningsvärksamheten. specielt
arbetade han i sängkörenmcd hvilken han deltog
isäng- och musikfesten iEkenäs är 1891.

Frid öfverhans minne!— Typograferne E. J. Ehnberg och Vieno
Forsström, hafva tili följdafarbetsbristrestfrän
Wien ochkonditionerasedän den 1 marsiBudapest
hos firman: Pesti Könyvnyomda-Reszveny-Tärsa-
sag" (Pester Buchdruckerei-Actien-Gesellschaft).
Tryckeriet lär vara ett bland de största därstä-
des, mcd omkr. 100 sättare och 19 snällprässar.— Gardsköp. Faktor Josef Sigell har till-
handlat sig garden n:o 8 vid Jägarega+an för en
summa af 105.C00 mark.— Finska bibelsälskapet beslöt vid sitt
sammanträde den 9 dennes läta trycka 10,000 cxx.
af bibeln pä finska spräket i oktav format och
mcd korpus stilar. Tryckningen af denna upplaga
har öfverlämnats at firman G. W. Wilen & C:o
iAbo. — Ä. U.— En familjesoare var söndagenden1mars
auordnad uti föreningslokalenaf fören:s sängkör.
Programmet vargodt ochunderhällande, bestäende
af kvartettsäng, finsk deklamationsamt kupletter
och berättelser pä bygdemäl, hvilka nummor ut-
fördes af körmedlemmar och väckte myckcnmun-
terhet bland de närvarande. Det är mcd verkligt
nöjemanser ochhör den ungdomsfriskasängkören,
den tillfredsställernog de fordringarsom möjligen
kunna ställas pä en arbetarekör, och kunna vi pä
grund deraf tillönska kören lycka viddess konsert
den 25 dennes, hvarifrän inkomsten vore afsedd
att förstärkakassan för att möjliggörakören till
deltagande uti säng- och musikfesteniSordavala
nasta sommar, färden dit är dock icke definitivt
afgjord annu, men tarfvar nog förberedelseri tid
ända.— Gutenbergin tilaajamäärätänä ja viime
vuoden maaliskuun alulla oli seuraava:

1896 1895
Helsingissä . . 126 187
Maaseudulla. .103 233
Ulkomaalla . . 7 S

Yhteensä 236 427

Kuten näkyy on tilaajamäärä tänä vuonna
laskeentunut suuressa määrin. Suurin eroitus on
tapahtunut maaseutuluvussa. Syynä tähän maini-
taan joka taholta: «Koska lehti ei viime vuonna-
kaan sisältänyt paljon muutakuin yksityisiäriita-
kirjoituksia ja on sitä paitsi suurimmaksi osaksi
ruotsinkielinen, niin eivät tilaajat meidän paikka-
kunnalla enää tahdo uudistaa tilauksiaan". Hel-
singin tilaajain vähentymiseen taas kuuluu olevan
syynä se, että useat ovat tilanneet yhden kappa-
leen yhteisenä.

Ylläolevasta ei meillä ole muuta sanottakaa
kuin että olemme tahtoneet saattaa nämä tiedot
julkisuuteen siitä syystä, että yhdistys, joka on
lehden kustantaja, ei voisi vuoden lopussa toimi-
tusta syyttää sen tietämättä tulleista kassavaillin-
geista.

— KonfliktenaEskilstuna Tidnings tryk-
keri synes vara pä god väg att blifva bilagdun-
der de närmaste dagarna. Sälunda erkänner man
tariffen och underhandling pägär iöfriga frägor.- S. T. T.— Strejk hotar att utbryta iTyskland.
Ater, efter nägra ars stilleständ, har Berlins ty-
pografer beslutit iständsätta en strejk som skall

omfatta hela Tyskland. Berlins typog^afer fordra
en förhöjningaf 15%. Den förra strejken inom
typograferna iTyskland var, sä att säga. ödesdi-
ger for arbetarene; idet att de s:sbiämda drogo
det korfcare sträet ocli deras kassa bleffullkoinligt
tömd. Men nu, efter nägra ars hcsparingar ha de
sä stor kassa att den kan understöda de strej-
kande. Deltagarena i strejken torde komma att
uppgä tili 10,000 personer. Finlands typografer
hvad sägen i om en sadan enighet?—

Bättre tider. De arbetslösatypografer-
nas antal iLondon nedgick frän 700 v.'d december
mänads början tili 300 vid samma mänads slut.

Föreningssträfvandena. -" Yhdistysriennoista.

-- Helsingin kirjanpainajäinyhdistykseii
vuosikokous pidettiin sunnuntaina t. k. 15 p:na
klo Vas i. p. Kokouksessa julkiluettiin vuosiker-
tomus, joka lisälehtenä jaetaankaikille lehtemme
tilaajille tämän numeron kerällä, jotaodotettaessa
on tämä lehtemme numero hieman myöhästynyt;.

Seurasi sitte keskustelu tilinpäästöstä viime
vuoden johtokunnalle. Tilintarkastajat olivat ker-
tomuksessaan julkituoneet muutamia pienempiä
muistutuksia johtokunnan toiminnasta ja pyysivät
siltä niihin kokouksessa selitystä, jonka sanoivat
olleen syynä, etteivät voineet kokoukselle anta-
massaan kirjallisessa lausunnossaan ehdottaasille
tilivapautta. Nämä vaaditut selvitykset antoikin
johtokunnan puheenjohtaja, jonka jälestä tarkas-
tajat ehdottivat myönnettäväksi täydellistä tilin-
päästöä, johonka kokous yksimielisesti yhtyikin
lausumalla kiitoksensa johtokunrfanvuotisesta ras-
kaasta työstäyhdistyksen jakoko ammattikunnan
hyväksi.

Toimitetuista tavanmukaisista vuosivaaleista
oli tulokset seuraavat: puheenjohtajaksi valittiin
miltei yksimielisesti hra J. Jakobsson, johtokun-
taan rouva A. Kjellin, hrat G. Ehnberg, A. Karja-
lainen, K. Mandelin, V.Blomqvist ja H. J. Forsström
sekä tilintarkastajiksi hrat J. Koslc, Fr, Saastamoi-
nen ja K. Johansson.

Lopuksi lausui eroava puheenjohtaja hra J.
Snell jäähyväiset ja kiitoksen yhdistykselle sekä
toivoi sille menestystä toiminnassaanuuden joh-
tajansa avulla.

Nousi sitte puhujalavallehra J. Jakobsson ja
kiitti ensiksikin yhdistystä siitä, että se olihänelle
uskonut niin tärkeän tehtävän kuin puheenjohta-
jan toimen sekä lausui hartaana toivomuksenaan
että Helsingin kirjanpainajat jo viimeinkin ottai-
sivat sen tärkeän askeleeneteenpäin, että jokainen
yksimielisesti ryhtyisi organisatsioonityöhönta-
valla tai toisella, sillä onhan se jokaisen pyhä
velvollisuus työskennellä yhteisen hyvän edestä.
Niinleväperäiselläja huolimattomallatyöskentely-
tavalla, mitä Helsingin kirjanpainajatyhteispyrin-
nöissä ovat aina ja etenkin viime aikoina osoitta-
neet, ei pitkälle päästä; meidän tulee jo yksistään
ajan vaatimuksestakin rivejämme paremmin jär-
jestää ja pyrkiä kovempaayksimielisyydenhenkeä
keskuudessamme herättämään, jos meillä kerran
on mieli olevia oloja parantaa tai edes pysyttää
niitä nykyisellä kannalla, lausui puhuja, johonka
mekin täydellisesti yhdymme jalausumme hraJ:lle
syvimmän nr> ötätuntoisuutemme sekä toivomme
hänen tulevalletoiminnalleenonnea ja menestystä.
Olkoon hän se mies, joka viimeinkin saa koko
ammattikunnassammetodellisuudessatoteentumaan
noiden sanain suuren merkityksen: »yhteisvoimin
yhteistyöhön"!

Kokouksen jälestä oli yhteinen illanvietto,jo-
honka jokainenjäsen sai vapaasti tuoda tuttaviaan.
Ohjelma. sisälsi hyvin onnistuneen kuvaelman,
jonka, juhlatoiniikuntaan kuuluvat naiset monien
tuttaviensa kerällä suurellahuolella esittivät, sekä
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G-UTENBERGN:o 5 3

laulua ja musiikkia. Emme kai tarvinne maini-
takaan, että tanssilla ja »virvokkeita" nauttimalla
. toiset omistayhdistyksen jäsenistä vähänliiak-
sikin — jatkettiin yhdessäoloa aina aamupuoleen
asti.— Typografernes förening sammanträdde
tili ärsmöte söndagen den 15 mars. Yid mötet
npplästes ars- och revisionsberättelsen, hvilken
följer som bilaga mcd detta nummer.

Bestyrelsen beviljades full ansvarsfrihet. se-
dän densamma frivilligt ätog sig betäckandet af
kassabalansen, somuppstätt genom restaurationen.

Tili ordförande utsägs hr J. Jakobsson mcd
35 röster. Bestyrelsen utgöres,efter rriä^ga af-
sägningar, nf fru Alma Kjellin mcd 22 röster,hrr
G-. Ehnberg 19 r., K. Mandelin 15 r,V. Blomqvist
J

-
r., A. Karjalainen 13 r. och H. J. Forsström

11 r., närmast i röstetalföljdehr J. Snell mcd 10
r.och K. Forsman mcd 9 r.

Tili revisorer valdes hrr J. A. Kosk mcd 34
röster, Fr. Saastamoinen 31 r. och K. Johansson
22 r. Närmast i röstetalföljdehrr J. Skarp mcd
17 r.och O. Lindstedt 3r,hvilka funktionera som
suppleanter.Ehuru mötet var besöktafendastc:a
50 medlemmar.upptog listan yid bestyrelsevalet
28 särskilda namn - enighet ! !

Efter mötet firades ärsfest. Programmet upp-
tpg pianomusik, kvartett- och duettsäng samt en
ansläende tablä föreställandefyra pä lifvots träd
spinnande nornor. Samtliga numror vunno stor-
mand.e bifall. Efter programmet vidtog en lifvad
dans som slutades fram emot midnatt.
. — Suomenkirjanpainajanisairas- jahau-

tausapuyhdistyksen vuosikokous pidettiin t.k.
8 p:nä kirjanpainajani yhdistyksen huoneustossa.
Kun täydellinen tilinpäästö oli johtokunnalle ja
rahastonhoitajalle myönnetty, ilmoitettiin, että
kirjailija K. A. Tavaststjerna oli yhdistykselle
lahjoittanut 20 mk ja että arpajaiset apuyhdistyk-
sen hyväksi aiotaan panna toimeen ensi helmi-
kuussa 1897.

Hra J. Bergerin ehdotuksesta päätettiin toi-
mittaa jäsenkirjat, jotka sisältävät apuyhdistyksen
säännöt ja joihin sopii merkitä jäsenmaksut.

Ilmoitettiin että rinnakkaiskassan säännöt ei
vät ole vielä saaneet asianomaista vahvistusta.

Apuyhdistyksen tähänastiselle puheenjohta-
jalle,luutnantti Th. v. Frenckelille, jokaoli pyy-
tänyt, ettei häntä enään uudelleen valittaisi, pää
tettiin lähettää kiitosadressi.

Puheenjohtajaksi valittiin faktori A. Finander
sekä jäseniksi johtokuntaan hrat B. Brandstäke
ja J. Jakobson. Entiseltään kuuluu johtokuntaan
hrat E. Nordling, R. Ahlstedr, V. Pettersson, O
Lindstedt, J. A. Snell ja J. A. Kosk.

Tilintarkastajiksi valittiin hrat J. Berger, J
Sigell ja K. Mandelin.

Tuloja on rahastolla vuoden kuluessa ollut:
jäsenmaksuista 1,858 mk 50 p., koroista 2,592 mk
21 p, lahjoista 197 mk, todistusmaksuista 4 mk,
yhteensä siis 4,651 mk 71 p. Menoja on ollut: hau-
tausapuihin 200 mk, sairasapuihin 988 mk, eläk-
keihin 14 kuolinpesään 1,850 mk, ilmoituksiin, pos-
timaksuihin y. m. 58 mk 50 p., yhteensä 3,096 mk
50 p. Rahasto on niinmuodoin vuoden ajallakas^
vanut 1,555 mk 21 p. Kun täniä lisätään vuoden
1894 siirtoon 45,693 mk 20 p:iin, niin oli rahaston
varat viime joulukuun 31 p:nä 47,248 mk 41 p.— Sportklubben sammanträdde tili arsmöte
söndagenden 1mars. Mötet öppnades af ord.f. hr
O. Lindstedt.

ITr ärsberättelsen framgäx att klubbens sty-
relse föranstaltat täflingar i hastighetsäkningpä
1,500 meter a skridskoklubbens bana, distansskid-
ning pä 1 mils bana, tvä kappseglingar pä omkr.
]1 engelska mils bana, gang- och sprängmarsch
pä 14 kilometers bana samt kappspringning (300
meter) och längdspräng. Vidare har Styrelsen an-
ordnat tvä samkväm och en större soiree, äfven-
som skid- och skriun-utfarder. Pokalen har Sty-
relsen lätit förskönagenom att anbringa silfver-

plätar pä livilka aro ingraverade Typografernes
Förenings Sportklubbs Vandringspokal och Töt-
iermans Dagny 1830/79.3— 15/79±. Klubbenhade ut-
manat H:fors Roddklubb tilitäfian om Schultenska
vandringspokalen,hvilken dock ej blefaf. dahrE.
Wegelius som bäst häller pä att fullborda — rit-
ningen.

Tablä öfver Typografernes Förenings Sportklubbs
kassaställning under 1895 — 96.

111koms ter. Utgift er.

Arsafgifter 126:— Skridskotäflan 26:25
Skridskotäfl 33: — Back- och distans-
Backskidningstäflan 7: — skidningstäflan 49:65
Distansskidningstäfl. li:-- Soaren 257:02
Soaren 254:— Listlotteriet 29:80
Listlotteriet 150: — Kappsegling1ochka-
KanottänanZ. 5:-- nottäflan 69; 30
Kappsegling 1 43:50 Kappsegling 2 (a) 43;50

2 (a) ... 36:- 2 (b) 44:20„ 2 (b) 17:
— Längdsprängs- och

Längdsprängs- och kappspringningstäfl.. 7:95
kappspringningstäfl. 3:50 G-ang- ooh spräng-

Gäng- och spräng- marschtäflan 1G: 25
marschtäflan 3:50 Ihyra för gymn.-sal 32: —

G-ymnastikafgifter 50:
—

Förledningenaf gym-
Utestaende fordringar 61:50 nastiköfningarna 48: —
Bätfonden 21:— j. Diverse pris 16:50
Insatt a bank 66:65 i Utestäende fordring. 61:58
Diverse inkomster ..... 29:

— I Behällning 249: 73
Summa Fmk 921:65 | Summa Fmk 921:65

Pä revisorernas förord beviljades Styrelsen
full ansvarsfrihet.

Den gamla Styrelsen ätervaldes enhälUgt mcd
acklamation. Hr V. Blomqvist uttalade a klub-
bens vägnar inägra enkla men välvalda ord sty-
relsens förtjänst och hoppades att den lifiiga Sty-
relsen framgent skulle arbetamcd samma intresse.

Yid styrelsens konstituerande möte samma
L dag valdes tili ordinarieledamöterhrO.Lindstedt,
i J A. Kosk, I. Kurvinen, F. F. W. Ahlroos, J.
» Skarp, A. Itkonen och G. Silfverberg och som
. suppleanter hrr A. Tötterman, E. Mustonen och
. Hj. Sundbäck.

Funktionerna fördelades sälunda att hr O.
. Lindstedtkvarstär somordförande,hrr J.A. Kosk,
i viceordf,I.Kurvinen, kassör och A. Itkonenma-

terialförvaltare, hr J. Skarp funktionerar som se-. kreterare.— K. Y. Urheiluklubin vuosikokous pidet-
" tim t. k. 1 p:nä yhdistyksen huoneistossa:

Vuosikertomuksesta, jokakokouksessaluettiin,
' kävi selville, että klubi oli kuluneella vuodella

pannut toimeen 2 kilpapurjehdusta, joihinka otti
r osaa useita ammattilaistemme omistamia aluksia
3 ja joissa palkintoina jaettiin urheiluesineitä,kil-
-1 pailuja kanoottisoutussa, luistelussa 1,500 metrin
" radalla, kilpakävelyssä sekä kilpajuoksussa- Sen

lisäksi onklubilla ollut vuoden ajalla yhdet lista-
" arpajaiset sekä yksi isompi iltama, joista tulot on

käytetty klubin rahaston kartuttamiseksi. Klubin
■ kiertomaljaan, joka on ollut 7-manyhtiönhallussa"

viime kilpapurjehduksen jälkeen, on klubi laitat-
> tanut kaksi hopealevyä lisää sen johdosta,että se
' joutui toisille omistajille. Viime kesänä oli klubi
' kutsunut HelsinginSoutuklubin kilpailuun vapaa-'" herra Schultenin kiertomaljasta, joka kumminkin

satunnaisista esteistä täytyi lykätä ensi kesään.
Tuloja on klubilla ollut: jäsenmaksuista 126

Q mk, lista-arpajaisista 150 mk sekä muita pienem-
n pia tuloja 645 mk 65 p, yhteensä 921 mk 65 p

Menojaon ollut erikilpailujentoimeenpanemisessa
e y. m. yhteensä 661 mk 92 p., joten klubin varat
r tekevät nykyään 249 mk 73 p.

Johtokunnalle, joka valittiinyksimielisestiuu-
r
- delleen sillä oikeudella, että se saapi tarpeen tul-
ä lessa itseään lisätä varajäsenillä, myönuettiintili.---

vapaus tarkastajain ehdotuksesta. Johtokuntaan
r. siis kuuluu hrat O. Lindst(;dt,.puheenj., J.A.Kosk,
h varap., J. Skarp, kirjuri, I. Kurvinen, rahastonh.,
0 A. Itkonen, varastonhoitaja, V. Ahlroos ja G. Silf-
x- verberg. Varajäseniä ovat hrat A. Tötterman,E.
l- Mustonen ja Hj. Sundbäck.
t- Tilientarkastajiksi valittiin hrat Fr. Saasta-

inen. A. Karjalainen ja J. A. Snell.

Sport. — Urheilua.
— Typografernes förenings sportklubb

hade söndagenden 15 mars föranstaltaten skrid-
skotäfling pä 1,500 och 5,000 meters hana. Vädret
var vackert och isen jämförelsevisgod. Ihvar-
dera tätlingarnahade 8 deltagare anmält sig. Re-
sultaten a 1,500 meters sträckan voro följande:

O. Liukkonen 2m. 52 2/5 s.
A. Nyholm 3 „ 4Vh „
E. Johansson 3 „ 17 2/5 „
E. Ljungvist 3 „ 18 2/5 „
G. Silfverberg 3 „ 18 V& „
H. Lindström 3 „ 30 Vs „
F. Rosenqvist 3 „40 „
A. Friman afstod.

l:sta priset en stor förgyldsilfvermedalj mcd
röd-gul rosett tilldelades hr O. Liukkonen, 2:dra
priset, stor silfvermedalj mcd rosett tillföll hr
A. Nyholm och 3:dje pihiset mindre silfvermedalj
mcd rosett hr E Johansson.

5,000 meters banan blef af misstag förkortad,
af banan tillryggalades nämligen endast 12 hvarf
i stället för 14. Banans längd blef 4,254 meter
och tillryggalades af hrr O. Liukkonen pä 8 m.
29 3/5 s.,' A Nyholm 9m. 5 2/ ss., G-. Silfverberg 9
m. 46 s, E. Johansson 9 m. 53 Yö s., F. Rosen-
qvist 10 m. 12 s., H. Lindström 10 m. 212/5 s.,
A. Friman 11 m. 13/ö, E. Ljungqvist afstod.

Äfven a denna bana erhöll hr O. Liukkonen
l:sta priset och 2:dra priset hr A. Nyholm, 3:dje
priset erhöll hr G. Silfverberg. Prisen utgjordes
af dylika medaljer sompa 1,500meters banan. Pri-
sen utdelades a förenings lokalen under hurra-
och eläköönropaf samtliga närvarande. Klubben
anordnar en skidtäflingsöndagenden22 mars ifall
väderleken därtill lämpar sig. Ien snar framtid
anordnas äfven en mälskjutning.

Ärsberättelse
öfver resultatet af Finska Typografernas Unders-

tödsföreningsverksamhet 1895.
Meddelad till arsmötet den 8 mars.

Deiegarne ha under äret inbetalt . Smf 1.858:50
Iräntor ha inliutit „ 2,592:21
Igafvor „ „ „ 197: —
Ibetygafgift „ . 4: —

Summa 3wif. 4,651:71

Peremot har utbetalts
Ibegrafningshjelp 3mf. 200: —
Isjukhjelp . .' „ 988: —
Ipension till 14 sterbhus .... „ 1,850: —
Iannonser & porto m. m. . . . . „ 58: 50

Summa ,M 3.096:50
Kassan har säiunda tillvuxit mcd .M/,: 1,555:21
Lägges till behällningen frän 1894 . „ 45,652: 20

1895 ars tillväxt mcd . . . . . _ 1.555:2!
sä utgör föreningens kapitalden
31 december 1895 . . . Summa .M/.: 47.248: 41

Helsingfors 5 februari 1893.
Th. v. Frenckell.

Pä revisorernas förord beviljades bestyrelsen
full ansvarsfrihet.
Iföreningenaro 144 medlemmarinskrifna. 17

medlemmarha under 1895 inträdt ikassan. 4 ut-
strukits och 2 aflidit.

Tili ordförandevaldes faktor Albin Finander
mcd 26 röster, närmast i röstetal var faktor R.
Ahlstedt 4. Ibestyrelsen ätervaldes hrr J. Ja-
kobsson ochJ.Brandstakehvarderamcd27 röster,
hvilka voro i t-ur att afgä Iran bestyrelsen.När-
mast var hr K. Mandelin mcd 4 röster. Tili revi-
soier valdes hr J. Berger mcd 26 röster,J. Sigell
25 och K. Mandelin 24 röster;hr A. Karjalainen
erhöll 2 röster.

Af författären Karl A. Tavaststjerna har kas-
san fätt emottaga som gäfva 20 mark, hvilketmcd
tacksamhet tillkännagifves.
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Den nyvalda ordf. hr A. Finander meddelade
att det beramade lotterietkommer att ega rum i
februari 1897 äfvensom att den supplementärakas-
sans stadgar omedelbart komma att sändas tili
högsta ort ioch för stadfästelse.

Faktor J. Berger föreslogatt föreningenborde
anskaffa medlemsböcker, hvari föreningens stad-
gar inga och verkstälda in- och utbetalningar an-
tecknas. Föreningen uppdrog at bestyrelsen att
anskaffa sädana böcker.

Tili den afgängna ordforanden löjtnantTh. v.
Frenckell beslöts afsända en tacksamhetsadress

Miinchaus-bref.
Ha' ni värit mcd pä kostymbalea? Der fick

man da vara mcd om allt möjligtroligt,nog var
det en konstig fundering den der balen, men sa
var ocksä publiken det. Jag blef bl. a. vittne tili
följande iinuerliga diskussion:

En myeket fet herre till tvenne magra smä;
Jasä ni hör ocksä till typ. förening!—
Den ene af de smä:
Ja vi hör no ti' den här fyllföreningen, för

nago annat a' den int.
Att den som detta sade ickebegriper förenin-

gens syften frän nägon annan sida faller af sig
sjelft. Efterät fick jag veta att de tvä smä aro
blä-gula tidningsknogare och den stora feta — tid-
ning.sredaktör. Refiexionerna görasig sjelfva

Aj, aj, den fastlagstisdagenmcd sinä mänga-
handa fröjder! Jag satt pä kvällen uti ett tem-
poi, tillgängligt för oss emot en tribut af 1 mk i
mänaden. Sä kom der in en individ utanrättighet
att besöka templet ifräga,ochknogade direktfram
tiliprestinnan för den flödande" undfägnadenuti
templet, och framhöll för henne sm osläckbara
törst efter den finska nektarn, men da han af
prestinnan erhöll en tydlig och öfvertygande
pästötning om att han firat" nog för denna dag,
sä gaf sig hans ridderlighet" genast tillkänna
genom att midt för altaret skänka prestinnan en
sjudundrande — örfil!! — Uti templet funnos ändä
nägra verkliga riddersmän, hvilka förstodo att
gifva var man en lämplig afslutning pä fastlags-
tisdagen genom att läta honom göraannu en liten
äktur, men — ned för trapporna — —

— Köper herrn filttossor? frägade en gubbe
af mig pä tryckeriet.— Hvad iherrans namn tror ni att jag skall
göramcd dem? Inte köper jag!— Nä men herrarnapä P:s tryckeri begagna
allihop filttossor, de saga att det är sä kalit om
benen, men mcd dem hade de det varmare.— Ja, som ni ser sä ha vi tidsenlig lokal, sä
inte behöfva vi edra tossor, för dem tili P:s tryk-
keri bara, kanske de behöfva dubbla omgängar

Glubben knoga iväg.
Utaf ofvanstäende samtal fick jag in i funda-

mentet ett ark oktav, en berättelse om yrkesin-
spektorn och vara arbetslokaler".

Hur jag funderade och funderade sä kom jag
tili det resultatet att lokalen pä P. borde repai'e-
ras af gärdsegaren och yrkesinspektorn deia mcd
knoget. Han har för mycket

—
P. S. Jag har fätt silagois" af hufvudredi?,

för att jag missunnade en eel-älskande" njutaaf
lifvets sötma. För ali del hr red., jag är ingen
nykterhetsapostel. Jag tyeker mycket om pivel,
men i egenskap af underfaktor passar det ej att
dricka och vippa" at personalen för att fä Beel".
Nej ordning skall det vara, tyeker jag. Jag har
velat bevaka ordningen,*) ty jag älskar ordning
och skiek iarbetet.

Paulus.

*) FiJrlät. Fortsiirt- ntt bcvaka.
/>!«?.

Maantieritarit'.
Sortavalan kirjapainossa työskenteli ylimää-

räisenä latojana viime syksystä eräs latoja, joka
tunnetaan mustasta tukastaan ja rokonrikkomasta
naamastaan, jotenkin rauhallisena Mutta kun
aurinko alkoi vähän nenää päiräsydännä lämmit-
tää, rupesi nritarillinen mieli"palamaan tietysti—
«ruununsaralle" ja ammattitoverienvaivallaansait-
semia rahoja kerjäämään. Ja sinne hän lähtikin
viime kuun lopulla kaikessa hiljaisuudessa. Tästä
ei olisi mitään sanomista, jos hän ei olisi jättä-
nyt jälkeensä velkojansa maksamatta t37ötovereil-
leen sekä lukuisille muille kaupunkilaisille, jotka
häntä rehellisenä miehenä pitäen auttoivat.

Valitettavasti puheenaoleva latoja ei ole en-
simmäinen, joka Sortavalastakin tällä tavoin on
lähtenyt paremmille laitumille. Niitä on jo useita
ennenkin samalla tavalla eronnut ja mennyt tä-
män parempaa mainetta jälkeensä jättämättä. Sel-
laisia ne herrat maantieritarit" ovat! Häpeäksi
on ammattikunnalle, että joukossamme on näin
kelvottomia miehiä, jotka syyttä suotta jättävät
työpaikkansajalähtevätmaailmalle lurjustelemaan.
Luulisi varmaan, että semmoiset miehet, jotka
päälle päätteeksi sanakiistaan joutuessaan pitävät
itseänsä valistuneina ammattilaisina, häpeäisivät
tullessansa toiseen työpaikkaan,kun edellisessä
ovat näin huonosti itsensä kunnostaneet. Mutta
siitä heillä ei näy olevan mitään haittaa. Rehel-
lisen näköisenä, vaivojaan ja entisiä paikkojaan
valittaen he kulkevatkaupungista kaupunkiin,pai-
nosta toiseen kerjäten kaikilta ihmisiltä toimeen-
tuloaan ja sitte kun joskus saavat työpaikan,jät-
tävät sen, kuten yleisesti on tunnettua.

Kurjaa on näiden ammattilaistemme elämä.
Näille kurjille olisi apua saatava, mutta milläkei-
noin? Sivullisen apu ei suuresti tässä auta. Hei-
dän itsensä on ryhdyttävä tilaansa parantamaan.
Ja tässä on heillä ensimmäisenä ehtona, että py-
syvät työpaikoissaan,silloin kuin sellaisen sattu-
vat saamaan. Kenenkään ei pitäisi heitä auttaa
suoranaisilla rahalahjoilla, sillä se kiihottaa mon-
takin heittäytämään huolimattomuuteen. Heidät
johdettakoonjoko suorastaan työhön tai sitte ke-
hoitettakoon matka-apurakaston puoleen käänty-
mään. Sillä tavoin tulisivat he työssäollessaan
ajattelemaanomaa tilaansa edes niin paljon, jota
kirjoituttaisivat itsensä matka-apurahastoon jäse-
niksi. Nyt luottavat he vaan toisten ihmisten
apuun, jossa menevät niin pitkälle, että menettä-
vät kaiken ihmisellisyytensä

Niks.

Frän landsorten. — Maaseudulta.

Haminassa helmikuulla.
Suuria muutoksia on tätä nykyäodotettavissa

täkäläisessä Kansankirjapainossa. Mainitun kirja-
painon herra isännöitsijä on niin. virkavapaus-
ajallaan tehnyt pienen huvimatkan — kai tervey-
dekseen — Mäntyharjussa omistamalleenmaatilal-
lensa. Tällä matkalla poikkesi hän myöskin,
ohimennen, Kuopiossa. Siellä herra isännöitsijä
pistäysi hra Backmanin kirjapainossa silmäse-
mässä sikäläisiä paino-oloja, ja ehkä lähemmin
tutustuakseen muun maailman" kirjapaino-oloihin.

Aivan ihmettelyyn oli herra isännöitsijävai-
pumassakuulemiinsa. Sanomalehtilatojillaon sikä-
läisessä kirjapainossa viisi penniä sadalta riviltä
alhaisempi hinta kuin Kansankirjapainossa, jossa
nykyään maksetaan 1: 15 sadalta korpusriviltä, ja
sitäpaitsi on siellä ainoastaan yksi sanomalehti-
latoja, jolla on yksi oppilas apulaisena. Lisäksi
ilmestyy sikäläinen sanomalehtikolmastiviikossa,
kun sitävastoin Ham. Sanomat ilmestyvät vain
kahdesti ja on kolme latoja ja yksi oppilas. —
Voi surkeata sentään! Jahkamast tästä kotikau-
punkiin ehtisin ihmeitäniselvittämään. Näin ehkä
lie tuuminut herra isännöitsijä.

—
Vielä jonkun

aikaa viivähti herra isännöitsijähankkiessaan fak-

toria, jonka hän kuulostimyöskinKuopiosta,sekä
painohintojen kuulustelussa. Herra isännöitsijän
korvaniveleitä ehkä hivelti vieno kajahdus :«kil-
pailu elää"!

Palattuansa matkoiltaan oli herra isännöitsijä
nyt arvaamattomilla tietolisäyksillä varustettu.
Siellä maksettiinniin ja niin, siellä tullaan vähem-
millä työvoimilla aikaan j. n. e. tiliseerasivatnyt
herra isännöitsijän ajatuskopassa.

Nuo raportteeraamiset panivat arvatenkin ih-
mettelyyn vähäisen Haminan latojakunnan. Aivan-
han siellä käy kaikki kuin koneella ja latojatkin
vähemmällä palkkavaatimuksella toimeentulevat
kuin täällä Haminassa, jossa ei palkkasuhteet la-
tojain mielestä ole niinkään korkealla asteella.
Paha vaan ettei tästä hra isännöitsijänmielestä
korkeasta tariffista nauti muut kuin yksi lasku-
latoja. Toiset ovat kuukauspalkallaja saavatkes-
kimäärin 50 markkaa kuukaudessa! Eikannattaisi
enää puhua korkeista.palkoista

Tuohon edellämainittuun niin perin onnistu-
vaan tapaan aikoo nyt hra isännöitsijä järjestää
omat paino-olonsakin. Kaksi latojaasanomalehteä
latomaan ja toisetmuihinpainotöihin— ehkä sitte
kevään tullessa saisi jo miesjoukkoa vähentääkin.
jollei työtä näkyisi riittävän. Mutta onhan herra
isännöitsijä tunnettu hyvin kekseliääksi.

Niin, Kuopiostahan se uusi faktorikin pitäisi
Kansankirjapainoon tuleman. Herra faktoriksi
aikova on ehkä toivossa saada kerran maailmassa
oikein nherrain päiviä" viettää. Mutta tässä luu-
len hra faktorikokelaan pahasti erehtyvän. On
hauskaa nähdä, josko hra isännöitsijä katsoo par-
haaksi vieläkin supistaa latojainalhaisiapalkkoja,
kun painon menot rupeavat lisääntj^mään uuden
faktorin palkkaamisella. Perästä kuuluu, sanoi
torventekijä.

Pixi.

Kirjeeni oli jo kirjoitettu,kun satuinkäsilleni
tapaamaaneräänHaminanSanomainnumeron, jota
silmätessäni osui silmäni erääseen uutiseen, jossa
kerrottiin Kansankirjapainoon tulevan faktorin
olevan hra Gust. Bergrothin, joka on oikein Tuk-
holmassa oppinäytteensä suorittanut.

Sama.

Facknotiser, — Ammattiuutisia,

— Ny rotationspräss. Stereotypering
öfverflödig. Snällprässfabriken A.Hamm iFran-
kenthal har börjat tillverka rotationsprässar för
tryckning mcd vanlig stilsats och pä ändlöst
papper".
Iett frän fabriken nyligen utsändt cirkulär

heter det enligt S. T. T. Om denna präss:
Detta maskinsystem, hvilket öfver är och dag prak-

tiserats iAmerika mcd ganska tillfredsstilllande resultat,
har af oförklarliganledningicke försöktsiTyskland; det
gör alla boktryckares ideal tili verklighet. Tryekningen
försiggär,liksoin pä devanliga rotationsprässarna, päpap-
per ilänga banor, hvilket föres öfver tvä fastsittande fun-
dament öfverhvilka tvä cylindrar rulla fram ooh tillbaka
och trvcka förhvarje gäng. Vid hvar cylinder befinna sig
fyra färgvalsar som förse formarna mcd färg. Pappret
blir, efter hand som" det tryckes, skuret idet format som
afses och därefter antingenutlagdt, säsom t.ex. vid illu-
strationstryck, eller ocksä gär det igenom falsmaski non
Satsen behöfver alltsä icke stereotyperas, utan kan tagas
inipressen omedelbart och tryekningen därefter genast
börja försiggä. Korrekturändringar och ombrytningar
kunna företagasiprässen. Tillriktningen försiggär som
vid vanliga snällprässar. Pä denna präss kan tryekas olika
format. Pä grundaf sitt färgverk och möjlighetenafnog-
grann tillriktning bör prässen vara fördelaktigför tryck-
ning af illusterade tidskrifter. Tryckhastigheten strfteker
sig tili 5,000 cxx.itimman.— Ameriikkalainen ammattisääntö. Älä
koskaan tee«hyväntekeväisyyslaitoksille"taimuille
senkaltaisilletyötähuokeammastakuin muillekaan,
vaan lahjota se mieluummin kokonaan, jos sinulla
on siihen varoja. On näet ihmisiä, jotka luulevat,
että varat liikekustannuksiin vuotavat taivaasta ja
kaikki tulot, mitä kirjapaino saapi, on puhdasta
voittoa ja siis niitäkin, jotka pitävät aivan luon-
nollisena, että jos sinun kerran kannattaa hyvän-
tekeväisyyslaitokselle tehdä siitä hinnasta, niin
miksi sitte häneltä enemmän vaadit.
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