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"Resp innehafvare af Gutenbergsgarantilistorupp-

manas att insända dem före den 1augusti tili Typo-
grafernes förenings kassör hr G. Ehnberg, Päivä-
lehtis trycheri

Redovisning kommer att införas omedelbartefter
det alla medel influtit, säväl ifrän hufvudstaden soin

fran landsorten.

/uomaa!
Niitä arvoisia henkilöitä joilla on Gutenbergin

kannatuslistoja, pyydetään hyväntahtoisesti lähettä-
mään ne takaisin ennen elokuun 1päivää yhdistyk-
sen rahastonhoitajalle hra G. Ehnbergille Päivä-
lehden kirjapainoon.

Tilinteko tehdään viipymättä sitte kun listat ovat
saapuneet sekä pääkaupungista että maaseudulta.

Hvems är felet?
Ryktet om attden typografiskearbetaren, vore

en slaf under dryckenskaps lasten, ha underde se-
naste ären spridts mer och mer blandlandets ar-
betare. Det är ej säilän man hör sädanaord som
att han är ju tryckare, inte är det under atthan
super sä" eller hvad är den där karien för sla'
som super sä" och därtill svaras det välklingande
ordet tryckare". Granska vi närmare orsaken
därtill sä skola vi snart firma lösen. Sä t. ex.
fordra de flesta af vara faktorer af sinä arbetare
ett godt uppförande. Händer det da att, nägon
tittat för djupt i glaset, räkar blifva varnad far
han mcd det villkoret stanna kvar pä platsen att
han ingär i nägon af ortens nykterhetsföreningar.
Att en person som ej af öfvertygelsekämpar för
detta onda — dryckenskapen. dykar nnder för fre-
stelsen är ej att undras pä. Vi torde saledes söka
orsaken hvarför typografen erhällitett sädant fult
rykte om sig just däri att de vilja befrämja nyk-
terheten och deltagaiarbetet men ej kunna mot-
stä frestelsen. Detta pästäende kan bevisas, ty t.
ex. i en enda nykterhets föreninginskrefvos under
en kort tid tolf tryckare", hvilka alla inom tre
mänader brutit sitt löfte. — Ingen bör saledes
tvingas att kampa för nykterhetssaken som ej af
egen fri vilja och öfvertygelse ätager sig detfca,
tv säsom synes far hela kärena anseende lida för
nägra la individer.

Att dryckenskapslasten rlorerarblaad oss ty-
pografer. i lika stor man som bland andrayrkes-

arbetare, kan ej bestridas, men maste det lända
oss tili heder att nykterhetssaken mcd stora steg
gatt framät, ty om vi blicka för tio är tillbaka sä
skall skilnaden vara ganska stor.

Skulden tili att flere af vara kolleger blifvit
drinkare och sedän landsvägsriddare" ligger hos
den ordentligearbetaren, ty attgifvaresebidrag at
en frän stad tili stad fiackande kollega, är endast
att stillahans brännande törst efter alkohol. Ma-
ten tigger han pä landsbygden.

För dessa .kringflaekare" fä ide flesta fall
landsortstypografen öppnapä pungenoch han gör
det gärna för att blifVa af mcd sm pockande Bbro-
der". Skulle han däremot ej gifva at honom en
skärf sä finge han nog sinä fiskar varma.

Det kan händaatt den emottagnag&fvan värk-
ligen värit tili nytta, men ide rlesta fall har den
mer skadat an värit tili gagn. Idet förra fallet
bör man ej neka, ty det är en heder att inödens
stund hjälpa sm nasta, men det senare bördär-
emot bortarbetas ty det länder bäde karen och
individen själf tili skada.
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Naisten asema kirjapainoissa.
Viime vuosikymmenellä on na;sten asema yh-

teiskunnassa suuresti parantunut. Naiset ovat yhä
enemmän ja enemmänvalloittaneetitselleen toimi-
aloja kaikkialla, joka lienee todisteena siitä, että
naisetkin tahtovat saada jotain aikaan yhteiskun-
nassa. Niinpä on kirjapainoammattikin saanut

osansa tästä naisvirtauksesta. Miltei jokaisessa
täkäläisessä kirjapainossa työskentelee nykyään
useampianaisia sekä latojina että paino-osastoilla
apulaisina. Mutta että näiden asemaeivielä ole —
ei ainakaan meillä — sellainenkuin suotavaaolisi,
on kyllä ikävä tosiasia. Tästä on ollut seura-
uksena, että heitä on alettu ammattikunnan kes-
kuudessa vihaamaan ja kammoksumaan. Nyt kun
meidänkin ammattikuntammeon tulemaisillaanlu-
jemmin organiseerattua, kuin mitä se tähän asti
on ollut, niin lienee paikallaanottaa julkisesti pu-
heeksi sekin, josko nainen on sovelias olemaan
kirjapainoammatissa, jota alaa oo tähän asti pi-
detty miehille etuoikeutettuna.

Ameriikan jaRuotsin ammattilehdetovat viime
aikoina ankarasti moittineet

—
kummallistakyllä— naisten tunkeutumistakirjapainoalalle. Tätä ei

olisi voinut toivoa niin vapailta kansoilta kuin
ameriikkalaisiltajaruotsalaisilta. Muuanaika sitte
sisälsi «Tidn. för Boktryckarkonst" ja «Svensk Ty-
pograf-tidning" otteita eräästä ameriikkalaisesta
ammattilehdestä, jossa muka pelkästä kokemuk-
sesta tuodaan esille monenlaisia syitä naisen sopi-

mattomuudestalatojana. Sanotaan,että naiset vaa-
tivat paljo palvelusta työpaikalla, ovat pikaisia
ottamaan itseensä pienemmästäkin johtajan muis-
tutuksesta, ovat monessa suhteessa laiskoja, ujos-
televia ja kykenemättömiä. «Niin pian kuin tun-
tevat itsensävähänkin tutuiksi, alkavat mieskump-
paliensa kanssa kurtiseerata, jos suinkin tilaisuus
myöden antaa, ja katsovat tuon kieltämättömäksi
etuoikeudekseen",sanotaankirjoituksessa. «Naiset
ovat sitä paitsi helpostipoikkeavia järjestyssään-
nöistä siina suhteessa, että tahtovat liiaksikor
Pata" kumppaliensa materiaalia ja laittavat sillä
taPaa epäjärjestystä materiaalien jaossa latojain
kesken sekä koettavat kaikellaisillakaunotarmii-
neillä Ja Jos jonkinmoisillasievillä liikkeillä saa-
vuttaa mieskumppaleidensahuomiota ja ihastusta,
Jotta sillä tavoin saattavat aikaan suurta ajan-
hukkaa työpaikalla,miehet kun ovat herkät näitä
kaikkia seuraamaan, ja niin muodoinsyntyy tuol-
laisia salaisia rakkausliittoja, jotka suuresti vai-
keuttavat työnjohtajia pitämään kunnollista jär-
jestystä latomahuoneissa ja valvomaan, että työ
tässä hurmaustilassa tehtynä tulee kunnollista."... .. . .Nam lapselhsesti lausuvat ulkomaalaiset am-

,,-■,, , , , , . , ,. ■, .mattimiehetmuka kokemuksesta. Olisi toki odot-, .... ,tanut, että heula olisi ollut vähän pätevämmät...... . , ,syyt tuota esim tässä naissukupuolelleperm tar-, . _r „ x ,.keassa asiassa. Mvonnamme kyliä — myöskin*
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sia rakkausliittoja" syntyv työpaikoilla. Onhan... . .. '.. .. J J." J. \nuhin ymmärrettävästi miestenkin oma syy. Jos.„„„ „ , . ...talla perusteella ruvettaisiin naisia karkoittamaan
kaikilta eri ammattien aloilta, niin mihinkäs sitte
viimein jouduttaisiinkaan,kunnaissukupuolimeillä
kuten muuallakin menee jo ylitse mieslukumää-
rästä. Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin,
sanoo suomalainen sananlasku.

Se tapa. millä meidän työnantajamme ovat
saaneet naisten olon ammattikunnassa moitteen
alaiseksi, on paljon suuremmanmoitteen alainen.
Suuressa keskinäisessä kilpailussaan ovat he al-
kaneet käyttää naistyövoimaamaksamalla heille
paljo pienemmän kuukauspalkan kuin miehille.
Nainen, luonnollisista syistä, voi mahdollisesti
tulla pienemmillä tuloilla toimeen kuin mies. Tä-
hän epäkohtaan ovat naiset itse suuresti syypäät,
kun eivät ole vielä tähän asti ymmärtäneet liittyä
yhteisesti miesten kanssa vaatimaan itselleenam-
mattikunnassa samoja etuja ja opettaa itselleen
yhtä korkeata ammattitaitoakuin miehetkin. Tä-
män jos asianomaiset olisivat jo aikaisemminteh-
neet, ei työnantajillakaan olisi ollutniin hyvä ti-
laisuus käyttää naisten heikkoa asemaa affääri-
kilvoittelunsa hyväksi. Ymmärtäneeköhän nais-
toverimme jo tästä, mikä heidän nyt on ensim-
mäinen ja tärkein tehtävänsä kammoksutun ja si-
vuutetun asemansa parantamiseksi ammattikun-
nassa?

On myös sanottu, ettäkirjapainoalaon mie-
hille yksinoikeutettu ja naisten tunkeutuminen
siihen ei ole oikeutettua Emme tiedä, josko am-
mattimme on mistään luonnollisista syistä nai-
selle sen sopimattomampikuin jokumuukaan am-
matti. Päin vastoin olisi se monenkin kirjanpai-
najan hauskempi nähdä omat tyttärensä siinä am-
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matissa, missä itsekin on. kuin että ne laskee
vieraisiin ammatteihin, itselleen tuntemattomille
urille, silloin kuin ei ole varaa niitäkorkeammalle
asteelle kouluttaa.

Tarkoituksemme on ollut laskea liittomme —
ja etupäässä itse naisten — tarkoin mietittäväksi
naistenaseman parantaminenammatissamme. Toi-
vomuksemme on, että asetutaan tässäkin kysy-
myksessä suvaitsevaisellekannalle. Annettakoon
naisille täydellisestine samat oikeudet, kuinmie-
hillekin. jonka jo liiton säännötkin määräävät.
Mutta vaadittakoon myös toiselta puolen heiltä
täydellisesti samat velvollisuudet sekä ammattitai-
dossa että muissa ammattikunnan yhteisissä py-
rinnöissä.

Tulevaisuus näyttäköön, josko naiset meillä
tulevat yhä edelleenkin olemaan sitä tervettä jär-
keä vailla, etteivät ymmärrä liittyä yhteisvoimin
miestoveriensa kanssa tilaansa parantamaan.

Notiser. - Uutisia.
— Opista päästettiin t. k. 15 p:nä latoja-

oppilaat Hildur Wite'n ja Alma Turunen sekä pai-
najaoppilas HilmaLindroos Simeliuksenperillisten
kirjapainossa.— Dödsfall. StentryckarenKarl Wilhelm Skog-
man afled den 4 juli i en älder af 37 är 4- mä-
nader. Skogman var utlärd a firman Tilgmann,
där han i17 är konditionerade. Den arlidne sör-
jes närmast af maka och en minderärig son. —
Jordfästningen ägde rum onsdagen den 8 juli a
Lutherska begrafningsplatsen,dit den aflidne led-
sagades af en talrik kamrat- och vänkrets.— Magister August Schauman fylde 70
är tisdagen den 7 dennes. Mcd anledninghäraf
uppvaktade Typografernes föreningssängkörmag.
Schauman tidigt pä morgonen mcd säng Vid
samma tillfälle uppvaktades hr S. af sm personal
a Centraltryckerietgenomen tremanna deputation,
hvarvid faktor Lindstedt k personalens vägnar
öfverlämnade at den humane principalen en meg-
nifik blomsterlyra mcd blä-hvita band a hvilka
lästes: „August Scbauman 187/726 — 187 /?96. Hjärt-
liga lyckönskan! Af Personalen vid Helsingfors
Centraltryckeri".

Magister Schaumantackade sängkörenförhyll-
ningen äfvensom arbetarene a Centraltryckeriet
för deras visade uppmärksamhet gent emot honom.— Berliinin näyttelyyn matkustivat viime
viikolla kirjanpainajat hrat Alb. Karjalainen täältä
ja K. BäckmanPorvoosta,jotka saivat 250 markan
valtionmatkarahannäyttelyynmatkustusta varten.— Tili underfaktor a Vasa Tidnings aktie-
bolags tryekeri har typografen Axel Pethman frän
V. Petterssons tryekeri iHelsingfors blifvit an-
tagen.— Myönnetty oikeus. Sörnäisten työväen-
yhdistys ja Helsingin Muurarien ammattiosasto ovat
«myöntäneet oikeuden" Suomen kirjanpainajille
saada tulla edustetuiksi Suomen työväen valtuus-
kunnassa.

Kaiketi sitä nyt sitte saadaankuulua valtuus-
kuntaan, koska kerran siihen jo on »myönnetty oi-
keus" !— Lingväga resande. Helsingfors har i
dessa dagar besökts af en typograf hemma i Ga-
Hzien. Den resande som senast arbetat i Tifiis
fortsatte färden mcd Reval som närmaste mäl.
Da mamien i fräga tillhördeÖsterrikisk typograf-
organisation var han berättigad tili resbjälp hvil-
ken han ock pä vederbörligtställe uppbar. Iför-
bigäende torde nämnas att det var första gäi)gen
reshjälp tili en österrikisk typograf här utbetalts.— Satakunnan kirjapainossa Porissa on
tekeillä suurempia korjaustöitä,kirjotetaan meille
yksityistä tietä.Niinpäkuulutaan laitettavanm.m.

sähkövalaistus. B:san hevosvoimainen kaasumoot-
tori on jo tilattu painoon. Nämä tekeillä olevat

korjaustyöt kuuluu olevankin tässä painossa jo
kipeän tarpeen vaatimia, silläpaino on tähän asti
ollut hyviä epäterveellisessä kunnossa.— Hra Niska, eräs noita meidän kiertäviä
ammattilaisiamme, jonka nimi kaiketi usealla
taholla lienee kirjanpainajilletunnettu, kuuluu ny-
kyään ra}rhäävän Porissa, käyden sikäläisten pai-
nolaistenkeskuudessa matkaavun keräyksellä,vaan
kun hän ei kuulu organiseerattuihin riveihimme,
niin ei matka-avun saanti ammattikunnan keskuu-
dessa kuulu oikein luonnistuvan, josta suuttu-
neena hän kuuluu rähisevän paikkakunnalla.— Boktryckeri-Kalendern för1896. De
hvilka fätt sig kalendern tillsända torde snarast
möjligt insända likvid.— Ocksä ett understödf Tiliett af stadens
större tryckerier. där en f d.Gutenbergsredaktör
konditionerar, utsändes en af garantilistorna tili
päteckning af garanti för Gutenberg. — Pä listan
tecknades af nämnda herre ingentingmen däremot
förkortades prenumcrationen frän ett tiliett halft är.

Nämda kollega har af alla högakUts och an-
setts som en banbrytare, hvarför mycket hoppats
af honom och mänga vikiga uppdrag anförtrots,— sist var han föreningens ordförande!och upp-
manade da hvar och en tili enigt samarbeteoch att
understöda föreningens organ Gutenberg, hvilken,
som han sade, sammanlänkar alla landets typo-
grafer tili enigt samarbete. Detta hans mandat att
inskränka sm prenumerationtiliett halft är, da han
redan prenumererat ett helt är, visar vankelmodig-
het eller att han icke vefc hvad han gör och sä-
ger. Hade han nekat teckna pä listan sä skulie
det icke förvänat oss, men da han ekonomiserar
sä atthan görinträngpä sinä förutgjorda handlin-
gar, sä har det icke allenast förvänadt oss utan
fiere af hans kolleger.

Tänk hvad han är human och snäll som un-
derstöder Gutenbergs klena kassa, ty da han visar
hvad hans goda hjärta förmär göra,händer det
snart att exemplet smittar pä andra och da nä vi
snart det stora mälet — ett enigt samarbete.— Heinola boktryekeristar tilisalu genom
Finska telegrambyrän.— Aftonposten tryekes numera a Tidnings-
och Tryckeriaktiebolagets tryekeri (Nya Pressen).

— Typografernes förenings festbesty-
relse anordnar en utfärd tili Adholmen sönda-
gen den 19 juli. Programmet kommer att upp-
taga bl. a dragkamp tryekerierna emellan, kapp-
springning, kappspringning isäck, prisskjutning,
volang-kastning,musik och dans, äfvensomnägon-
ting non plus ultra, hvilket vi blifvit nekade att
skvallra vr skolan. Närmare genom cirkulär.— Huvimatkan Ädholmaan toimeenpanee
kirjanp. yhdistys ensi sunnuntaina t. k. 19 p:nä.
Ohjelmasta lähemmin kiertokirjeessä.

— ElevförhällandenaiWien aro för när-
varande iganska godt skick. För elevernafinnas
fiera af regeringen understöddafackskolor,hvilka
de under sinä tre första läroär aro tvungna att
besöka. Idessa fackskolor, som aro afsedda en-
dast för eleverna, gifves undervisning af goda lä-
rare i en mängd för yrkeb nyttiga ämnen, säsöm
spräk, ritning. sättningsteori m. m. samt hälles
föredragöfver boktryekenkonsteniallmänhetoch
dess historia. Dessutom fä eleverna, ätminstone
ien del tiyckerier, öfva sig efter ritningar och
modeller i accidens- och annan svärare sättning,
hvilka arbeten sedän granskas i skolan. Iföljd
häraf är lärotiden endast 4 är. Första äret er-
häller eleven en veckolönaf 3 gulden, sista äret
10 g. eller mera, beroendeaf skickligheten. Äfven
tili antalet aro de begränsade, sä att faran för
öfverbefolkning iyrket. är i nägonman afiägsnad.— 48,988 floriner (l a. — 2 mk) kostade
senaste typografsträjkeniBudapest.

— Hamnarbetaresträjken iStockholm.
En insamling tili törmän för hamnarbetarene i
Stockholm, hvilka instält sitt arbete, harafTypo-
grafernes föreningi Stockholm gjorts a 27 trycke-
rier hvarvid influtit en summa af 230 kronor 35
öre som skall ställas de sträjkande tili underhäll
för vinnande af sitt mäl, — enhögre afiöning.— Tidningen Göteborgspostens försälj-
ning. Direktör Zethrseus meddelar i en insänd
artikel iH. T., att det tidningsbolag,som tili hö-
sten skall öfvertaga tidningen»Göteborgsposten",
skall hafva ett minimikapital af 200,000 kronor,
hvarafSkandinaviskatryckeribolagettecknat 75,000
kronor.

Muistakaa Vanhusrahastoa!

Pyöräilymuistoja.
Kesäk. 26p.läksin matkatoveriniHL:n kanssa

ihailemaan seutuja, jotka meille siihen asti olivat
outoja. Vaikka polkupyöräiliä mieluumminihai-
ieekin seutuja tien Iryvyyden perusteella,niin ei
kuitenkaan voi olla huomiotaan kiinnittämättä
maisemiin, jotka kuvastimena esiintyvät matkalla.
Rannikkotietä kuljimme Poriin asti, josta sitten
suuntasimme matkamme sisämaahan, jossa näkö-
alat ovat hurmaavia, edellisiinverraten. Maantiet
samoin. Sivumennen täytyy mainita, että vaikka
huonojakin teitä tapaa monessa kohdin,niin eivät
ne vertoja vedä huonoudessaan Espoon pitäjän
läpi kulkevalle tielle, joka oli vaikeinta kulkea
tuolla yli 700 kilom. pituisella matkalla. Kau-
pungeista, joissa matkallapoikkesimme,oli ensim-
mäinen Tammisaari, joka meistänäyttivähemmän
miellyttävältä,jo epätasaisten kaltaisten ja mut-
kikkaidenkatujensa sekä epätasaisen maaperänsä
vuoksi. Turku on vanhastaanusealle tuttu. Sieltä
pohjoiseenpäinmatkaa jatkaessa jouduimme ikä-
vänlaisten matkatoverien kanssa seurustelemaan,
ne olivatkaupungista, palaaviapäihtyneitä maan-
miehiäollenoikeenmarkkinatuulella. Heitänäytti
suuresti huvittavan saada polkupyörä käyttämät-
tömään kuntoon, koska kaikin mokomin tahtoivat
kilpaillaja jos mahdollistasaadahevosellaanpyörä
sotketuksi, joka hyvä kyllä ei onnistunut kertaa-
kaan, vaikka useita yrityksiä tekivät. Rauman
kaupunkiin saavuttua olimme hieman huonolla
tuulella, kun kadut olivat niin muhkuraisia, ettei
niitä saattanut mukavasti ajaa, joten kaupungin
ihailu jäi sivuseikaksi. Pori oli sinne saapues-
samme juhlatuulella,koristettunarunsaasti lipuilla,
silloin alkavan yleisen raittiuskokouksen johdosta,
joka näytti saaneen koko kaupungin asujamet juh-
latuulelle, johon vielä liittyi useampiinsatoinnou-
seva, muista osista maata saapuneet juhlavieraat.
Mitä itse kaupunkiin tulee näytti se hyvin haus-
kalta. Kävin myös tervehtimässä muutamia am-
mattiveikkoja siellä Paljon kuului parannushom-
mia olevan tekeillä, vaan enempi vielä olisi toi-
vottavaa Porista pistäysimme pienelle huvimat-
kalle Kokemäen pitäjään, jossa saimme nähdä
piispa Henrikin saarnahuoneen, jossa hän saar-
nasi parannusta kansalle;sitä säilytetäännykyään
muinaismuistona sievän kivitemppelinsisään muu-
rattuna. — Raittiuskokouksen loputtua läksimme
paluumatkalleTampereenkautta, jossa katselimme
yhden päivän sen merkillisyyksiä ja tehtaita, sekä
niitä suuria luonnon ihanuuksia, joita runsaasti
löytyy Tampereen läheisyydessä. Hämeenlinnaan
saavuimme junalla,josta taasen jatkoimme pyö-
räilyä kotiin.

Varsin hyvällä omalla tunnolla saattaakehot-
taa pyöräilijöitäkäyttämään hyväkseen Keski-
Suomeen suuntaaviamaanteitä,jotka nykyään ovat
kiitettävässä ajokunnossa,

K. S.
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Miinchaus-bref.

IHufvudstadsbladet har det berättats om en

ruskig runnar<?-affär" här pä orten. Hufvudman-
nen i aflaren — die runners — vet rvktet förmäla
att vara en underfaktor, tysk tili börden.

Ni vet väl alla hvad en runnare är för en

xaa.nl Jo, det är en slafhandlaro i qrdets egent-
liga bemärkelse. En person, som tubbar en stak-
kärs sjömansgutt frän en skuta tilienannan. Han
häller sitt byte undangömdttills han far det tili
sm bestämmelseofthvarvidhan somvaluta,ivan-
liga fali. fordrar — en mänads hyra! — en blod-
sugare säledes.

Om tillgängen vid affären behöfver jag väl
inte berätta, ty ni ha som sagt alla läst detta i
H:bl,men undersökningen af vederbörandehar at
mig förkunnatspä ett sä sorg-lustigt sätt att jag
ej kan tiga.

Tvä tyska sjömansguttar hade värit pä bes-
ök" i Sörnäs och tänkte traska iväg tili runn-
arebostaden" för att intaga sinä pä vinden an-
visade hviloplatser, men i detsamma kom nGub-
ben" deras och lade enbargo pä dem. Att de
bleivo förvänade. kan väl hvar och en tanka sig.
De unga guttarna fördes af vederbörandetilisku-
tan. där de erhöllo af daggen och dei*as amerika-
färd blef för dem endast ett — luftslott.

Nu skulle fas tili doms för
sitt affärsknep. Man träffade honomhemmamyk-
kot stram. Han var värkligen ledsen öfver att
han beskyldes för att vilja sälja smmedmänniska.
Ja,han var riktigt hätsk, dennabeskyllning far ej
gä för hackor, mente han. Men kapten var ej att
leka mcd. Var man skall ned tili skutan, kom-
menderade han. Och ned tili skeppet bar det.
Underfaktorns strama hällning hade gifvit vika
och hans hjältemaiinafigur var i domsalen en
tili stupstocken marseherande, om näd bep-ärande
brottslings. Da kaptenen säg att ängern var stor
hos underfaktorn benädade han honom och en
tysk ed försegladeaffären — altblef tyst! Hade
runnaren värit litet härdare sä pästäs det att ty-
ska fiaggan skulle hissats och underfaktorn fäH
göraen femärs lustresa tili sitt fädernesland.

Da dettaberättades mig sä kunde jag icke tro
det, men hvem tror ni jag träffade en half timme
efter det jag fätt veta detta? Jo samme tyske un-
derfaktor isäliskap mcd fem tyska matroser frän
ängkorvetten Stein. Natten efter det jag träffat
sällskapet larhan ha värit pä besök mcd en tysk
matros a ett tryekeri. — Nu börjar jag tro hvad
ryktet förutberättat om honom, men om dettaär
sanning kan jag ej göraed, ty hans hr son lär fa
bära skulden!

Ä ett af stadens tryekerier finnes tvä goda
vänner hvilka vi kalla tili Sailing och X -x, de
hade bevisat hvarandra vänskap säväl vid glasens
klang som vid andra tillfällen, särskildt voro de
bäda hafvets älskare, hvarför de ibolag lade sig
tili en vacker lustkutter mcd det välklingandenam-
net Refanut".

X— x var en god sjöman,hvarför han pä le-
diga stunder företoglängre sjöresor. En dag efter
en sadan sjöresahade X- x ej igod tidhemkom-
mit, hvarför vännen S. började grubbla öfveratt
»Refanut" skulle ha förlist. Han var sa ängslig,
att han mäste omtala sm farhaga'förkatnraterna
a tryekeriet hvilka mottogo denna hans befarade
olyckshändelse myeket skämtsamt.

En skämtare hittade pä den fixaiden att sätta
upp en notis, som förkunnade att en bät blifvit
upphittad vid Drumsö mcd nßefanuts" utseende
och rigg, denna notis blefafdragenoch sorgfälligt
klistradpä en annan notis a Aftonposten.

Tidningen fördes tili den sörjande vännen S.
som läste och läste om och om igennotisen, tills
tärarne stodo iögonvräna,»min godakamrat"vrä-
lade han och sedän direkt tili »kyrkan" att t'v sig

begrafningssupen och krafter att bärga ..Refanut".
som nu var hans egendom.

Sorgen for snart sm kos. men nu muste han
ned tili stranden för att se efter sm präktiga
rskuta".

Tilistor öfverraskningförvännen styrdes »Re-
fanut" för fulla segel af vännen X— x tili sm plats
iMunkholms sundet. just da han hunnit tili stran-
den. S. utropadeda mcd stor förväning Bdet var
nu bra att du inte drunkna". Vännen kunde na-
turligtvis icke förstä hvad S. mente mcd detta,
hvarför han fordrade förklaring. S. meddeladeda
att han i Aftonposten läst en notis om att Ref-
anut" seglat omkull. Dettapästäende trodde icke
vännen X -x, hvarför Aftonposten da man hem-
kommit studerades af honom, men fann ej nägon
sadannotis. X— x blef ovänmcd sm van. S. sökte
och söktepä notisen, raen fann den icke tili, stor
förskräckelse för honom, som icke villeha vänska-
pen bruten.

Efterät blef alt klart och vänskapen är nu
annu trofastare knuten dem emellan.

Paulus.

&a/unnaisfen
fnenoien zanas/oa/

Jyväskylän kirjaltajayhdistyksen
säännöt.

1 §. Jyväskylän kirjaltajayhdistyksen tarkoi-
tuksena on olla yhdyssiteenä Jyväskylän kaupun
gissa olevain kirjapainon ammattiin kuuluvainhen-
kilöiden kesken. Tätä tarkoitustaan koettaa se
saavuttaa kirjapainon ammatin kohottamisella ja
kehittämisellä, asettumalla keskinäiseen yhteyteen
toisten kotimaisten yhdistysten kanssa, joilla on
samallainen tarkoitus, sekä toimeenpanemallakes-
kustelukokouksia y. m sivistyttäviä huveja ja
juhlia.

2 §. Yhdistyksen jäsen on jokainen henkilö,
joka on työskennellyt vähintään yhden vuoden
ammatissa ja täyttänyt 16 vuotta. Jäsenmaksuksi
suorittaa jokainenulosoppinut50 p:iä kuukaudessa
sekä oppilas 25 p:iä; kuitenkin voidaansittemmin,
yhdist3'ksen rahavaroihin katsoen, tästä toisin mää-
rätä.

— Sanomalehtimiehilläolkoon myös oikeus
liittyä yhdistykseen, saamatta kumminkaan ottaa
osaa ammattiasioitakoskevienkysymysten päättä-
miseen.

Jäsenellä, joka ei ole suorittanutedellisenkuu-
kauden jäsenmaksua, ei yhdistyksen kokouksissa
ole ääntöoikeutta. Jäsen, joka kuusi kuukautta
on ollut jäsenmaksunsa suorittamatta, eikä muistu-
tuksen saatuansa ole sitä tehnyt, katsotaan yh-
distyksestä eronneeksi. Kuitenkin olkoon toimi-
kunnalla asiasta erityisissätapauksissavalta toisin
määrätä.

Jokaisessakirjapainossavalittakoonvuosittain
luotettava henkilö ylöskantomieheksi.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua henki-
löitä, jotka jollakin erityisellä tavalla ovat sen
pyrinnöitä harrastaneet ja edistäneet.

3 §. Yhdistyksenasioistapitää lähinnähuolta
vuosikokouksessa valittu esimies sekä toimikunta,
johon kuuluu 5 vakinaista ja 2 varajäsentä Toi-
mikunta onpäätösvaltainen,jos vähintään 3 jäsentä
on saapuvilla.

Toimikunta pitää samalla huolen yhdistyksen
kokouksista ja huveista ja olkoon sillä oikeus
kutsua avustajikseen henkilöitäyhdistyksen ulko-
puoleltakin.

Toimikunta valitsee keskuudestaan varaesi-
miehen, sihteerin ja rahastonhoitajan. — Vuosi-
kokouksessa eroavat jäsenet voidaan valitauudes-
taan

Sekä toimikunnan että yhdistyksen kokouk-
sissa johtaa keskusteluja esimies

4 §. Jäsenmaksuista muodostetaanyhdistyk-
selle rahasto, jota toimikunta on velvollinen kar-
tuttamaan vointinsa mukaaan Rahastoon luetaan
myös mahdollisesti saatavat avut ja lahjoitukset.
Tästä rahastosta suoritetaan yhdistyksen menot.

Jos yhdistys saa lahjaksi varoja johonkineri-
tyiseen tarkoitukseen, käytettäköönne lahjoittajan
määräyksen mukaan.

5 §. Yhdist}''ksen vuosikokous pidetään ensim-
mäisenä sunnuntaina huhtikuussa, jolloin käsitel-
lään seuraavat asiat:

l:ksi luetaan vuosikertomus.
2:ksi esitetään rahastonhoitajan tili ja kerto-

mus rahastontilastasekä tilintarkastajain lausunto:
3:ksi päätetään toimikunnan ja rahastonhoi-

tajan tiiivapaudesta;
4:ksi valitaan esimies sekä toimikunnan muut

jäsenet ja varajäsenet:
s:ksi valitaan kuluvan vuoden tilintarkastajat,

johon vaaliin toimikunnan jäsenet eivät ole oi-
keutettu]a:

6:ksi keskustellaan ja ratkaistaan yhdistyksen
säännöissä mahdollisesti tulevia muutoksia ja li-
säyksiä;

7:ksi käsitellään yhdistyksen ratkaistavaksi
jätetyt kysymykset;

B:ksivuosikokouksenyhteydessävietetäänmah-
dollisuuden mukaan vuosijuhla

6 A. Jos jäsen tahtoo esittää jonkun tarke-
ämmän kysymyksen keskusteltavaksi,ilmoittakoon
siitä esimiehelle, jonka tulee kutsua kokoon toimi-
kunta.

7 §. Esimies, toimikunnan puolesta, kutsuu
kokoon yhdistyksen tarpeen mukaan ja olkoon
kutsumuksessa mainittuna kokouksessa keskustel-
tavat asiat.

Kokous on laillinen, jos vähintäin viisi (5)
yhdistyksen jäsentä on saapuvilla toimikuntaalu-
kuunottamatta.

8 §. Jos yhdistyksen kokouksessa ilmestyy
eri mieliä, päätettäköönasiaäänestämällä;äänien
käydessä tasan, ratkaiseepuheenjohtajanmielipide
asian.

9 §. Yhdistyksen kokouksissa pidetyistäkes-
kusteluista pidetään pöytäkirja, johon merkitään
päätökset. Kumminkin tärkeimmissä tapauksissa
ja kokouksen niin päättäessä merkittäköönmyös
lausunnot. Jokaisella jäsenellä olkoon oikeus an-
taa eriävän mielipiteensä pöytäkirjaanmerkittä-
väksi.

Jos kaksi kokouksen jäsentävaatisikäsiteltä-
vää asiaa seuraavaan kokoukseen, niin se myön-
nettäköön.

10 § Toimikunnan velvollisuus onpitää tark-
kaa huolta yhdistyksen omaisuudesta ja olkoon
myös siitä vastuunalainen. Samoin tulee sen täy-
täntöön panna yhdistyksen päätökset ja määrä-
ykset.

Toimikunta kokoontuu esimiehen kutsumuk-
sesta niin usein kuin asiat vaativat. Kokouksissa
ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmis-
töllä.

11 §. Jos vakituinen toimikunnan jäsen on
esteellinen kokoukseen saapumasta, tulee hänen
ilmoittaa siitä esimiehelle, joka kutsukoon vara-
jäsenen hänen sijaansa. — Jos jollakin yhdistyk-
sen jäsenellä on toimikunnan kokoukselle jotakin
tärkeää esilletuotavaa, niin olkoon hänellä siihen
puhevalta,vaan ei äänestysoikeutta.

12 §. Toimikunnan esimiehen velvollisuuson
sihteerinkanssa valvoasääntöjen tarkkaanoudatta-
mista sekä yhdistyksen pysyväisyyttä ja edisty-
mistä: pitää silmällä, että yhdistyksen virkailijat
täyttävät velvollisuutensa: esitellä asiat ja johtaa
keskustelut toimikunnan ja yhdistyksen kokouk-sissa; allekirjoittaa toimikunnan määräykset, kir-
jeet, mietinnöt, kertomukset ja maksut sekä vas-
taan ottaa yhdistykselle saapuneet kirjeet ja muut
lähetykset.

Kun esimies on esteellinen, täyttäköön vara-
esimies hänen tehtävänsä.

13 §. Sihteerin velvollisuus on laatia pöytä-
kirjat yhdistyksen ja toimikunnankokouksissasekä
toimittaa yhdistyksen kirjeenvaihdon.

14 §. Rahastonhoitajaon velvollinen:
l:ksi huolellisestihoitamaan ja toimikunnalle

vastaamaan hänelle uskotuista yhdistyksen va-
roista;

2:ksi toimikunnan määräyksen mukaan hoita-
maan kirjanpitoa sekä rahastoa;

3:ksi hoitamaanyhdistyksen jäsenkirjoa,jonka
nojalla jäsenmaksut kannetaan.

15 §. Jos kirjuri tahi rahastonhoitajalaimin-
lyövät velvollisuutensa, olkoon toimikunnalla oi-
keus eroittaa heidät virastaan.

16 §. Yhdistyksen tarkoitusten edistämiseksi
voidaan erityisiä osastoja ja toimikuntiayhdistyk-
sen keskuudessa perustaa ja laatia niille erityisiä
sääntöjä, jotka eivät kuitenkaan sisällä mitään
näistä yhdistyksen säännöistä poikkeaviamäärä-
yksiä.

Näiden erityisten osastojen tulee vuosikokouk-
seen yhdistykselle valmistaa kertomus toimistaan
kuluneena vuonna.

17 §. Jokainen yhdistyksen jäsen on velvol-
linen käyttäytymään kokouksissa ja juhlallisuuk-
sissa siivosti ja moitteettomasti, eikä häiritä sitä

i järjestystä ja ystävyyttä, jonka aina tulee vallita
yhdistyksen jäsenten kesken. Tätä vastaan rikko-
jalle antakoon toimikunta varoituksen, ja jos se
ei auta, niin päättäköönyhdistys, erotetaanko hän
kokonaan vai ainoastaan ajaksi yhdistyksestä.

18 §. Kaikki vaalit toimitetaansuljetuilla li-
ipuilla.
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Sport. Urheilua.
— Typografernes förenings Sportklubbs

kappsegling och pokaltäfling. Vid klubbens
kapDsegling söndagen den 5 juli varierade vind-
styrkan emellan 4 och 2 Beaufort. Tidenupptogs
pä, Bärgholmen, som af Helsingfors Segelsällskap
godhetsfullt stälts tili klubbens förfogande Tili
deltagandei täflingen hade anmälts tio farkoster,
däraf en uteblifvit.

Kursenbestämdes frän Bärgholmenutmed far-
leden Söder om Rönnskär, Mälkö och Rysskär,
rundt den där placeradekrysspricken, sydväst om
Rysskär upptill sydpricken ochdärefter utmedfar-
leden tillbaka tili afgängspunkten.

Banans längd var il eng. mil. Vinden svag
NO. Batarne startade kl. 11,45.

Resultatet af täflingen blef följande:
Bätarnes namn. Valör. Ägare. Segladtid. Beräknadtid.

Bernetta . . 0,8 Nyholm 2.23.13 2.20.14
Vergilio . .0,7 Flinck 2.28.33 223.40
Noraan.... 1,0 Krook 2.27.10 2.27.10
Preja....0,6 Nymalm 37.08 2.30.02
Oskar . . .0.8 Henriksson 2.33.58 2.30.59
7-man . . .1,5 Ehnberg 2.2805 2.33.14
Gambrinus . 0,7 Fagerstedt 2.39.26 2.34.33
Verdandi . .1,0 Lindeberg 2.38.42 2.38.42
Viola . . .0,9 Nyberg 50.34 2.491!

Pä 7-man säg det ut som man ejbrytt sig om
att pä allvar försvarapokalen, ty vinden var för
7-man, som därförunder helatäflingenbordtsegla
mcd full segelskrud. Vidare bör anmärkas att
ehuru 7-man hade ledningen ända tili Rönnskär
uppgafs denna och lämnades at Bernetta.som seg-
lades och seglade utmärkt, 7-man kryssade för
längt ut tili hafs. Hade alt detta iakttagits,sä tro
vi att pokalen mcd heder hadeblifvit försvarad
och fortsättningsvis stannat i7-mans ego.

1allmänhet kan dennakappseglingberömmas,
ty ordningen var mönstergill. Starten och seglat-
sen gick utan anmärkningar, hvilket länder vara
seglare tili heder.

Under hurrah- och eläköön-roputdelades pri-
sen af hr J. Skarp.
Iförsta kategorin, bätar under 1 valör, till-

erkändes första priset, Typografernes förenings
sportklubbs vandringspokal, Bernetta, hrNyholm.
Pokalen har förut itmehaftsaf 7-man, hr Ehnberg.

Andra priset, en barometer, erhöll Vergilio,
hr Flinck. tredje priset, en sejdel och en leevangs-
borste at Freja, hr Nymalm, och fjärde priset,
en sejdel, Oskar, hr Henriksson.
Iandra kategorin, bätar öfver1 valör,utde-

lades ej första priset, emedan bätar tillhörande
mindre kategorin gjort bättretider an de sompre-
sterades af de större farkosterna. Andra priset,
ett väckarur, tilldelades Nornan, hr Krook, och
tredje priset, en sejdel, 7-man, hr Ehnberg.

Som prisdomare fungerade klubbens styrelse.
Efter prisutdelningen förtärdesden sedvanliga

trakteringen, hvarvid hr Skarp utbragte en skäl
för segraren afpokalen. Talaren tackadealla seg-
lare ochsade sig tro att klubbens värksamhet stör-
des. da den ej arbetar själfständigt utan sasom
iilialunder Typografernes förening,men hoppades
att detta kunde afhjälpas. Hr "Werner utbragte
ett lefve för klubbens styrelse.

Vi vilja upplysa hrSkarp, att Sportklubbenär
bildad af medlemmar inom Typ. fören. och att
denna klubbs ändamäl är att intressera förenin-
gens medlemmar samt därtillstiftadaf föreningen
själf.-- Kuttern Sanitas, tillhörigmaskinmästar
V. Malmgren,eröfrade3:dje priset,en silfverbägare.
a Nyländska jaktklubbens ars kappsegling sönda-
gen den 5 juli. Sanitas är inskrifven isagda klubb.

Samma natt afreste hr Malmgren mcd sm
smäckrakuttor tili Stockholm.Hr Malmgrenätfölj-
des af sm broder, hr G. Malmgren, hrr Snell och
H. Johansson samt urmakar G. Broman och kypa-
ren O. Lindfors.

Sanitas" gjorde ett ganska vackert reckord,
i afseende tili vindförhällanden,den anlände näm-
ligen tili Hangö mändagen den 6 juli pä f. m.
efter att ha tillryggalagt färden pa endast13 tim-
mar. Lustfärden lär skall räcka i14- dagar.

— Langväga velocipedfärd. Tili allmänna
nykterhetsmötet iBjörneborghar mcd velociped
maskinmästar K. Skogster frän Helsingfors fär-
dats. Hr S. besöktedärvid städernaEkenäs. Salo,
Abo, Nädendal och Raumo samt pä äterfärden
Tammerfors och Tavastehus. Vägalaget pä dit-
resan var dälig men däremot god pä äterfärden.
Frän den öfver 700 kilometerlänga vägen anlände
hr S. Frisk och rask den 7 juli.

Gutenbergin Toimitukselle.
Vastine ,,Gutenbergia" suomenkieliselle

toimi11ajalle

Otsakkeella«Kirjallisen varotuksen", julkaisee
Gutenbergin" suomenkielinen toimittaja hra H.
viime numerossa ja valittaa siitä, että Kirjanpai-
najain yhdistyksen toimikunta muka" on uskal-
tanut lähettää varotuksen mainitulle toimittajalle
sentähden, kun hän ei mainitussa lehdessä julais-
sut Kirjanp. yhd. toimik. antamia tietoja »Guten-
bergin" vaillingista tänä vuonna, joka, kuten luu-
lemme, koskee koko sen lukijakuntaa, vaan siitä
huolimatta kieltäysi hän Gutenbergiin" sitä pai-
namasta, vaikka senruotsinkielinenvastuunalainen
toimittaja oli luvannut mainitun tiedonannon jul-
kaisemisen vaan hra H. ei pitänyt tarpeellisena
tällaista mainita, koska ne eivät kuulu sanoma-
lehden lukijakunnalle.

Mitä taas siihen hra H:n lausuntoon tulee,
että olisi ollut parempi pidättää muistutus itsel-
lemme, niin toivomme hänen julkaisemaan aihe,
jotta tiedämme parannuksen tehdä. Kullakin ih-
misellä tosin löytyy heikkoutensa, jotahe kum-
minkin koettavatja tahtovat parantaa, mutta sitä
ei näy hra H. välittävän tehdä.

Hra H:n käsityksen mukaan ei yhdistyksellä
muka olisiminkäänlaistaisännyyttä „Gutenbergin"
ja sen toimitustakoskevissaasioissa!!! Kuitenkin
saamme hra H:lle ilmoittaa:1) että se onHelsin-
gin Kirjanpainajain yhdistys joka ulosantaa ja
kustantaa mainittua lehteä, — ja jos lehden kus-
tannuksessa syntyy tappiota, niin onko se lehden
toimitus vaiko yhdistys joka tappion kärsii? —
2) Eikö yhdistys myös ole sen pienen toimitus-
palkankin maksaja.

Lopuksi lausuu hra H. että toimitus on toi-
mikunnalle antanut luvan tiedonantojenmuodossa
julkituoda asiansa. Mikä ääretöinnöyrtyminen!!!
Teidän arvoisaa myöntämistänne emme kummin-
kaan siihen tarvitse, vaan jos meillä on jotakin
julkaistavaa,niin tietysti pyydämme vaan sulasta
kohteliaisuudestasijaa tehdessämme,mutta samalla
myöskin tarkoitamme että se on teidän velvolli-
suutenne myöntää niskottelematta ja arvostele-
matta, josko se onsopivata tahi ei. Ja mitä muu-
ten toimitukseen tulee, niin eitoimikunta vielä
milloinkaan ole näyttänyt teille isännyyttään tai
muuta teitä loukkaavaa seikkaa.

Miksi tässä olemme käyttäneet nimimerkkiä
H,niin on se siitä syystä, ettätämä asia ei koske
koko toimitusta, vaanyksistään hra H:ta; vastuun-
alainen toimittajamyönsikernaastipuheenaolevan
uutisen julkaisemisen,jota mahdikas hra H. kum-
minkaan ei suvainnut. Tästä syystä ei hra H.
olisi pitänyt mainita paheksumistaan asiastakoko
toimituksen nimessä, vaan ainoastaan omasta puo-
lestaan.

HelsinginKirjanp. yhd. toimikunnan puolesta:
V. Blomqvist.

Arvosana: Ylläolevaa debyyttiä en hyväksy.
Siis tulen edelleenkin olenaan yksin Gutenbergin
suomenkielisen osaston toimittajana siksi kunnes
yhdistys siihen valitsee minulle apumiehen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan ei johtokun-
nalla ole minkäänlaista päätösvaltaaenempääG:n
kuin muidenkaan yhdistyksen asioiden suhteen,
se tekee vaan sitä. mitä yhdistys käskee sen te-

kemään. Ja tietääkseni ei sitä päätöstä vielä ole
tehty, että johtokunta saisi olla minulle apuna
G:n toimitustyössä.

Muuten jääkööntämä paragraafillinen, huuto-
merkeillä varustettu, debyytti lukijan itsensä ar-
vosteltavaksi.

Koska on myös tähän juttuun sotkettu ruot-
sinkielisen osaston toimittaja, josta en ole hiis-
kunut sanallakaan, niin saan ilmottaa, että tulee
vastaisuudessakin käytettäväksi sanoja Mmc" ja
«toimitus", vaikkaei tarkoitetakkaanruotsinkielisen
osaston toimitusta. Se hoitakoon omaaosastoaan.

Suomenkielisen osaston toimittaja.

Svibel. — Sekalia.

Mätäkuu lähenee.

Aftonpostenin" 159:äs nro sisälsi seuraavan
johtavan" kirjotuksen:

Keltaset tulevat!

He eivät tule haarniskoittuinaja levytettyinä.
Ei, he tulevat ahkerina työmiehinä, jotka ottavat
leivän eurooppalaisilta. Toisin sanoin: eräs suuri
tilanomistaja Munsterbergin maakunnassa Schle-
senissä onottanutkiinalaisiatyömiehiäpalvelukseensa.
He saavat ainoastaan yhdenmarkan päiväpalkkaa,
mutta kiinalaiset ovat niin tyytyväisiä, että ku-
luttavat ainoastaan 20 p.päivässä,niinettä 80 p.ia
päiväpalkasta jää säästöön — kiinalaisen mitta-
puun avulla on hyvä säästöjä tehdä.

Saksalaiset työmiehetSchlesenissäkäyvätmuu-
ten kuumaa taistelua puolalaisia työmiehiävas-
taan, jotka suurissa joukoissa valloittavat työ-
markkinat, ja nyt saavat nuo onnettomat schleseni-
läiset vielä lisäksi keltaiset kiinalaiset kanssansa
kilvoittelemaan.

Meidän päivinämme ei kysytäystävyyttä eikä
omamaalaisuutta, käytetään ilman muita mutkia
helpointa työvoimaa, olkoon se sittepuolalaistatai
kiinalaista.

Jos nyt yleiseksi tavaksi tulee, että aletaan
käyttämään kiinalaisia työmiehiä, niin lulevat eu-
rooppalaiset — lausuu eräs ulkomaalainen lehti— äkkiä ulossyötyiksi" omasta maailman osas-
taan, sillä kiinalaisia on paljo ja he voivat yhtä
helposti elää päiväntasaajan lämmössäkuin poh-
joisnavan jäilläkin.

Näistä uusistakiinalaisistakilvoittelijoistamme
tulee kaiketi hrat Backman Kuopiossa ja Ansas
Vaasassa Aftonpostenin ekspeditsioonin kautta
saamaan helppoa työvoimaakirjapainoihinsaensi
valtiopäivien ajaksi. Silloin kai tulee talonpoi-
kaissäädyn pöytäkirjatkin valmistumaan määrä-
äjällään.

— Ibadsäsongen. Redaktören tilisnabba-
ren: Gä tili sätteriet och begär manuskriptet tili
artikelnEn uppfriskande dusch".

Snabbaren i sätteriet: Kan jag fä en uppfri-
skande dusch.

Sättaren: Jo. vänta litet, jag skall söka efter
fuktfatet.

Boktryckeri-Kalender
1896.

Pris:Fmk 2:25.

Bekvisitioner eH^peclieras <2enc»m C. A. Bern-
ström,Nya Prcssens i?'?/c/ce>'i, Helsingfors.

Ordres frän ia«clBo»'te^ sändas moi efterkraf.

Boktryckeri-Kalender
1896.

Hinta: Smk 2:25.

Tilaukset tehtäköönC. A. BernströmilleAl/a
Pressenin kirjapainoonHelsingissä.

Tilaukset maaseudulta lähetettäköönpostijälki-
vaatimuksella.
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