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Veikkoseni siellä maaseudulla!
Jo olet kauan saanut odottaa minulta kir-

jettä. Täytän siis kauan sitte antamanilupauk-
sen.

Niinkuin tiedät, alkaa meidänkin maassa yhä
enemmän kuulua vaatimus, että työväellekin
on annettava tilaisuus ottaa osaa kunnallisten
ja valtiollisten asiain hoitoon, että me tässä,
niinkuin muissakin asioissa, pääsisimme muit-
ten sivistyskansaan tasalle. Tämä on toivottu
aikaansaatavan siten., että korkein äänimäärä
kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa alennet-
taisiinnykyisestäluonnottomankorkeasta, 25:stä,
10:een. Sillä asian nykyisellä kannalla ollessa
ei ole työmiehellä toivoakaan saada ääntänsä
kuuluville.

Helsingin Kirjanpainajain yhdistyskin lausui
yksimielisesti toivomuksen ylimmän äänimää-
rän alentamisesta 10:een. Se oli tietysti oikein.
Mutta kun tulee kysymys velvollisuuksista,
joiden nojalla tuo oikeus, mahdollisuus saada
työväen edustajia lainsäätäjä- ja kaupungin-
valtuuskuntiin,on saavutettava,ollaanko silloin
yksimielisiä? Ettei asianlaita niin ole, arvaat
kaiketi hyvinkin. Suurin osa kirjaltajista on
liian alhaisesti taksoitettu, paljon on sellaisiakin
jotka ovat aivan vapaat. Sama on yleensä
laita työväestössä.

Tammikuussa meillä oli taksoituslautakunta
työssä. Ajattelet kai, luettuasi sanomalehdissä
nuo kiihkeät puheet työväenvoimattomuudesta,
että nyt kai kaikki kilvan kävivät veroitta-
massa itsensä, siten myöskin saadakseen vas-
taava määrä vaikutusvoimaa. — Ohoh! veli-
seni, siinäpä erehdyit. Etten sais valehtelijan
syntiä omalletunnolleni, olen sanomatta ettei
ainakaan yksikään kirjaltaja sitä tehnyt, mutta
sen kyllä uskallan sanoa ettei niitä montakaan
ollut. Erehtymättä saattaa luultavasti muista
työläisistä sanoa samaa.

Veron taakka tulee täten niille, jotka tässä
asiassa velvollisuutensa täyttävät, sitä ras-
kaammaksi mitä vähemmän veronmaksajia on,
kun taas vastaisessa tapauksessa, jos kuorma
olisi enemmän tasan jaettu, se tulisi helpom-
maksi kantaa. Tämä on sitä tuntuvampi maksa-
jille, kun he melkein yleensä ovat naineita
miehiä, perheenisiä. Sillä vaikka nuorimies
olisikin taksoitettu, ei hän kumminkaan aina-
kaan kunnallisia verojaan maksa. Usein saa
kuulla tuollaistenkansalaisvelvollisuuksiaan hal-
veksivain henkilöidenkerskaamallakerskaavan (!),
ett!eivät ole verojaan maksaneet, lisäten: »mitä
minulle voidaan tehdä, olenhan nuorimies». Ja
tällaiselle »urostyölle» (pelkäänpä että epäilet
sanojani, mutta kyllä minä puhun totuutta)
kuulijat usein ajattelemattomuudessaannauraa
hohottavat. Olenpa kuullut kerrottavan eräästä
henkilöstä, joka työväen yleisessä kokouksessa
puhui hyvin mahtipontisesti työväen oikeute-
tuista vaatimuksista äänirajoituskysymyksessä
(hänen lausuntonsa kerrottiin laajaperäisesti
sanomalehdissä), vahtimestarin tullessa vaati-
maanvuotuisiakirkollismaksuja (joita olimitättö-
män pieni summa), piiloutui toiseen huonee-

sen, pyytäen kumppaneitaan sanomaan ettei
hän enää ole koko Helsingissä. Yksi näistä
ilmoitti kuitenkin hänen lymypaikkansa. Mutta
silloin miehelle hätä käteen. Hyvin päättä-
västi hän sanoi: »minä en maksa!*, lisäten
siihen hetken ajateltuaan:»minulla ei ole varaa»,
aivan vastoin todellisuutta. Sen hän teki toi-
vossa jollakin keinoin päästäkseen maksamasta.
Olihan hän »nuorimies», vaikka jo onkin ehti-
nyt »ukon» ikään. — »Ei suuret sanat suuta
halkase», ajattelet kaiketi. — Taksoituspelkoa
osottaa sekin seikka, joka tapahtui kun tammi-
kuussa täkäl. Työväenyhdistyksen tilastokomi-
tea tiedusteli kuinka paljon olisi työväestössä
sellaisia joitten pitäisi olla äänioikeutettuja.
Kaikista muista painoista, paitsi kahdesta, sai
Kirjanp. yhd:n tietojen kokoomista varten aset-
tama komitea tarkat tiedot. Näissä painoissa
väestökokonaan kieltäytyi antamasta minkään-
laisia tietoja, peläten että he sitten tulisivat,
veroitetuiksi antamainsa tietojenmukaan. Tämä-
hän osottaahyvinhuonoakansalaisvelvollisuuk-
sien tunnetta. — Ei muisteta oikeuksiavaatiessa
ja sorrosta nuristessa, että oikeuksien saanti
myöskin vaatii velvollisuuksien täyttämistä.
Tuleehan jokaisen ajatella että yhteiskunta-
laitoksen ylläpitämiseen ovat kaikki, vähäväki-
semmätkin, velkapäät, että se on jokaisenkun-
non kansalaisen kallis velvollisuus. Vasta sen
täytettyä saattaa oikeuksia ruveta vaatimaan.

Ei oikeuksia ilman velvollisuuksia! — Etkö
Sinäkin niin ajattele.

Tiedätkös, meihin täällä Helsingissä on tart-
tunut oikea urlieilukiihko. Jok'ainoa sunnun-
tai-aamu, olkoon vaikka kuinka kylmä (kerran-
kin oli —24°), kokoontuu suuriparvi kirjaltajia
suksineen määrättyyn kokouspaikkaan, josta
sitte yhdessä lähdetään jonnekin suunnallekau-
pungin ympäristöön. Näistä urheilumatkoista
onkin huvia ja vielä enemmän hyötyä. Tul-
laan väkisinkin puhdasta ilmaa hengittäneeksi
ja samalla tuntemaan joka soppi kauniin kau-
punkimme ympärillä. Niinpä käytiin sunnun-
taina t. k. 17 p:nä Gräharan majakalla 25— 30
miehisenä joukkona. Siellä sitte tarkasteltiin
valotorni päältä ja sisältä, laulettiin ja lasket-
tiin mäkeä. Paluumatka tapahtui taas yhdessä
rivissä. Kyllä takaan että päivällinenmaistaa
tuollaiseltaretkeltäpalattua. Osottaakseni innos-
tuksen yleisyyttä kerron Sinulle, että joukossa
on useita, melkeinpä voi sanoa puolet, yö-
latojia, jotka ovat työskennelleetk:lo 3 — 4:ään,
jopa 5 — 6:eenkin asti aamulla. Löytyypä sel-
laisiakin jotka jokapäivä ennen työhönmenoaan
pari tuntia käyvät hiihtämässä, siihen oikein
tottuakseen. Ja kaikilla on kapineet hyvässä
kunnossa, oikein »priima» tavaraa, ja niitämuoka-
taan ja parannellaan joka päivä. Kyllä tulee
tuonempana kiivas ottelu, kun kilpailut alkaa.

Lopetan tähän tällä kertaa. Muista nyt Sinä-
kin minua kertomuksilla oloista siellä. Näke-
miin asti!

Juho.
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Om deltagcmdet i föreningd-
lifvet.

Den som följt mccl Typografernes Förenings
iHelsingfors värksamhet under det sista äret,
mäste erkänna, att föreniagen arbetat rastlöst.
Det är en vacker meritförteckning som kan
annoteras tili 1894 ars berättelse, en berättelse
som man väl ej pä länga tider skall firma
raotstycke tili. Glanspunkten i det förflutna
ärets program har värit bildandet af ett flnskt
typografförbund, och da nu vägen är öppen
för en sammanslutning af Finlands typografer,
är det som om en frisk vind fylde seglen.

Men om ock det gängna äret skall framstä
som en glansperiodiföreningens lif, mä man ej
invagga sig i den tron att det härefter fordras
mindre energi och idogt arbete för att fullfölja
det päbörjade arbetet. Vi hafva endast tagit det
första vacklande steget, och lätt skall hela den
stora framtidsplanen ramla öfver ända om den
ej kraftigt och enigt unclerstödesmcd den tili—
gifvenhet den stora saken kräfver.

Vär förening gör intet undantag frän andra
föreningar beträffandemedlemmarnes deltagande
i föreningens angelägenheter. Iförhällande tili
medlemmarnes antal är det en jämförelsevis
liten skara utvalde, som mccl intresse hänge
sig at de ofta nog otacksamma och arbetsdryga
förtroendeposter föreningen har att bjuda pä.
Skulle vi fälla vär dom om deltagandet i för-
eningslifvet efter den stigande medlems-siffran,
blefve utlätandet längt ifrän ogynsamt, men
som det ej allena är frän denna sida man bör
betrakta saken, utan äfven efter synpunkten af
det personliga deltagandet i föreningslifvet och
den ansvarighetskänsla medlemmarna hysa för
sm förenings handlingar, blir omdömet ej det
bästa önskliga.

Mcd spänning se vi den närmaste framtiden
nalkas, ty härefter fordrar föreningen en dub-
belt större arbetsstyrka an hittills. Ifrän vara
led skall rekryteras bestyrelse säväl tili Typo-
grafernes Förening i Helsingfors som ock tili
Finska Typografförbundet, och de svärigheter
som skola inträffa vid besättandet af de mänga
förtroendeposterna begripes lätt, om ej större
deltagande visas af alla som vederbör.

Vi päminna en hvar som är angelägen om
vär organisations framtida beständ och önskar
dess framgäng att ej glömma att äfven den
enskilde har en del ansvar för den förening
han tillhör.

Kirje Tukholmalta.

Hehnikmin 15 p:nä.
Gutenbergin n:o 2:ssa on luettavana uutinen,

joka perustuu otteeseen yksityisestä kirjeestä
eräältä täällä olevalta suom. kirjaltajalta. Kun
lukee moisen uutisen voi tulla siihen käsityk-
seen että täällä on hyvinkin kultaiset ajat,
kirjeenkirj. kun sanoo Tukholmassa nykyään
olevan työtä »jotenkin riittävästi, väliin oikeen
kiirettäkin.» Koska tämä ei laisinkaan ole to-
denperäistä ja osoittaa tietämättömyyttä täkä-
läisistä paino-oloista, joihin itse olen jotenkin
perehtynyt, tahdon muutamalla sanalla valaista
Tukholman nykyisiä työoloja ammattimme
alalla.

Ne ajat saanee laskea menneisin, jolloin voi
sanoa että täällä oli »jotenkin riittävästi työtä»,
s. t. s. että suurimmissakirjapainoissa oli niin
runsaasti työtä ettei aivan ilman tarvinnut
olla yhtään viikkoa ja kun ilman työpaikkaa
oli ainoastaan pahimmat juopot — ne ajat kuu-
luu menneisin ja näyttää siltä kun eivät kos-
kaan tulisi takasin. Sitten v. 1880 on painoja
kasvanut kun sieniä maasta, mutta näinä 15
vuotena on myös latojien lukumäärä kasvanut
äärettömästi, kun maaseuduilla ulosoppineiden
aina vaan täytyy tehdä tilaa uusille oppilaille.

Mutta työtä ei ole karttunut siinä määrässä
kun uusia painoja on perustettu ja entisiä laa-
jennettu, ainoastaan suurempi kilpailu olevista
töistä on kasvanut. »Ennen vanhaan» sai joko
yksin tahi yhden avukkaan kanssa latoa ko-
konaisen kirjan, 10— 20 arkkia, nyt on tulinen
kiire kaikilla tilauksilla — 7 — B avukasta yhtä
kirjaa latoen ei ole tavatonta. Kuumeen tapai-
sella innolla »piimitään» 20— 30 arkkia yhtä-
mittaa, niin kauan kun kirjasimia löytyy,sitten
tulee korjaus, kehisteleminen ja tarkastusar-
kit ja viikko on mennyt, jättämättämuuta tu-
losta kun jonkun korjausnotan 3, 4 tai 5 kr.
Jos tilapäisesti sattuu olemaan »jotenkin riit-
tävästi» tekemistä ja tulee joku vähä uutta, sil-
loin kohta otetaan lisää latoja tahi useampi ja
silloin on kiire — muuan viikko — ja taas on
parikymmentä latojaa jouten — ties kuinka
kauan, ja vasta maaseudulta tullut, kokematon
nuori mies ihmettelee että miten se nyt niin
yhtäkkiä työ loppui ja joko hakee uuden työ-
paikan tahi tekee niinkuin kumppanit — odot-
taa, odottaa.

N. k. »ensi luokan» kirjapainoista on viime
aikoina ainoastaanPalmquistin onnistunut hank-
kia latojilleen (30) jotenkin riittävästi työtäläpi
vuoden, vaan kun tätäkin painoa alinomaa laa-
jennetaan, niin tuskin tämä hyvyys kauan kes-
tänee.

Tosi on että tänne nykyään tuli 4 suoma-
laista, vaan että kaikki saivat työtä ei ole tosi.
Yhdellä heistä — kirjapainon omistajan poika— on jo toinen »konditioni» sitte uuden vuo-
den. Sittemmin tuli 3 ja sai heistä 2 työtä,
kolmas matkusti etelään päin. Että nämät
kolme kansalaista saivat tilapäistä työtä, ei
suinkaan osoita että on työtä »jotenkin riittä-
västi», sillä ainakin kahdessa »ensi luokan» pai-
nossa oli viime viikolla kymmenkunta latojaa
ilman käsikirj. ja yhtä monta oli ilmoitettu
työttömäksipaikanhankkimistoimistoon. Jossa-
kin pienemmässä painossa, jossa polkuhinnasta
painetaan useampia viikkolohtiä, on tietysti ali-
tuista touhua, »väliin oikeen kiire», vaan tällai-
nen touhu ei juuri paljon »ränttää» laskulato-
jalle.

Huono ajatus näkyy kirjeenkirj. olevanruot-
salaisen ammattiveljensä oppivaisuudesta,kun
sanoo hänen olevan mahdoton oppia venäläiset
aakkoset. Turhaa lörpötystä! Oppiihan tuo
esim. kreikkalaiset kirjoitusmerkit. Syy hänen
venäjän taitamattomuuteensa on tietysti se, ettei
hänen ole tarvinnut sitä oppia, venättä kun ei
ole tullut kysymykseen tuskin enemmän kun
sanskriittiä ja koko Tukholmassa on venäläisiä
kirjasimia korkeintaan neljässä painossa. Sanoo
täällä myös olevan paljon venäläistä työtä
m. m. pari sanomalehteä. Sulaa valetta! Yksi
venäläinen lehti ilmestyi täälläPalmquistin pai-
nosta viime vuonna, jota varten tilattiin kirja-
simia, ja jonka latoi suomalainen latoja. Eikä
se mielestäni »paljo» ollut, 16 siv. pientä ok-
taavia kerta kuukaudessa, ja nyt sitä on vielä
vähempi, sillä mainittu lehti on lakannut, aina-
kin toistaiseksi. Muuta venäläistä lehteä eli
muita venäl. töitäei täällä ole.

Arv. kirjeenkirjottaja! Kun vastedes kirjeis-
sänne puhutte oloista täällä,niinälkää valheita
lasketelko!

Kirjeeni näkyy venyneen pitemmäksi kun
oli aikomukseni ja lopetan sen siis kertomalla
pienen kaskun ukko Bergstenistä, jokanykyään
kuoli Upsalassa 83 vuoden vanhana, ollen
ruotsin vanhin kirjaltaja. Bergsten latoi ker-
ran arkkipiispa Reuterdahlin saarnoja ja sai ko-
rehtuurissa paljo pilkkuja, vastoinkäsikirj. La-
toessaan seuraavaa arkkia pisti Bergsten joka
rivin loppuun 3 ja 4 pilkkua (,„,). Arkkipiispa,
joka itse toi korehtuurit painoon, kysyi när-
kästyneenä Bergsteniltä miksi hän niin teki. —
»Onhan se hyvä kun on valmis tila, niin ei
tarvitse korjatessa sitä tehdä». Arkkipiispa otti
jo jätetyn käsikirjoituksen kotiin ja teki kor-
jauksensa siihen. J.

Reötaurationöfrdgan
a föreningen tyckes förföljas af ett oblidt öde.
Tvänne gänger har den värit närä att komma
under debatt, men den ena gängen uppsköts
frägan pä grund af att den ej värit upptagen
i cirkuläret oeh den andra gängen emedan
tiden ej räkte tili. När den nu skall tagas
upp vid extra möte, kan raan tanka sig att
alla som intressera sig för densamma skola
beväpna sig mcd de bästa tili buds stäende
vapen för att försvara sinä äsigter. Af de smä
förpostfäktningar som gjorts har man märkt
att äsikterna aro delade. Medan nägra önska
omorganisation af föreningens restauration sä-
lunda, att hälst alla eller ätminstone de star-
kaste spirituosa varoma skola bortskaffas. halla
andra pä att restaurationen skall blifva säsom
den hittills värit, men medgifra dock att en
inskränkning i serveringstiden borde införas
och anse att a föreningen förekommande miss-
förhällanden böra förbättras genom disciplinära
ätgärder.

De tvä partierna inom föreningen förefalla
att vara nägot sä när jämnstarka och i dag
kan man an ej saga hvilketdera parti vid
omrästningen skall afgöra frägan genom röst-
majoritet.

Det är att bekänna en svaghet att rösta
pä de spirituosa varornas inläsande i skänken,
ty det är att rösta emot sm egen svaghet,
emedan man ej tror sig vara stark nog att
motstä de frestelser, som ele spirituosa varoma
ästadkomma om de aro tillgängliga i förenin-
gen. Men om ej annat hjälper mäste väl denna
sista utväg försökas. Därför är det ej sagdt
att den som tyeker om en sup eller tuting
skall försmä dessa för det de ej aro tillgängliga
i föreningslokalen, ty lian skall helt säkert
uppsöka andra ställen för att tillfredsställa
sinä begär.

Af princip hafva vi ej nägot emot. Att
restaurationen forblefve i sitt nuvarande skick.
men da den missbrukas och föreningens an-
seende därigenom kan komma att bli lidande,
mäste nägonting göras tili sakens förbättrande.
Skulle de starkare spirituosa varoma afskaffas,
är det möjligt att frän föreningenskulle utträda
nägra medlemmar, men om det endast är för
restaurationens skull som. de tillhört vär orga-
nisation, är förlusten lätt att bära.

Uutisia, -Notiser,
Hels. Kirjanp. Yhdistyksen kuukaus-

kokouksessa t. k. 24 p. oli esillä seuraavat
asiat:

Yhd. jäseniksi oli hyväksytty hrat K. Lind-
fors, E. Lindgren, A. Andersson, H. V. Kank-
kunen, (t. H. Lindström,E. Lindström, E. Fri-
modig, J. Nykänen, K. J. Lindström, Hj. Ti-
kander, J. Eklund ja A. Sandberg.

Lahjaksi oli yhdistys saanut Teollisuus-
hallituksen Tiedonantoja vihkot 19 ja 21.

Yhd. kuukauskokouksessa Tammik. 27 p.
asetettu komitea, jonka tuli valita yhdistyksen
stipendiaatitPietarin graafllliseennäyttelyyn,oli
päättänyt näiksi latoja A. Karjalaisen ja kone-
mestari K. Skogsterin. Kirjallisen vastalauseen
viimemainitun valintaa vastaan olivat antaneet
hrat Wahlstein, Snell ja Johansson. Komitea
oli määrännyt että stipendiaattien piti viimeis-
tään 15 p. kuluessa palaamisensa jälkeenantaa
seikkaperäinen matkakertomus sekä näyttää
näyttelyvirastoltatahi joltakinluotettavaltahen-
kilöltähankittu todistus näyttelyssäkäynnistään.

Toimikunta ilmoitti että Teollisuushallitus
oli Yhdistykselle lähettänyt kirjaltajain E. J.
Ehnbergin, A. Hautalan ja R. Drockilanstipen-
din hakemukset ulkomaan matkaa varten, jotka
kokouksessa luettiin, ja pyytänyt tietää yhdis-
tyksen mieltä, kenen se katsoi sopivimmaksi.
Vilkkaan keskustelun jälkeen päätti yhdistys
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yksimielisesti antaa puoltolauseensa hra Ehn-
bergille.

Kysymys ravintolan uudestaan järjestämi-
sestä pantiin pöydälle ylimäär. kokoukseen.

Ammattiyhdistyksen keskuskomiteaoli pyytä-
nyt lausuntoa panttilainauskysymyksessä. Asia
pantiinpöydälle seuraavaankuukauskokoukseen.

Vid Typ. Förenings iHelsingfors mä-
nadsmöteden 24 februari tillkännagaf besty-
relsen följande:

Att tili medlemmariföreningen blifvit god-
kända hrr K. Lindfors, E. Lindgren, A. Anders-
son,H. V. Kankkunen, G. H.Lindström,ELind-
ström, E. Frimodig, J. Nykänen, K. J. Lind-
ström,Hj. Tikander, J. Eklund och A. Sandberg;

Att föreningen som gäfva emottagit Medde-
landen frän Industristyrelsen, h. 19 och 21
samt

Att den vid föreningensmänadsmöte den 27
januari nedsatta komiten, som skulle utse för-
eningens stipendiater tili grafiska utställrdngen
i S:t Petersburg, beslntat tilldela stipendierna
at sättaren hr A. Karjalainen och .maskin-
mästaren hr K. Skogster. En skriftlig reser-
vation emot valet af den sistnämde hade in-
lämnats af koraitens minoritet, hrr Wahlstein,
Snell och Johansson. Stipendiaterna ha af
komiten blifvit älagda att senast 15 dagar
efter äterkomsten frän utställningen aflämna en
detaljerad reseberättelse samt uppvisa intyg
öfver besöket af utställningsmyndigheternaeller
annan giltig person.

Därefter behandlades ett af Industristyrelsen
begärdt utlätande rörande typograferne E. J.
Ehnbergs, A. Hautalas och R. Drockilas före-
trädesrätt att erhälla ett af industristyrelsens
stipendier. Nämde typografer hade tili indu-
stristyrelsen inlämnat stipendieansökningar,och
ville industristyrelsen höra föreningens mening
om hvem af de sökande den ansäg för lämp-
ligast. Industristyrelsen hade äfven mcd till-
mötesgäende tili föreningens bestyrelse insändt
sökandenes samtliga handligar, hvilka nu för
mötet upplästes. Föreningen beslöt enhälligt
gifva sitt förord at hr Ehnberg.

Restaurationsfrägan bordlades tiliextra möte.
Ett frän Fackföreningarnas centralkomite be-
gärdt utlätande i pantlänefrägan bordlades tili
nasta mänadsmöte.

vödslall. Den 15 februari afled a Maria
sjukhuset härstädes sättarinnan fru Alexandra
Gustafm Wasenius ien älder af 30 är. Fru
W. konditioneradesenast a Helsingfors Central-
tryckeri, hvarest hon värit anstäld i flere är.
Den aflidne var tvänne gänger gift och efter-
lämnacle enkling och en ung dotter frän första
giftet. Den 20 februari begrofs fru V. a
kyrkogarden i Malm; vid jorclfästningen, sora
förrättades a Maria sjukhus' grafkapell, sjöng
en dubbel qvartett frän TypografernesFörenings
sängkör nägra hymner.

Den 18 februari afled härstädes typografen
A. V. Segerhorn i46 ars älder. Vid 12 ars
älder antogs den aflidne tili elev vid kejs. se-
natens tryckeri, där han arbetade i 8 ars tid,
hvarefter han tog anställning vid firman
F. Tilgmans bok- och stentryckeri. När järn-
vägsstyrelsen är 1878 inrättade eget biljett-
tryckeri, erhöll S. kondition där. och tillhörde
detta tryckeri i 17 är ända tili dess döden
inträffade. S. var en ordentlig, plikttrogen ar-
betare. Honom sorja närmast enkä, andra an-
höriga och slägtingar.

Kuolleita. Helmik. 15 p. vaipui täällä Ma-
rian sairaalassa kuolemaan latojatar rouvaAlek-
sandra Guslava Wasenius 30 v. ijässä. Rva
W. työskenteli viimeksi Hels. Sentraali-kirja-
painossa, jossa hän oli ollut useita vuosia.
Vainaja oli ollut kahdesti naimisissa ja jätti
jälkeensä lesken ja pienen tyttären edellisestä
avioliitosta. T. k. 20 p. haudattiin rva W.
Malmin kirkkomaalle. Ruumiinsiunauksessa,

joka tapahtui Marian sairaalan hautauskappe-
lissa, lauloi osa Kirjanp. Yhdistyksenlaulukun-
nasta muutamia hymnejä.

Kirjaltaja A. V. Segerhorn kuoli täällä t. k.
18 p:nä 46 v. ikäisenä. — 12 vuotiaana otet-
tiin vainaja oppilaaksi senaatin kirjapainoon,
missä hän oli 8 vuotta. Täältä muutti hän
Tilgmannin kirja- ja kivipainoon. Kun rauta-
tienhallitus v. 1878 perusti oman pilettipainon,
sai S. siinä painajan toimen ja pysyi siellä 17
vuotta eli kuolemaansa saakka. S. oli sään-
nöllinen, velvollisuuksissaan tarkka työmies.
Häntä suree lähinnä leski, ijäkäs äiti ja muita
omaisia.

Luistelukilpailun aikoo H. K. Y. Urheilu-
klubi panna toimeen Maaliskuun keskipalkoilla.
Tähän asti on ilmoittaunut 10 osanottajaa.
Klubin toimikunta on ryhtynyt keskusteluihin
Helsingin luistinklubin johtokunnan kanssa ra-
dan vuokraamisestakilpailua varten.

EnskridskotäfianäinnarFöreningensSport-
klubb föranstalta imidten af mars mänad.
Tills dato hafva anmält sig 10 deltagare.
Klubbens bestyrelse har trädt i underhandling
mcd Helsingfors Skridskoklubbs direktion om
hyrandet af bana för täflingen.

Le»k- och stentryckerifirmanF.Tilgman
har till första grafiska utställningen i S:t Pe-
tersburg afsändt en smakfull samling af tryk-
keriets arbeten för att exponeras.

Kirja- ja kivipainofirmaF.Tilgmann on
ensimmäiseen graafilliseennäyttelyynPietarissa
lähettänyt aistikkaan kokoelman painon töitä.

Kirjanpainaj. Yhdistyksen naamiaisissa
viime sunnuntaina oli yleisöä runsaasti:

Ohjelma,, tai korteesi, oli erittäin vaihteleva
ja onnistunut. Siinä nähtiin yhtä ja toistapäi-
vän kysymyksiä koskettelevaa pätkää. Siellä
esiintyi ruumissaatotkin, pari sanomalehtivai-
najaa näet oikein »virallisesti» vietiin ikuiseen
unholaan. Niinikään esitettiin muuan sanoma-
lehdistämme hyvin kärsivänä kituvan yleisön
palvelukseksi.— Eipä saanut olla rauhassa tuo
»tieteellis-matemaattinen» työajan lyhennyskään
surullisine muistoineen. — Hauska ja onnistu-
nut oli hiljan patenteerattu aksidenssileipomo,— se kun selvitti sen loistavan totuuden että
paperista saadaan vaikkapa pullia. — ehkäpä
»plättyjäkin». — Olipa saatu vihiä painoasia-
miehistä Kiinassa, mutta onneksi ne eivät ole
sovitettu »meidän oloihin». — Vesijohtoveden
surkeaa vaikutusta niinikään kuvailtiin surkeilla
väreillä ja yleisöä näkyikin vaivanneen »vesi-
kauhu» sillä »vesipoikia» ja »vesityttöjä» näkyi
hyvin harvassa, — niin vaikuttava oli numero.— »Prisset» ja »Eliel Malmborgit» jotka ovat
kirjaltajain vihamiehiä, — ollaan niistä mitään
puhumatta.

Muuan toivorikas »kirjaltaja» kaiutteli sitten
pienen kupletin, pahoillaan että hänen »flam-
mansa» streikkasi, niin että »fröken Chic'in»
numero täytyi »yli hypätä».

Katekismusjutulle oli osotettu tavaton, sille
täysin tuleva kunnia, sitä kun oikein näytel-
tiin »pantomiimina». Tästä yleisö näki »niin-
kuin taulusta» kuinka katekismusjuttu oli al-
kanut ja kehittynyt sekä että siitä lopuksi
tuli — suuri pannukakku.

Yksityisiä naamareita oli monta hyvinkinon-
nistunutta ja palkittiinkin kaksi nim. »joulu-
kuusi» ja »korien kauppias».

Tällainen oli virallinen puoli lukuunottamatta
»pillin pärinää» jota saatiin tuon tuostakin
kuulla.

Föreningensmaskerad i F. B. K:s stora
festsal var besökt af öfver 1,000 personer. I
salongen vimlade det af indianer, dansöser,
negrer, baderskor, korgsäljare, fiskare, späkä-
ringar, muschiker, halfklädda barn, klowner
och nymfer af alla slag o. a. karaktärsmasker.
Tili programmet hörde en kortege i12 num-
mer mcd anspelningar pä dagens händelser

särskildt ifrän typografernes omräde, kuplett-
säng samt en pantomim föreställande»Katekes-
mälet i Kuopio». Samtliganumraer väkte stort
bifall och munterhet blancl publiken. Tvänne
pris utdelades, det första at en »julgran» och
det andra at en »korgsäljare», .hvilka ansägos
för de bästa karaktärsmaskerna. Hela tillställ-
ningen var utinärkt lyckad och den som kan
kanna sig nöjd öfver resultatet är festbesty-
relsen, hvilken genom denna maskerad förskaf-
fat föreningens kassa ett betydligt plus.

Om typografernes ställningiBjörneborg
berättar en brefskrifvare: Arbete finnes här
öfverhufvudtaget mycket, vore vara inkomster
blott i nägon rimlig proportion därefter, vore
det bra, inen tyvärr är detta ej fallet. Man är
här knapt bättre an en slaf:. för en ringa lön
mäste man arbeta en lang dag och ofta sätta
natten tili för att hinna mcd det myckna
arbetet.

Ny typografisk Forening Köpenhaminassa
vietti t. k. 17 p. 10-vuotisen olemassaolonsa
muistoa.

Ny typografisk Forening i Köbenhavn
firade den 17 februari sm 10 äriga tillvaro.

Taistelu latomakoneitavastaan. Lontoon
latojayhdistyksen ja Linotypyhtiön välillä on
ollutkeskusteluja tariffistakonelatomiselle,mutta
jäivät tuloksetta työntekijäin vaatimuksen täh-
den, että ainoastaan latojayhdist3~ksen jäseniä
saisi ottaa konelatojiksi.

Frän Danmark. Typograferne i de Själ-
landska boktryckerierna ha förelagt principa-
lerne bl. a. följande fordringar:

beräkningsarbetaren skall vara tillförsäkrad
en minimallönemellan16 — 18 kronor i veckan;

den. ordinarie arbetstiden är 9l/2 timme
dagligen innanför tidsrummet frän kl. 7 pä
morgonen tili 9 pä aftonen, sä att t. ex. Om
arbetet börjas kl. 7 f. m., sa skall det slutas
senast kl. 7 e. m.;

betalning för öfverarbete efter den ordinarie
arbetstiden godtgöres mcd 50 % förhöjningtill
kl. 12 pä natten, sarat mcd 100 % efter kl. 12.
För sön- och hälgdagsarbete är en förhöjning
af 75 % faststäld.

Följande lärlingsskala skall följas:
Intill 1 typograf icke öfver 1 lärling.

» 2 typografer » » 2 lärlingar.
» 5 » » » 3 »
» 9 » » » 4 »
»15 » » » 5 »
»20 » » » 6 »

Till typografer räknas sättare, tryckare och
faktorer.
Ien del provinsstäder gingo principalerne

utan ringaste motständ in pä typografernes
fordringar. medan boktryckarne iandra städer
afvisade alla förhandlingar och höllo pä själf-
härskareprincipen, pä grund hvaraf arbetetned-
lades i sädana tryckerier. Det var icke en
endaste man som svigtade, säger Dansk Typo-
graf-Tidende.

För icke understödsberättigade arbetslöse ar-
betare aro frivilliga insamlingaranordnade bland
samtliga Danmarks typografer.

Af danska tidhingsprässen tar en del parti
för typografrörelsen,medan äter andra tidnin-
gar saga att typograferne aro tillräckligt aflö-
nade och att deras fordringar aro orimliga.

Tanskasta. Kirjaltajat Själlannin kirjapai-
noissa ovat isännilleen antamassaan kirjoituk-
sessa tehneet m. m. seuraavia vaatimuksia:

laskutyöntekijän vähin palkka tulee olla 16— 18 kruunua viikossa;
varsinainen työaika on 9 x/2 tuntia päivässä,

joka ei saa alkaa ennen k:lo 7 aamulla, eikä
kestää myöhempäänkuin 9:ään illalla;
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työstä määräaikaisen työajanyli maksetaan
palkkiota 50°/ 0 k:lo 12 yöllä sekä sen jälkeen
100 '/0. Sunnuntai ja juhlapäivätyöstä 75"/„.

Seuraava oppilasasteikkoa on seurattava:
1kirjaltajaa kohden 1oppilas.
2 » »2
5 » »3 »
9 » »4

15 » » 5 »
20 » » 6

Kirjaltajiksi lasketaan latojat, painajat ja fak-
torit.

Muutamissa maaseutukaupungeissa suostui-
vat isännät vähääkään vastustamatta näihin
vaatimuksiin, kuin sitävastoin toisissa kaupun-
geissa hylättiin kaikki sovittelut ja pidettiin
kiinni itsevaltiasjärjestelmästä, jonka tähden työ
sellaisissa painoissa heti yksimielisesti lopetet-
tiin. Ei yksikään mies epäillyt, sanoo tanska-
lainen »Typograf-Tidende».

Apuun oikeuttomain työttömänihyväksi koo-
taan vapaaehtoisialahjoja kaikiltaTanskan kirjal-
tajilta.

Tanskan sanomalehdistä pitävät jotkut kirjal-
tajain puolta, toiset taas sanovat että kirjal-
tajat ovat hyvin palkatut ja että heidän vaati-
muksensa ovat liikanaisia.

Stridenmot sättmaskinerna. EmellanDon-
dons sättareförening och Linotypbolaget ha un-
derhandlingarpägätt om tarifk för maskinsätt-
ning, raen blefvo utan resultat pä grund af
arbetarnes fordran, att endast medlemmar af
sättareföreningen skulle fä sysselsättas vidma-
skinerna.

Kirjaltajain lepopäivä Saksassa. Lepo-
päiväkin mukaan on Saksassa määrätty että
työ on kirjapainoissa lakkautettava puoliyön
aikaan pyhäpäivää vastaan, mutta sanomalehti-
työssä olevat saavat työskennellä kl:o 6:een
aamulla. Pyhän jälkeen ei työtä saa alottaa
ennenkuin arkipäivän aamulla k:lo 6.

Det dementeras. Ur ett privatbref frän
en landsman iStockholm intogo vi i n:o 2 en
notis som i öfversättninghade följandelydelse:

Arbete ha vihär (i Stockholm) för närvarande nä-
gorlunda tillräckligt, stundom är här riktig brädska.
Fyra finnar ha anländt hit under den sista veckan
(brefvet dateradt d. 23 januari), och alla ha erhällit
platser, nägra visserligen tili en börjanextra. Sättare,
kiinnige i ryskä, erhälla företrädesvis kondition, enär
svenskarne anse det omöjligt att lära sig ryskä alfa-
betet, och lyskt arbete finnes här jämförelsevismycket,
bl. a. ett par ryskä andliga tidskrifter.

Svensk Typograf-Tidning säger ianledning
häraf:

»Detta är dess värre icke händelsen, ty det
är ganska klent bestäldt mcd den rikliga till-
gängen, trots riksdagen, och det är ganska
lange sedän nägon gjorde förfräganefter arbets-
krafter, under det att anmälan om arbetslösa
dagligen ingä.

Sedän ordar brefskrifvaren nägot om att
svenskarne icke kunna sätta ryskä eller kunna
spräket.

Häruti kan han ju ha rättnog, ty de svenska
typograferna ha ingen anledning att lära sig
detta spräk, da intet arbete pä detsamma här
förekommer. Visserligen har en liten tidskrift
pä ryskä spräket en kortare tid trykts här,
hvilken f. n. ligger nere, men delta mä väl
icke utgöra nägot skäl för import af ryskä
sättare. De smä arbeten i form af cirkulär,
som nägon gäng kunna ifrägakomma pä ryskä
spräket,ha dock hittills sats af svenska sättare.»

Ammattiuutisia. -Facknotiser.
Kuivaneita teloja (valsseja) voipi saada

jälleen pehmeiksi ja »vetäviksi» jos ne voidel-
laan glyseriinillä ja hierotaan se kädelläniihin;
päivän tai parin perästä pestään ne haalealla
vedellä, jonka jälkeen ne ovat täysin käyttö-
kelpoisia.

Färgkarakteristik. Sorn olika färgsamman-
sättningar gifra skilda intryck, intaga vi här
de omdömen Goethe afgifvit om tvänne vicl
hvarandra stäende färger.

Karakteristiska färgsammansättuingar.
Gult och blätt .... fattigt och enkelt.
Blätt och rödt.... fylligt.
Rödt och gult .... ensidigt men kraftigt.
Qrönt och violett . . kraftlöst.
Violett och orange . orent.
Orange och grönt . . odecideradt (obestämdt).

Kai-aktärslösa färgsammansättningar.
Ghilt och grönt . .. gement, narraktigt.
Grönt och blätt . . . motbjudancle.
Blätt och violett . . matt.
Violett. och orange . mindreotillfredsställande.
Rödt och orange. . .mer tillfreclsställande.
Orange och gult . . . likasä.

GraafillinenammttikouluSveitsiin.Sveit-
sm uuden ammattikoulu-yhdistyksen kokouk-
sessa viime Marraskuun 27 p. otettiin keskus-
teltavaksi ehdotus graaflllisen ammattikoulun
perustamisesta Sveitsiin. Eräässä kirjapainon-
omistajain yhdistyksen kokouksessa oli ehdo-
tusta vastustettu, jotavastoin kaikki puhujat
edellä mainitussa kokouksessa sitä innokkaasti
puolustivat. Koulu on ajateltu polyteknillisen
opiston yhteyteen ja pidettäisiin siinä luentoja
ja harjoituksia piirustuksessa monistelua (re-
produktion) varten kemiassa, kirjasin- ja kuosi-
opissa. Myöskin valokuvauksessa, uudemman-
aikaisessa monistelutavassa sekä kuparipistossa,
radeerauksessa ja taide-kirjansitomisessa on
opetusta ajateltu annettavaksi. Vuotuiset kus-
tannukset on arvioltalaskettu 10,000 fr., jotka
osaksi saataisiin veroittamalla tähän kuuluvia
amatteja, osaksi valtiolta. Syy, miksi Sveitsin
kirjapainonomistajain yhdistys koulun perusta-
mista vastustaa, on se, että puuseppien, om-
pelijattarien y. m. ammattikoulut ovat halpojen
työhintojensa kautta tulleet vaarallisiksi am-
mattimiehille, mikä ehkä tässäkin tapahtuisi,
sekä että oppilaat näin monessa aineessa eivät
voi kehittyä kuin puolinaisesti ja että he sieltä
tultuaan, luullen omaavansa suuriakin tietoja,
vastahakoisesti tekevät heille uskottuja yksin-
kertaisempia töitä, niinkuin, useasti on tapah-
tunut siellä missä tuollaisia ammattikouluja on
olemassa.

Olika belysningssätts värkan och kost-
nad. En Auer-glödlampa utvecklar under 22
timmar lika ljusstyrka för sarnma kostnad som
en elektrisk glödlampa under 10 1/2 timme.
En motsvarande mängd petroleum utvecklar
samma ljusstyrka under endast 8 l/2 timme.
Gasbelysning mcd Argand-brännare lyser under
samma vilkor 6 1/2 och vanlig gasläga 4 1/2
timme. Att döma häraf vore gasglödljuset,hvad
priset beträffar, det fördelaktigastebelysnings-
medlet.

Eri valaisutapojenvaikutus ja kustannus.
Auer-hehkulamppu antaa 22 tunnin kuluessa
yhtä paljon valoa samalla kustannuksella kun
sähkö-hehkulamppu 10 V 2 tunnissa. Vastaava
määrä petroolia antaa yhtä suuren valon ainoas-
taan 872 tuntia. Kaasuvalaistus Argand-poltta-
jilla valaisee samoillaehdoilla 6 1/2 ja tavallinen
kaasuliekki 41/2 tuntia. Tästä päättäen olisi
siis kaasu-hehkuvalo, kustannuksiin katsoen,
edullisin valaistuskeino.

Torkade valsar kunna äter fas mjuka och
»sugande», om man mcdhänderna ingnider dem
mcd glycerin; efter en eller par dagar tvättas
de mcd ljumt vatten, hvarefter de äter aro
fullkomligt användbara.

Muistakaa Vanhus-rahastoa!

Tili Red. för Outenber g.

Om plats i»Gut.» anhälles för nedanstäende
»viktiga» promemoria:

Herra Hautala alias Moukari!
Jag anser mig icke hafva nägot otalt mcd

Er. Vili endast framhälla attNi är en reklam-
makare och lögnare af rang!

Herra Hautala! Var god och las en g&ng
tili »Svensk Typograf-Tidning» för den 15
dennes. Adjö mcd Er !

H:fors den 26/n 1895.
Emil TVahlstein.

H. Herr" f. d. »Suomen Kirjapainolehtis"
korrespondent och medarbetare

A. Hautala (Moukari").

Isenaste n:r af »Gut.» försöker Ni pä ett
enfaldigt sätt äter göraEr populär, naturligtvis— pä den gamla käpphästen, ».Gut:s» 1894-ärs
redaktions bekostnad. 81. a. anfaller Ni sign.
»Esa» för den skull att ocksä han nägon gäng
»vägat» ställa sm penna tili allmänhetens tjänst.

Ni säger att »Esa» har taiat osafmingar om
Er. Stackars kari!

»Esa» kommer dock fortfarande att vidhälla
hvad han förut sagt om Er »aktningsvärda»
person. Men han vill pä inga vilkor ätaga sig
det kali Ni utöfvar, nämligen — skandalskrif-
varens! Var altsä lugn!

»H. Herr» Hautala! Om Ni ytterligare vill
bli populär, sa kan jag gifva Er ett förslag:
Ni borde näml. gä tiliIndustristyrelsen ochaf-
hämtaEr »Inlaga», somNi inlämnatförerhällande
af stipendium för en »studieresa» tili utlandet,
och därefter öfverlämna densamma at mig, sä
skall jag utgifva inlagan som extra bilaga tili
»S. K:s» sista nummer.

Helsingfors 26/n 95.
Kustaa Hoimela.

S^öm H 3tv\>atv&son&eYi\
Outenbergin Toimituk s elle.

Herra" Hautala!
Hyökkäyksenne »Gt.» viime numerossa on

tietysti tapahtunut siitä syystä, kun erotin tei-
dät toimit, syystä, jota en tahdo tässä mai-
nita, koska sen itse hyvin kyllä tiedätte.

Te olette henkilö, jonka kanssa en tahdo
ryhtyä laisinkaan sananvaihtoon.

Hyvästi ainaiseksi.
Helsinki 25 p. helmik. 1895

G. H. Cajander.

Kirjelaatikko. — Brefläda.
J. Tukholmassa. — Kiitoksia tulleista ja lupauksesta.

Sekalia. — Svibel.
Uudenaikainen portinvahti. Eräässä täkäl. pai-

nossa, jossa työväestön puolelta vaaditaan kaikkea
mahdollista täsmällisyyttä, tapahtui muuanna maa-
nantai-aamuna, että väestön painoon tullessaoliovella
uusi portinvahti, jahämmästyksekseen huomasivat että
se olikin itse isäntä. (Tavallinen portinvartija oli jon-
kun minuutin liikaa nukahtanut). Henkilöt,jotkamyö-
hästyivät parikin minuuttia, painon kellon mukaan,

saivat hyväkseen aika »sillin». Kenties se ei tehnyt-
kään pahaa noin maanantai-aamuna.
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