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Pikalatomiökilpailu.
ATiime sunnuntaisen kuukauskokouksen jäl-

keen seurasi palkintojen jako t. k. 16, 17 ja
18 p. tapahtuneessa pikalatomiskilpailussa.

Ennen palkintojen jakamista lausui puheen-
johtaja: »Kun pikalatomiskilpailukomiteanpuo-
lesta alan jakaa nykyään pidetyn pikalatomis-
kilpailun palkintoja, en saata olla komitean ni-
messä lausumatta seuraavaa:

että kilpailun tulos, mitä tulee saavutettuun
kirjainlukuun, on jotenkin tyydyttävä, mutta
hyvällä omallatunnolla ei samaa voi sanoa työn
hyvyydestä. Kilpailijat eivät ole \7hdessä no-
peuden kanssa kyllin ajatelleet latouksen kau-
neutta ja virheettömyyttä. Se on kuitenkin
asianhaara, jota kiijaltaja, ansaitakseen hyvän
latojan nimen, ei saa unohtaa. Vasta sitte kun
latous paljouden ohessa on virheetöntä ja niin
sulettu, että se viehättää kauneusaistia, vasta
silloin saattaa tulosta sanoa loistavaksi. Siihen
päämäärään meidän on pyrittävä.

Komitea ei tätä lausu moitteena, ainoastaan
toivomuksena vastaisuudeksi ja toivooettä kun
Helsingin kirjaltajat seuraava kerta koettavat
voimiansa rehellisessä kilpailussakastin ääressä,
tämä komitean lausunto otetaan huomioon.»

Palkintoihin oli piirretty seuraava kirjoitus:

»Hels. Kirjanp. Yhd.
?:n palkinto

Pikalatomiskilpaiiussa
18- ie-»M«/ 10 95.»,

sekä palkinnonsaajan nimi.

Palkintoja saivat:
l:sen, suuremman hopealatomaha'an,herra

Ernst Carlander (nimim. Mörkö) Suom. Kirj.
Seuran painosta;

2;sen, suuremman bopeatenaakelin, herra
Bernhard Lybeck (nimim. 8888) Senaatin pain.;

3:nnen, pienemmän latomaha'an, herra Otto
Savolainen (nimim. Väinö) Suom. Kirj. Seuran
painosta; ja

4;nnen, pienemmän tenaakelin. hra Väinö
Forsström (nimim. Largo) V. Pettersson &
K:nin painosta.

Palkinnot jaettuaan sanoi puheenjohtaja:
»Kuten jo on sanottu, ei komitea ollut täysin

tyytyväinen kilpalatouksiin yleensä. Sitä mie-
luisempaa on sanoa että niiden joukossa kui-
tenkin on poikkeuksia. Komitea on sentähden
katsonut velvollisuudekseen muistaa muutamia
sellaisia, jotka ovat ajatelleet myöskin latouk-
sen hyvyyttä, eikä ainoastaan korkeintakirjain-
lukua. Vaikkeivät nyt tarkoitetut olekaan saa-
vuttaneet suurinta nopeustulosta, on komitea
päättänyt palkita paraimpia näistä siten, että
heille lausuu kirjallisen kiitoksen heidän työs-
tään.»

Seurasi sitten kiitoslauseiden jako. Niitä
saivat:

Hra AH. Koljonen (nimim.Längsam) VJPet-
tersson & K:nin päin.; neiti Ida Holmlund (ni-
mim. Xerx) N. Pressenin päin.; hra A. F. Hän-
ninen (nimim. Sailing) Sentraalipain.ja hra Isak
Kurvinen (nimim. Stryk) N.Pressenin painosta.

Oli ensin aiottu antaa tavallinen kirjallinen
kiitoskirjoitus. Mutta että ne tulisivat kestä-

vämmiksi ja arvokkaammiksi, päätettiin niihin
käyttää käyntikortin suuruisia hopealevyjä, joi-
hin oli piirretty:

»Siitä erittäinhuolellisestalatomuksesta, jonka
Te olette suorittaneet Helsingin Kirjanpainajain
Yhdistyksenpikalatomiskilpailussalokak.1G— 18
p:nä 1895, saa Palkintolautakunta täten lausua
kiitoksensa.

Palkintolautakunnan puolesta:
J. A. Snell.

O. Lindstedt.»
Tämän jälkeen lausuipuheenj.: »Lopuksi sy-

dämellinen kiitos kaikille osaaottajille. Toivo-
taan että seuraavalla kerrallaharrastus on yhtä
suuri ja tulos kaikin puolin kiitettävä.»

Kokous hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen,
että pikalatomiskomiteallelausuttaisiinyhdistyk-
sen kiitos heidän paljosta työstään.

Kilpailua varten asetettuun komiteaan ovat
kuuluneet hrat J. A. Snell (puheenjohtaja), O.
Lindstedt(sihteeri), A. Finander(rahastonhoitaja),
H. J. Forsström ja J. Jakobsson. Nämä olivat
sen runsaan työn takia, joka oli komitean suo-
ritettavana, lisäjäseniksi ottaneet hrat E. Ahl-
stedtin, J. Bergerin, H. Henrikssonin, J. Lind-
holmin, K. J Mandelinin ja Y. Petterssonin.

Muutamat kirjapainot ovat kilpailuun osaa
ottajille jakaneet erityisiä palkintoja.

Nya Pressenin kirjapainossa saivat sunnun-
tai-iltana Nya Pressenin latomasalissapidetyssä
pienessä juhlallisuudessa ylimääräisiä palkintoja
seuraavat: l:sen palk., hopeaisenpaperossikote-
lon, hra Y. Grrahn; 2:sen palk., hopeaisenran-
nerenkaan, neiti Elin Sjöblom ja 3:nnen palk.,
hopeaisen kynänvarren, hra E. Tötterman.Neiti
Ida Holmlund sai hopeaisen rannerenkaan ja
hra J. Kurvinen hopeaisentulitikkurasiankuoren
kiitokseksi hyvästä latomisesta.

Suomalaisen Kirjall. Seuran kirjapainossa sai
maanantaina hra E. Carlander 100 mk. ja hra
0. Savolainen 50 mk.

Sentraalikirjapainossa jaettiin niinikään maa-
nantaina ylim. palkintoja, joita saivat: l:sen
palk.. säästöpankkikirjan, johon oli merkitty 25
mk., hra Alfr. Berlin; 2:sen palk., 15 m:kan
säästöp.-kirjan, hra A. F. Hänninen ja 3:nnen
palk., 10 nv.kan säästöp.-kirjan, hra P. Wahl-
stein.

V. Pettersson ja kumpp. kirjapainossa sai
maanantain tapahtuneessa ylim. palkintojen
jaossa l:sen palk., maustevehkeet, hra V. Fors-
ström; 2:sen palk., paperossikotelon,hra »L (x.
Roth ja 3:nen palk., valokuva-albumin, A.Kol-
jonen.

Senaatin painossa annettiin tiistaina toisen
palk. saajalle hra Bernh. Lybeckille 75 m:kan
suuruinen ylim. palkinto.

Tulokset koko pikalatomiskilpailusta osoittaa
sivulla 80 oleva taulu.

Muistakaa fata-ratotoa!

Snabböättning^täflingen.
Senaste söndagdelgafs resultatet af den af

Typ. förening härstädes föranstaltade täflings-
sättningen, hvilken försiggättpä bestämda ti-
der den 16, 17 och 18 okt. Af de 48 per-
soner som anmält sig tili täflingen deltogo 41
idensamma.

Prisnämdenhadefunnit skäl görade ändringar
ide tidigare delgifna täflingsreglerna, att »lik»
och »hröllop» pä högst tre hokstäfver, schlies-
kvadraten inberäknad. icke skulle reducera sat-
sen mcd 200 bokstäfver, utan gä undersamma
regel. som enkla bokstafsfel; bortlämnad eller
dubbelsatt stafvelse i flerstafviga ord skulle
beräknas säsom »lik» eller »bröllop» om bok-
stafsantalet öfverstege tre.

Äfven hade prisnämden gjort den erfaren-
het, att stilsorternavid liknande täflingar borde
för alla deltagare vara af samma tjocklek. Yid
denna täfling var skilnadenemellan den gröfsta
och finaste korpus som blifvit använd 7 bok-
stäfver pr rad a 22 ciceros bredd, hvilket värit
ofördelaktigareför den som satt mcd bred stil,
emedan hans arbete försvärats genom ordbryt-
ningar och utslutningar. En omständighetsom
äfven ansägs vara beaktansvärd, är att en del
sättare sammandraga raderna, medan andra siä
ut desamma. Det senare sättet gär lättare an
det förra om ock det icke tar sig ut lika bra;
men utfördt mcd konsekvens kan sättet dock
ej klandras.

Prisnämdens ordförande. hr J. A. Snell rik-
tade före prisutdelningen följande ord tili dem
som deltagiti täflingen och de vid detta tillfälle
talrika närvarande föreningsmedlemmar:

»Da jag.nu i täflingskomitens namn gär att
utdela prisen för den försiggängna snabbsätt-
ningstäflingen, har jag a prisnämdens vägnar
fätt i uppdrag att uttala följande: Resultatet
af täflingen, hvad beträtfar det uppnadda bok-
stafsantalet, kan kallas ganska tillfredsställande,
men detsnmma kan ej mcd godt samvete sä-
gas om arbetets godhet. De täflande ha näm-
ligen icke tillika mcd snabbhet beflitat sig om
att vid sättningen äfven tanka pä satsens
skönhet och felfrihet. Men detta är en sak
som en typograf, hvilken vill kallas för en
duglig sättare, icke bör glömma. När en sats
tillika mcd högt bokstafsantal, äfven är felfri
och sä utslutad att den smeker skönhetssinnet,
da kan resultatet kallas glänsande. Det är dit
vi skola sträfva.

Komiten uttalar detta icke som ett klander,
utan endast som en önskan för framtiden, och
hoppas att da Helsingfors' typografer nasta
gäng mätä sinä krafteriärlig täflan vid kasten,
detta komitens uttalande tages i betraktande.

Säsom redan är sagclt, var komiten icke fullt
nöjd mcd täflingssatserna i allmänhet. Dess
mera glädjande är .det för den att konstatera
det bland dessa ändä undantag finnas. Komiten
har därför ansett sig böra utmärka nägra af
dem som äfven tänkt pä arbetets godhet, icke
allenast att fä största hokstafsantalet. Ehuru
de äsyftade icke uppnätt de högsta snabbhets-
resultaten, har komiten beslutit belöna de bästa
af dem genom att uttala sitt skriftliga erkän-
nande för deras täflingssats.»

Följande deltagare erhöllo pris:
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l:sta priset, vinkelhake af silfver, hr Ernst
Garlander (sign. Mörkö) fr. F. Litteratursäll-
skapets tryckeri;

2:dra priset, tenakel mcd manuskript af silf-
ver, hr Bernhard Lybeck (sign. 8888) fr. Sena-
tens tryckeri;

3:dje priset, mindre vinkelhake af silfver, hr
Otto Savoloinen (sign. Väinö) fr. F. Litteratur-
sällskapsts tryckeri;samt

4:de priset, mindre tenakel mcd manuskript
af silfver hr Väinö Forsström (sign. Largo) fr.
Y. Pettersson & C:os tryckeri.

Ä samtliga pris voro ingraverade: Typ.
föreningiH:fors, ärtal, täflingsdagarnes datum
jämte pristagarnes naran.

Ät hrr A. F. Hänninen (sign. Sailing) fr.
H:fors Centraltryckeri, Arthur Koljonen (sign.
Längsam) fr. Pettersson & C:os tryckeri, frk.
Ida Holmlund (sign. Xerx) och hr Isak Kurvi-
nen (sign. Stryk) frän Nya Pressens tryckeri
tilldelades ett silfveradresskort mcd följande
inskription:

»För den synnerligenvärdade sats Nipreste-
rat vid Typografernes Förenings iHelsingfors
snabbsättningstäflan 16—17—18 okt. 1895, far
Prisnämden härmed uttala sitt erkännande.

Pä prisnämdens vägnar:
J. A. Snell.

O. Lindstedt.»
Tili slut uttalacle ordf. ett hjärtligt tack tili

alla deltagare samt hoppades att nasta täfling
skulle omfattas mcd lika stort intresse som
denna och da mcd i allo berömvärda resuitat.
Lefverop höjdes för segervinnarne.

Pä förslag af hr E. Wahlstein uppdrogs at
hr J. Snell att tili prisnämden framföra för-
eningens tack för dess ansträngande arbete vid
bedömandetaf täflingssatserna.

Prisnämden har bestätt af hrr J. Ä. Snell,
ordförande, 0. Lindstedt, sekreterare, A. Finan-
der, kassör, H. J. Forsström, J. Jakobsson, Rob.
Ahlstedt, J. Berger, H. Henriksson, J. Lind-
holm, K. J. Mandelin och V. Pettersson.

Ä följande tryckerier ha principalerne ut-
delat extra pris:

Helsingfors Centraltryckeri.
l:sta priset, hr Alfred Berlin (sign. AL 65);

2:dra priset, hr A. F.Hänninen (sign. Sailing);
samt 3:dje priset, hr P. Wahlstein (sign. Oktav).
Prisen bestodo af resp. 25, 15 och 10 mk
deponerade i sparbanken.

Finska Litteratursällskapets tryckeri.
l:sta priset, 100 mk at hr Ernst Carlander

(sign. Mörkö) och 2:dra priset, 50 mk at hr
Otto Savolainen (Sign. Väinö).

Nya pressens tryclceri.
l:sta priset, ett silfverpapyrossfodral at hr

Valdemar Grahn (sign. C. B.); 2:dra priset, ett
silfverarmband at frk.ElinSjöblom (sign.Nile);
samt 3:dje priset, ett silfver pännskaft at hr
Emil Tötterman(sign. — m— m— ). För värdad
sats erhöll frk. Ida Holmlund (sign. Xerx) ett
silfverarmband och hr Isak Kurvinen (sign.
Stryk) ett tändstickshölje af silfver.

K. Senatens tryckeri
tilldelade at hr Bernhard Lybeck (sign. 8888)
75 mk.

1Petterson & C:os tryckeri
hade bland personalen samlats 3 extra pris.
1priset, en bordsortut tillföllhr Väinö Fors-
ström (sign. Largo); 2:dra priset, papyross-
fodral tillföll hr /. G. Roth (sign. — st —); samt
3:dje priset, fotografialbum erhöll hr Arthur
Koljonen (sign. Längsam).

Resultaten af täflingen i sm helhet framgär
af tablän öfversnabbsättningstäflingen a sid. 80.

Si'6m H 3tt\)aU&son&exO.

Kirje Tukholmalta.
V.

Lokakuulla.

Mullistus kirjapainotaidon alalla.
Tällä viikolla ovat Tukholman kirjaltajat ol-

leet tilaisuudessa näkemään uuden latomakoneen
»Monoline», joka ehkä tekee monen latojan lei-
vättömäksi. Koneon ollut täydessä työssäGrjest-
vangilla, jossa sitä ovat ihailleet sekä ammatti-
että sanomalehtimiehet ja nä}Tttää se todellakin
olevan niin täydellinen kun sitä koneelta voi
vaatia.

»Monoline»-koneella on se yhteistä taannoin
näytteillä olleen »Linotype»-koneen kanssa,
että se ladottuaan rivin myöskin valaa sen.
Latomista varten löytyy klaviatuuri 96 kosket-
timella — (ikäänkuin kirjoitus-koneessa) —
yhtä monta kirjasintnerkkiä varten. Koneen
keskiosassa on niin sanoakseni »kirjasinkaappi»,
varustettu 8 uralla, joissa latoessa käytettävät
8 messinkistä valinkaavaasijaavat. Kukin valin-
kaava sisältää 12 kirjasinta, joiden piirros on
kuparista.

»Latojan» tahi koneenhoitajan, joka istuu, ei
tarvitse muuta kun painellaklaviatuurin kosket-
timia niin valinkaavat laskeutuvat tiloiltaan ja
asettuvat vierekkäin, samaten kuin käsin la-
toessa. Vähästä ennen kun rivi on täysi, soi
pieni kello, ja »latoja» saa katsoa sopiiko
koko sana tahi ainoastaan tavu riville. Rivin
sulku eli »sluutaus» käy tietysti myöskin ko-
neellisesti ja ihmeteltävällä tarkkuudella, niin
että aina tulee yhtä paljo joka sanan väliin.
Näin valmistunut rivi kulkee valinuuniin, josta
tultuaan, se silitettynä asettuu pystyssäolevalle
pienelle laivalle. Silityskoneistossa voi rivin
yhdelle puolen kumpaankin päähän jättää ylen-
nyksen sen mukaan jos tahtoo latoa välikkeillä
tahi ilman. Sill'aikaa tapahtuu rivin latomiseen
käytettyjen valinkaavojen purkaminen. Tämä
purkaminen onkin ehkä koneen taidokkainkohta,
sillä silmänräpäyksessä ovat valinkaavat tiloil-
laan, valmiina uudestaan käytettäväksi. 3 mi-
nuutissa voidaan kone asettaa yhdestä kirjasin-
lajista toiselle ja samoin voi klaviatuurin muut-
taa vaatimuksen mukaan. Koneella ladottua la-
tousta voi käyttää yhtenä käsin ladotunlatouk-
sen kanssa, sekäpainaamillä nykyajan koneella
tahansa.

Seuraavat 2 riviä ja loppuviiva ovat koneella
ladotut ja siinä valetut:

Day to give you an example of the work
produced by the Monoline machine.

Kasteja ja regaaleja ei tietystitarvita ja leipä-
kirjasimia lähtee kun heittää aineksia koneen
valinuuniin.

Latousvirheet korjataan siten että koko rivi
valetaan uudestaan. Kone ei tarvitse suurem-
paa tilaa kun 1 neliömetrin ja käy keveästi ja
ilman minkäänlaista kolinaa. Liikevoimana (Vlo
hevosvoim.) voi käyttää kaasua, höyryä,sähköä
j. n. e. Sulatusuunin alla tässä näkyi olevan
tavallinen n. k. »Primus»keittiö.

Koneella sanotaan voivan latoa 10 a 11,000
kirjaketta tunnissa eli yhtä paljon kun 5 tai 6
latojaa. Eräs ammattimies täällä arvosteli ko-
neen latovan yhtä paljon kun 4 latojaa. Kuu-
kauden harjoteltua kuuluu ken hyvänsä voivan
hoitaa »Monoline»-konetta.

Kerrassaan hämmästyy kun näkee tämän
ihmisneron ja pontevuuden mestariteoksen.
Keksijä on amerikalainen AYilbur StephenScud-
der ja patentinomaa »Monoline ComposingC:o»
Washingtonissa.

Tähän asti ruotsalaiset ovat asettuneet hy-
vin epäileviksi latomakoneiden suhteen, vaan
tämä kone on heidän epäluulonsa hajoittanut;
ovat myöntäneetkoneen käytännöllisyyden. Se
on ollut näytteillä Parisissa, Lontoossa, Berli-
nissä, Amsterdamissa ja Köpenhaminassa ja on

kaikkiallaherättänytsuurtamieltymystäammatti-
miehissä. (Ei ainakaan latojissa.) Kysymyk-
seeni josko kone pannaan näytteille HelsinkiinT
sain kieltävän vastauksen.

Kaksi suurta osakeyhtiötä on perustettu Eu-
ropassa koneiden valmistamista ja myömistä
varten. Yhtiö, joka käsittää Saksan ja Skandi-
navian, kuuluu maksaneen 6 miljonaa saksan
markkaa patenttiosuudestaan. Berliniin tulee
perustettavaksi suuremmoinen tehdas ja lopulla
tulevaa vuotta valmistuu ensimmäiset koneet.
Saksasta ja Tanskasta sanotaan jo nyt tilatun
250 konetta, ja sanotaan tilauksia tehdyn tääl-
läkin.

J.

Litet oni den nuVarande
Mtuationen.

Emigrationen af typografer frän värt land
synes nu för tiden vara i sm blomstring.
Mängen tänker nog mähända, att det äfven är
pa sin plats att typograferhandia sä, pä det
mera arbete mätte blifva öfrigt at de hemma-
varancle; men däri bedraga de sig grundligt,
emeclan det numera nastan tagits för praxis,
att sä snart en utlärd typograf pä ett eller
annat sätt lämnar sm plats, kompletterasperso-
nalnumerären mcd elever. Ianledning däraf
aro ocksä, oaktadt den efter vara förhällanden
starka emigrationen,mänga utlärda typografer,
som föredragit att stanna i hemlandet, utan
arbete. Det är icke häller att förundras öfver
att förhällandet är sadant, da ärligen de ut-
lärdas antal mcd flera hundra procent öfver-
stiger de dödas, och arbetstillgängen ej ens
närmelsevis ökas i samma proportion. Där-
igenom har öfverbefolkning af yrket uppstätt.

Men manne det vara mcd landets fördel för-
enligt, att arbetsfriska unga man se sig tvungna
att lämna landet, blott för att kunna — lif-
nära sig, eller kunna dessa unga krafter icke
göra gagn i eget land? Och vidare: är det
numera sä Ula stäldt i värt kara fosterland,
att de söner af detsamma, som hängifvit sig
at typografyrket, icke alla skola kunna erhälla
sitt dagliga bröd här hemma?

Sorglig ter sig sannerligen situationen pä
grund af hvacl redan anförts. Och orsaken
därtill är ingen annan an den ständigt fort-
gäende öfverbefolkningenaf värt yrket. Nämda
öfverbefolkninghar oafbrutet fortgättifleraars
tid, och mängen typograf har emotsett den
kommande tiden mcd bekymmer. Saken har
äfven flere gänger förevarit tili offentlig dis-
kussion arbetarne emellan här i hufvudstaden,
men ele farhägor, som därvid uttalats, ha för-
klingat ohördaeller bemötsmcd en öfverseende
och afvisande hällning frän deras sida, som
kunna afvärja det öfverklagade, hvarför för-
hällandena i antydt afseende urartat sig tili
snart sagdt olidliga. Den tid skall ej häller
vara altför aflägsen, om den öfverdrifna öknin-
gen af yrkesutöfvare fortfar pä samma sätt
som hittils, da de finska typograferna formligt
kunna betraktas säsom exportvara för utlandet;
ätminstone är början god!

Lätom oss antaga att vara närmaste grann-
länder förfore pä enahanda sätt, hvart skulle
da vara «öfverflödiga» kolleger taga vägen?
Denna fräga lämnar jag öppen tili hrr »typo-
graffabrikanters» besvarande Frän arbetare-
synpunkt har densamma lange värit klar.

Men hvart har, under denna bekymtner-
samma tid, den myeket utpurTade »finska ar-
betarvänligheten»(?!) försvunnit, Landsorts-
bladen försumma sannerligenej att i— tryck
mcd svulstiga ord befrämja arbetarnes sak.
Den som vill kan nog öfvertyga sig därom
nägon tid före ärsskiftet och äfven däremellan
när det gäller att fiska prenumeranter bland
de djupa leden. Det är ofta rätt befängda
fraser dessa blad mata i arbetare, och natur-
ligtvis skola de skjutas fram och beredas goda
dagar. Följaktiligenborde ju ocksä landsorts-
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prässens närmaste arbetare (typograferna) om-
huldas och bevisas välvilja, men de tyckas
icke vara tagna mcd i räkningen — antagligen
emedan de anses höra tilide lyckligt(?) lottade.
Om prässen i allmänhet icke tager sig an ty-
pografernas sak och talar förderas ekonomiska
existens, har detta sm förklaring i den om-
ständigheten, att det icke alltidär förenligtmcd
dess egna fördelar. Man borde dock först sopa
rent framför egen dörr förrän man begynner
mcd grannens.

Lättrogen mätte förvisso dessa blads läsare-
krets vara, da den mcd dylika lösa fraser kan
förmäs att sätta tro tili toma löften utan tek-
ken tili handlingi angifven riktning. Det har
t. o. .m. gätt sä längt, att dessa »arbetarevän-
ner», pä en vink isinä blad, kunnat sätta stora
arbetarmassor i rörelse mot pänningeväldet.— Men naturligtvis betyder det ingenting om
dessa blads fullvuxna arbetare undan för un-
dan drifvas frän sinä platser, hvilka intagas af
elever. Detta är ett »valde» som man helt
simpelt icke läss förstä.
I»Gut.» har upprepade gänger ingätt skildrin-

gar öfver arbetarnes lönevilkor och bemötande
a ätskilliga landsortstryckerier, hvarför det icke
torde vara nödigt att här änyo upprepa detta.
isynnerhet som dessa förhällanden aro för en
hvar mer an väl bekanta.

Afsikten mcd ofvanstäencle rader har värit
att lämna en inblick i det betänkliga läge.
hvari värt yrke befinner sig. Man kommer
ovilkorligen tili clen slutsatsen att nägot mäste
göras för att betrygga deras ställning, som lärt
sig yrket. Ty i annat fall är det antagligt att
förhäHandet mellan arbetsgifvarne och arbe-
tarne skall bringas tili sm yttersta spets, säsom
en naturlig följd af arbetarnes svikna förhopp-
ningar.

Vi skola mähända en annan gäng äter upp-
taga detta ämne under diskussion, och da äfven
försöka belysa värkningarna pä hufvudstads-
tryckerierna genom arbetsprisens nedtryckande
i landsorten, samt typografernes ringa arbets-
tillgäng ihufvudstaden i följd af inflyttningen
af utlärde hit. "e. W.

Kuulumisia Tampereelta. *
Kokoukseen t. k. 5 p:nä, johon täkäläinen

khjanpainajainyhdistys olikutsunut kaikki kau-
pungissa työskentelevätkirjaltajat, oli saapunut
vähän osanottajia. Keskusteltiin siitä, miksi tä-
käläiset kirjaltajat ovat niin välinpitämättömiä
yhdistyksen suhteen ja mikä on syynä eroa-
misiin yhdistyksestä. Syytä tuon kysymyksen
käsittelemiseen onkin, sillä yhdistyksemme toi-
minta on suuresti entisestään laimennut ja
onpa useita jäseniä eronnutkin. Niinpä ovat
kaikki täkäläisissä kirjapainoissa työskentelevät
naiset eronneet niin tarkkaan, että heistä enään
vain kaksi kuuluu yhdistykseen. Mitään asial-
lista keskustelua ei kysymys synnyttänyt, sillä
kutsutut,nuo eronneet kirjaltajat,loistivatpoissa-
olollaan kokouksesta. — Päätettiin toki pitää
saman asian takia toinen kokous, jonne vielä
kerran yritettäisiin eronneita tulemaan. Tokko
toinen yritys on yhtä turhaa kuin ensimmäi-
nenkin, se säätänee pian nähdä.

Koska »Satunnaisten menojen rahasto» on
tänä vuonna saanut erittäin niukkaa kannatusta,
päätettiin, Helsingin esimerkkiä seuraten, panna
liikkeelle listoja, joihin kirjaltajat voisivat mer-
kitä suurellako prosentilla palkastaan kukin
heistä ottaisi rahastoa kannattaakseen. Sitou-
hvus tehtiin kolmen kuukauden ajaksi kerral-
laan. Nimien keräys on tapahtunut ja ilahut-
tavaa on että kirjaltajat miehissä ovat niinensä
antaneet, luovuttaen mikä 1, mikä x
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lastaan rahastoon. Tarpeen vaatima tämä toi-
menpide olikin, sillä keräys vanhaan tapaan ei

Saapui liian myöhään ehtiäkseen viime numeroon.
Toim.

antanut juuri mitään tuloksia. Esimerkkinä
harrastuksen laimenemisesta mainittakoon, että
keräys rahastoon tuotti viime vuoden alusta
lokakuun alkuun samaa vuotta noin 120 m:kaa,
tänä vuonna sitä vastoin samalla ajalla on saatu
kokoon noin 20 nr.kaa.

Tämän ohessa pieni huomautus. Alustuk-
sessaan, joka on painettu tämän lehden 18
numeroon, koskeva »Satunnaisten menojen ra-
hastoa», mainitsi hra Hoimela m. m., että Tam-
pereelta ei olisi ollut minkäänmoisia tietoja an-
nettu mainitusta rahastosta sitten kuin »Gut.»
viime vuoden vihoissa. Tuo väite eiole paikal-
laan, sillä rahaston tilit, samaten kuin muutkin
täkäläisen yhdistyksen rahastojen tilit, ovat jul-
kaistut »Gutenbergissä» tämänkin vuoden alku-
puolella.

Samasessa kokouksessaan päätti yhdistys
hommata kilpailun pikalatomisessa. Johtokun-
nan huoleksi jätettiin asian tarkempi perustelu
ja tehtänee siitä piammiten täydellinen ehdotus
yhdistykselle.

Uutisia,-Notiser,
Typografernas förening. Vid mänadsmötet

den 27 okt. meddelade bestyrelsen:
Att tili medlernmar i föreningen blifvit an-

mälde och godkände hrr P. Höglund,E. Jahns-
son, Y. Kumpuniemi, G. Westerholm,M.Luther.
A. AVikberg, J. Petersel, K. Karell, K.Bäckman
och F. Berlin;

Att nr föreningenafgätt pä grund af bristande
inbetalning af medlemsafgifter hrr J. Wahl,
E Saxbäck, K. Berghem, L.Laner, J. Nykänen,
F. Henriksson, A. Fyrgyist, O. Levander och
K. Wahlroos, hvarutom hr E. Laukkonen an-
mält sitt utträde vr föreningen;

Att föreningen fätt emottaga Industristyrel-
sens meddelanden, en bok af hr K. Skogster
samt af faktor J. Berger en större samling
accidensprof, hvilken skulle införlifvas mcd
föreningens accidenssamling; samt

Att tili föreständarinna för föreningslokalen
antagits fröken A. Ädahl.

Därefter upplästes kassarapport för ärets tre
första kvartal samt delgafs insamlade uppgif-
ter öfver arbetarnes sommarledighet a de
skilda tryckerierna i staden. Dessa förhöllo
sig sälunda:

Vid Finska Litteratursällskapets tryckeri ha
alla vid maskinafdelningen, elever som värit
anstälde a tiyckeriet minst 1 är samt alla vid
Uusi Suometar pä fast lön anstälde arbetare
fätt 2 veckors sommarledighet mcd full lön.

Vid Nya Pressens och K. Senatens tryckeri
ha alla pä fast lön anstälde arbetare fätt 2
veckors ledighet mcd full lön.

Vid Helsingfors Centraltryckeri och Petters-
son & C:os tryckeri ha alla pä fast lön an-
stälde arbetare fätt 2 veckors sommarledighet
mcd half lön.

Vid Hufvudstadsbladets,Simelii, Frenckell &
Sons och Weilin & Göös tryckeri ha alla pä
fast lön anstälde arbetare fätt 1 veckas ledig-
het mcd full lön.

Vid Pälvälehtis tryckeri hade en ai'betare er-
hällit nägra dagars ledighet mcd full lön.

Beräkningssättarne hade icke erhällit nägra
lönebidrag, men väl hade desse efter önskan
erhällit sommarledighet pä grund af den ringa
arbetstillgängen.

Upptogs sä tili behandling frägan om ökan-
det af föreningens boksamling. Frägan refere-
rades af hr K. Hoimela, som framhöll, att för-
eningen icke äger ett bibliotek, hvilket skulle
motsvara nutidens behof, samt föresiog, att
föreningen, i likhet mcd hvad förhäHandet är
i Stockholm, skulle hos hrr bokförläggare och
alla dem, som utgifva literatur, göra en ödmjuk
anhällan att erhälla ett ex. af deras alster tili
föreningens bibliotek. Ref. föreslog vidare att
föreningen äfven skulle göra en liknande an-
hällan hos härvarande tidningsredaktioner,som
ärligen säväl frän hemlandet som Sverige er-
hälla ett stort antal böcker, hvilka merändels

icke blifva använda, men skulle utgöra ett
värdefullt tillskott tili biblioteket. Mötet god-
kände referentens förslag ooh anmodade besty-
relsen att hos vederbörandegöraden föreslagna
anhällan.

Hr E. AVahlstein uppläste nedanstäenda re-
ferat rörandeöfverbefolkningenaf typografyrket:

Typografernes förenings medlemmar ha redan för
lang tid tillbaka mcd bekymmer betraktat den stän-
digt, men säkert fortgäende öfverbefolkningen af yr-
ket. Och nui denna stund som är, har denna öfver-
befolkning tagit sädana proportioner, att typografer i
stort antal sett sig tvungna att söka sig arbete i vara
grannland, synnerligast Sverge, förutom de, som aro
i hemlandet utan arbete, och mänga hafva dessutom
plats, men detta blott tili namnet. Men hvad skola
de svenska typograferna slutligen tanka om denna
invandring, da dessa sälunda erhälla sä mänga främ-
mande konkurrenter pä sitt omräde? Det torde icke
häller vara svärt att förutse, hvilka motätgärder de
svenska yrkesbröderna skola taga emot denna emigra-
tion, sävida densamma fortgär säsom den senaste tiden.
Detta sä mycket nier som Sverges tryckeriägare äfven
betrakta yrket frän annan sida an blott frän affärs-
synpunktens.

Orsaken tili denna öfverbefolkning af yrket star
närmast att sökas hos de flesta landsortstryckerier,
som använda nastan uteslutande eller ocksä ett opro-
portionerligt stort antal elever. Och när dessa elever
sedän utstätt sinä s. k. läroär, blifva de mängen gäng
uppsagda tili afflyttning, sävida de ej vilja aibetaen-
ligt eievaflöning, hvilket aflöningssätt naturligtvis dä-
mera icke kan tillfredsställa lifvets fordringar.

Och da landsortstypografer under sädana förhällan-
den sett sig urständsatta att lifnära sig mcd yrket i
sm hemont, begifva de sig pä resa och är deras när-
maste mäl alltidhufvudstadens tryckerier. Denna ona-
turliga invandring har nu fortgätt under äratal och
tryckeriägarne i landsorten ha sälunda värit i tillfälle
att arbeta mcd billig arbetskraft (lärlingar), da de ut-
lärde ständigt lämnatorten och erhällit platshärstädes,
obekymrade om att de pä detta sätt indragit onödigt
folk i yrket. 1landsorten goras ej häller mycket an-
spräk pä arbetets beskaffenhet, blott det är billigt,
därför kan ocksä dylikt arbetssätt fortgä därstädes.
Och far detta förfarande ostördt fortga, sä hafva vi
att emotse yrkets nedätgäende och arbetarnesdemora-
liserande.

Likväl hafva dylika tryckeriägare samvete atti sinä
tidningar predika om penningevärldets förtryckm. m.
för arbetarne i allmänhet, da de det oaktadt sä orätt
behandla sinä egna. Dylikt handlingssätt uppfostrar
nämligen blott missnöjda arbetare och utgör blott ett
bidrag tili den redan pä afvägarkomna arbetarrörelsen
i landet. Ref. föreslog följande resolution:

att Typografernes förening, hvilken saken närmast
rör, ville genom cirkulärupplysa tryckeriägarne i lands-
orten om den fara, som för yrket och dess utöfvare
är för handen genom yrkets öfverbefolkning oeh att
anledning kan förefinnas tili fruktan att hittils härstä-
des okända nya ideer kunna virma fotfäste om de nu-
varande förhällandena fä ostördtutvecklas i en för ar-
betarnes existens ogynsam riktning; ideer,hvilkakunna
värka störande pä den nuvarande samhällsordningen;
samt

Att föreningen tillika skulle inga tili Helsingfors hrr
principaler mcd en vördsam anhällan att dessa mätte
vara typografkären behjälphga för missförhällandets
afskaffande.

Mötet beslöt, i anledning af frägans stora
vikt, bordlägga densamma tili nasta möte, och
skulle hr W:s referat publiceras, pä det enhvar
kunde sätta sig in i frägan, da den vid nasta
möte komme att diskuteras.

Mötet var besökt af öfver 100 personer.
Efter mötetförsiggickprisutdelningen för snabb-
sättningstäflingen, i anledning hvaraf lokalen
var festligt smyckad.— Pä aftonen hade festbestyrelsen arrange-
rat klubbafton i lokalen; därviduppträdde bl.a.
föreningens manskvartett mcd nägra ansläende
nummer.

Kirjanpainajain yhdistyksen kuukaus-
kokouksessa ilmoitti toimik.:

että uusia jäseniä oli ilmoittaunut: P. Hög-
lund, E. Johnsson, V. Kumjiuniemi G. Wester-
holm, M. Luther, A. Wikberg, J. Petersel, K.
Karell, K. Bäckman ja F. Berlin;

että jäsenluettelosta oli pyyhitty laimiinlyö-
tyjen kaukausmaksujen takia: J. Wahl, E.
Saxbäck, K. Berghem. L. Laner, J. Nykänen,
K. F.Henriksson, A. Fyrqvist, O. Levander ja
K. Wahlroos, jota paitsi hra E. Saukkonen oli
ilmoittanut itsensä yhdistyksestä eroavaksi;

että lahjoja oli saatu Teollisuushallitukselta
sen »Industristyrelsens Meddelanden», hraKaarlo
Skogsterilta yksi kirja ja faktori J. Bergeriltä
'suurenlainen kokoelma aksidenssitöitä,jotennyt
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on hyvä alku saatu yhdistyksenkauan hankki-
maan aksidenssikokoelmaan.

Kesälomaa oli, painoista saatujen tietojen
mukaan, nauttineet:

Suomalaisen Kirjall. Seur. kirjapainossa ovat
ne työmiehet, jotka vakinaisellapalkalla tekevät
työtä TL Suomettaressa, saaneet kahden viikon
vapaudenja täydenpalkan sekä samaten painon
konetyöntekijät ja kaikki' oppilaat,jotka ovatol-
leet vähintäin vuoden painossa;

J. C. Frenckellin ja Pojan kirjapainossa ovat
kaikki kirjaltajat, jotka tekevät työtäkuukaus-
palkalla, saaneet 1 viikon loma-ajan ja puolen
palkastaan;

Nya Pressenin kirjapainossaovat kaikki kuu-
kauspalkalla työskentelevät henkilöt saaneet 2
viikon loman ja tay len palkan;

Hufvudstadsbladetin kirjapainossaovatmolem-
mat lehden taittajat saaneet yhden kuukauden
ja työmiehet kirjapainon siviiliosastolla sekä
konetyöntekijät8 päivänloman ja täyden palkan;

Simeliuksen perillisten kirjapainossa ovat
kaikki kuukauspalkalla työskenteleväthenkilöt
saaneet 1 viikon vapauden ja täyden palkan;

Pettersson ja Kumpp. sekä Sentraalikirjapai-
noissa ovat kaikki kuukauspalkalla työskentele-
vät henkilöt saaneet 2 viikon vapauden ja puo-
len palkan;

Senaatin kirjapainossa ovat taiturit saaneet 2
ja oppilaat 1viikon vapauden ja täyden palkan;

Weilin & Göösin kirjapainossa ovat kaikki
kuukauspalkalla olevat henkilöt saaneet viikon
vapauden ja täyden palkan;

Päivälehden kirjapainossa on 1 kuukaus-
palkkalainen saanut muutamien päivien vapau-
den ja täyden palkan.

Laskulatojat ovat sen johdosta, että t}7ötäon
kesällä vähän, olleet kyllä tilaisuudessa saa-
maan liiaksikin vapautta.

Kysymyksen kirjaston kartuttamisesta alusti
hra K. Hoimela. Kokous hyväksyi alustajan
tekemän ehdotuksen, »että yhdistys nöyrällä
pyynnöllä kääntyisi kustantajain puoleen, että
he antaisivat kappaleenkutakin kustantamaansa
kirjaa ja että samallainen pyyntö myös tehtäi-
siin sanomalehtien toimituksille, jotka vuosittain
saavat koko joukon kirjoja, joita he eivät itse
kaikkia tarvitse»*. — Samaa tapaa on hyvällä
menestyksellä seurattu Tukholmassa.

Seurasi sitten kysymys: »Miten voitaisiin
ehkäistä liikaväen ammattiin tulemista'.-'* Kysy-
myksen pohjusti hra E. Wahlstein. Asian tär-
keyteen katsoen päätettiin se panna pöydälle
ja lausuttiin toivomus että alustus julaistaisiin
sanomalehdissä, että jäsenet siihen paremmin
tutustuisivat.

Kysymyksen alustus kuuluu:
Kirjanpainajain yhdistys niinkuin sen jäsenetkinovat

jo kauan aikaa ikävyydellä katselleet tuota yhä sään-
nöllisesti lisääntyvää liiallista väenpaljoutta ammatti-
kunnassa. Ja juuri nykyään on tämä väeupaljous tul-
lut meillä niin suureksi, että joukottain ammattilai-
siamme on täytynyt katsoa parhaaksi [toistua naapuri-
maihin, pääasiallisesti Ruotsiin, lukuunottamaua niitä,
jotka kotimaassa ovat työttömiäja sellaisia, joillatäällä
tosin on työpaikka vaan ei juuri mitään työtä. Mutta
mitä tulevatruotsalaiset ammattiveljemme lopulta tästä
muutosta ajattelemaan, kun saavat niin paljon vieraita
ammattikilpailijoita paikkakunnalleen? Se ei lienevai-
keata jo edeltäpäin arvata millaisilla toimenpiteillä he
tulevat lopulla vastaanottamaan näitä vieraitaan, jos
vaanmuuttoa tulee vastedeskin jatkumaan samaanta-
paan kuin viime aikoina. Asia on vieläkin arvelutta-
vampaa kuv tiedämme että Ruotsin kirjapainon-
omistajat katselevat ammattiamme myöskin muulta
näkökannalta,ei vaan yksin affäänpuolelta.

Syyt tähän luonnottomaan väen lisääntymiseen
ammattakunnassamme on haettavana maaseutukiija-
painoissa, jotka suurimmaksi osaksi pitävät työssään
oppilaita. Kun oppilaat ovat olleet n. s. oppivuotensa
painoissa tulevat he tavallisesti tämän jälestä ajetta-
vaksi muille markkinoille, jos eivät enää tahdo työs-
kennellä oppilaspaikalla, joka tietysti ei voi riittää
täysikasvuisen elämänvaatimuksiin.

Ja kun maaseututaiturit, tällaisten olojen vallitessa,
eivät voi ammatissaan hankkia toimeentuloaankoti-
paikallaan, lähtevät he matkalle ja silloin on heidän
matkansa päämääränä tavallisesti pääkaupunki. Tällai-
nen luonnoton sisäänmuutto on jo vallinnut täällä
vuosikausia ja maaseutukirjapainot ovat sellaisten 010-

* Samallaisen päätöksen on yhdistys tehnyt jo
muutamia vuosia sitte. Toim.

jen vallitessa ammattikunnassamme olleet tilaisuudessa
työskentelemään helpoimmilla työvoimilla(s. t. s.oppi-
lailla), kun nuo ulosoppineet taiturit ovat jättäneet
kotipaikkansa ja saaneet työpaikan täällä Helsingissä,
ajattelematta laisinkaan, että he tällä tavoinovat saat-
taneet tarpeettoman paljon työväkeä ammattikuntaan.
Maaseuduilla ei myöskään tehdä suuria vaatimuksia
työn kelvollisuuden suhteen, pääasiana vaan pidetään
että saadaan helpolla, jonka vuoksi tuollainen työsken-
telytapa käykin siellä laatuun. Vaan jos tämä me-
nettelytapa saa rauhassa yhä edelleen jatkaa, niin
saamme piankin nähdä mitenkä ammattikuntammeru-
peaa painumaan alaspäin ja työmiesten olot huonone-
maan.

Kaikesta tästä huolimatta on noilla samaisilla Icirja-
painonisännillä tuntoa saarnata sanomalehdissään muka
työmiehiä painavasta rahavallasta y. m., vaikka he
itse näin peittelemättä väärin menettelevät omien työ-
miestensä kanssa. Moinen käytöstapa kasvattaa ai-
noastaan oleviin oloihin tyytymättömiä työmiehiä, se
lisää vaan voimia tuohon meillä jo harhateille kallis-
tuvaan työväenliikkeeseen! Ehdotan sen vuoksi:»että
HelsiDgin kirjanpainajiin yhdistys, jota asia lähimmi-
ten koskee, kiertokirjeellä maaseutukirjapainojenisän-
nille selittiiisi sila vaaraa, joka liian väen ammattiin
tulemisen kauttauhkaa kirjaltaja-ammattia ja -ammat-
tilaisia, sekä että on syytä peljätä, että meillä vielä
tuntemattomat uudet aatteet työväestön keskuudessa
saavat jalansijaa, jos nykyiset olot saavat kehittyä sen
toimeentulolle kovin epäedulliseen suuntaan, aatteet,
jotka voivat vaikuttaa häiritseväisestiyhteiskuntajärjes-
tykseen;sekä että yhdistys samalla kääntyisi isäntien
ja faktorien puoleen Helsingissä kunnioittavallapyyn-
rollä, että he olisivat kirjaltajakunnalle avullisia tar-
koitetun epäkohdan poistamisessa.»

Kokouksen päätyttyä tapahtui pikalatomis-
kilpailupalkintojen jako.

Lopuksi pidettiin klubi-iltama, jossa esiintyi
yhd. laulukunta,näytettiin hullunkurinen pan-
tomiini ja tanssittiin virallinen aika.

Saapuvilla oli jäseniä ja muita kirjaltajia
huoneisto ahdinkoon täydeltä.

Taulu pikalatomiskilpailusta.
Tablä öfver snabbsättningstäflingen.

n "" Ladottuja Vähennetty !osaao. vpen kirjaimia. kirjaimuku. >
nimimerkki. P^dn^p^ndt

Antal satta ie^autPeltaoavnes signatur. i bol,'st'ifver aatai ook-
stäfver. !

Mörkö 5,746 5,286
8888. 5,385 5,245 :
Väinö 5,380 4,990 ,
Largo 5,169 4,949
AI 65 5,029 4.879

'
E. K. Probus 5,254 4.844

C. B. 4,950 4,810_ r_ 5,085 4,804
--st— 5,270 4,790

V. A. H. 4,976 4,756
Sailing 4,812 4,722 !
Nile 4,901 4,711

Längsam 4,693 4,673
Oktav 4,770 4,610
Maj 4,954 4.564— m— m— 4,730 ■ 4,550

Lexa 5,069 4,549 j
Xerx 4,577 4,527
Aatto 4,819 4,479
oxo. 4,823 4.443
Aatto 4,617 4,437

Karolus 4,812 4,422
w 4,697 4,417

K. P. 4,525 4,415
O— R-M. 4,697 4,407
W. P. W. 5,803 4,363

(Ukko) 4,581 4,351
—63— 4,688 4,338
a- a - 4,482 4,082
Johan 4,343 3,993

RAKSO. 4.079 3,969
k— s 4.530 3,940
Stryk 3,905 3.835
Fritz 4.031 3,721

Tidningsknog. N. 4,400 3,690
Berg i Silfver 4,356 3,596

"1,900" 3,575 3,405
Stop 4,446 3,326

Krax. 4.893 3,143
Box 3,405 2,725
AI 2,365 2,055

Kiertokirje maamme kirjaltajille.
Hels. Kirjanp. yhdistyksenkuukanskokouksessa

viime syyskuun 29 p:nä käsiteltiin m. m. kysy-
mystä: »Miten saataisiin keräys Satunnaisten
menojen rahastoon parempaan vauhtiin ammatti-
kunnan keskuudessa?» Syynä tämän asian kä-
sittelyyn on se huono tulos, joka viime aikoina on
saatu vapaaehtoisesta keräyksestä mainittuun ra-
hastoon varsinkin maaseudulla, jossa tuskin mi-
tään on tehty asian hyödyksi. Eivät myöskään
Helsingin kirjaltajat ole asiaa toivottavan har-
taasti edistäneet

Tämän johdosta ja kun jokainen kirjaltaja
tuntee rahaston tarkoituksen,hyväksyi kokous seu-
raavan lausunnon:

1) että yhdistys kiertokirjeellä vakavasti kehoit-
taisi kaikkia sekä pääkaupungissa että maaseu-
dulla työskenteleviä ammattilaisia luovuttamaan
palkastaan V 2 prosenttia kuukausittain puheena
olevaan rahastoon;

2) että rahasto pidettäisiin koskemattomana
tulevaisuuden varalle; sekä

3) että yhdistyksen äänenkannattajassa tai, jos
tämä lakkaa ilmestymästä, jossakin muussa
sanomalehdessä julkaistaisiin rahaston lila joka
neljännesvuoden kuluttua.

Ylläolevasta huomautetaantäten,Kirjanp. yhd.
päätöksen mukaan, kaikkia Suomen kirjaltajia.
Tässä ehdotettu vapaaehtoinen verotus ei pitäisi
tuntua kovin raskaalta, kun ajatellaan sen vält-
tämättömyyttä maamme kirjaltajain yhteisille
pyrinnöille.

Helsinki, Lokakuulla 1895.
Kirjanp. yhd. puolesta:

Toimikunta.

Cirkulär tili landets typografer.
Vid, Typografernes förenings i Helsingfors

mänadsmöte den 29 sistl. september behandlades
bl. a. fr&gan: »Hvad bör göras för alt beifra
insattilingot, tili Tillfälliga utgiftsfonden» ? An-
lediting UM fragans upptagandeunder diskussion
härledde sig däraf alt de frivilliga.insandingarne
tili ifrägavarande fond gifvit ett emot förväntan
ytterst skralt residtat, synnerligast ilandsorten,
hvarest nastan intet gjorts i ifrägavarandesyfte.
Men äfven Helsingfors typografer ha öfverhufvud-
taget icke häller visat sig särdeles gifmilda.
/ anledning däraf och da hvarje typograf

torde kanna fondens ändamäl, antog mötet föl-
jande resolulion:

1) att föreningen medels cirkulär allvarligt
skulle uppmana alla typografer säväl ihufvud-
staden som landsorten att bevilja x/2 procenl af
sm län mänatligen tili ifrägavarande fond;

2) atl fo7iden skall bibehällas orubbad för
kommande behof; samt

3) att fondens ställning vid hvarje kvartal
skall publireras i föreningens organ, eller, om
detta upphör,inägon annan tidning.

Ofvanstäende delgifves, enligt Typografernes
förenings beslut, härmedels landets iypografer i
och för uppmärksammande. Den föreslagnafri-
villiga beskattningen torde kannas mindre betun-
gande vid tankenpä dess nödvändighet för värt
lands gemensamma typogra.forganisalion.

Helsingfors iOktober 1895
Pä Typografernes förenings vägnar:

Bestyrelsen.

Kirjelaatikko. — Brefläda.
Ergo ja Yhdistyksen jäsen. Ei mahdutällä kertaa.
Ä. L. Spets. TJtrummet medger icke denna gäng.

Glöm ej Tililiga utgiftsfonden!
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