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Katso tänne!
Gutenbergin tilausmaksuja ovat välUämätiö-

mästi maksettavat ennen vuoden loppua.
O. Lindstedt.

Se hit!
Gutenbergs prenumerationsafgifter böra ovil-

korligen erläggas inom ärets utgäng.
O. Lindstedt.

Äakkoölaökutarffliöta.
Koko maalle yhdenlaisen, aakkoslaskuun pe-

rustuvan tariffin tarpeellisuudenmyöntää jokai-
nen kirjaltaja. Entisen neliölaskutavan ilmei-
nen vääryys on jokaiselletervejärkiselle silmin-
nähtävää, toinen latoja kun samalla palkallasaa
latoa tuhansia kirjasimia fraktuuria enemmän
kuin toinen antiquaa latova. Siitä on sitäpaitse
sekä julkisesti että yksityisesti niin paljon pu-
huttu, ettei ole tarvis tässä enemmän selitellä.
Pusi laskutapa olisi välttämätön jo senkin täh-
den että sen kautta palkat eri kaupungeissa ta-
saantuisivat. Nyt on eri paikoissa erilainen
maksutapa aina sen mukaan kuin kukin kirja-
painonomistajanäkeehyväksi maksaa. Onpa vielä
useinkin samassa kaupungissakin olemassa eri
suuruiset laskuperusteeteri painoissa. Kun toi-
sessa painossa maksetaan 80penniä ynnä 10 %
n. s. hyyryrahaa l,000:lta [~j:Hä, saadaan toi-
sessa 70 p.; löytyypä sellaisiakin, joissa mak-
setaan vaan 60 p. l,000:lta. Esim. Tampereella
on jo v. 1881 maksettu 80 p. l,000:lta Qltä
ja »hyyryrahat» (10 °/0 Sittemmin on vähi-
tellenalennuksia tehty, niin että nyt maksetaan
missä entinen, missä 70 p., vieläpä 60:kin p.*
Ihme tosiaan ettei joku ole havainnut edulli-
sommaksi maksaa vaan 40 p. l,000;lta. Kyllä-
hän aina joku maankuleksija siihenkin tyytyisi.
Mutta ylläoleva esimerkki osottaa ettei ole mi-
kään mahdottomuus että vähitellen voipimaksu-
perusteen alennus tapahtuanykyistä alemmaksi,
elleivät työläiset itse kaikin luvallisin keinoin
sellaista vastusta. Mikä estää niitä, jotka ny-
kyään maksavat entisen helsinkiläisen maksu-
tavan mukaan, jonakin päivänä sanomasta, ett'-
eivät voi maksaa enemmän kuin toinenkaansa-
massa tai toisessa kaupungissa,

Heikkoja kokeita nykyisen maksutavan muut-
tamiseksi aakkos-laskuksi on tehty parissa maa-
seutukaupungissa. Mutta huonolla menestyk-
sellä. Tuoreessa muistissa on vielä millaisen
mellakan asia nosti Turussa. Kaikilla tavoin
hätyytettiin niitä henkilöitä, joita luultiin asian
alkuunpanijoiksi.Erotettiinpaeräs sellainenhen-
kilö muitta mutkitta edullisesta paikastaankin,
jota hän kunnolla oli monta vuotta hoitanut,
vaan sentähden että hän oli julkisesti uskalta-
nut puhua ehdotetun tariffin puolesta. Noin
vuosi sitten pantiin kuuluisassa Kuopiossakin
sama kysymys alulle. Nöyrälläpyynnöllälasku-
tavan muuttamisestakäännyttiin hrojen isäntien

* Sivumennen voimme mainita että60 p:nin palkalla
olevat ovat Helsingistä tulleita, joka osottaa että, jos
täällä voidaan moittia maaseutulaistulva, saatetaansiellä
väittää että helsinkiläisetpalkkoja alentavat.

puoleen. Kun heiltä kului vuosi tuota miet-
tiessä, uskallettiin asiasta muistuttaa. Mutta se
oli liikaa uskallusta. Tosin hrat isännät myön-
sivät ehdotetun laskutavan oikeammaksi, — joka
ei ole ihmekään, koska ovat entisiä latojia, —
mutta sanoivat ettei heillä nyt ole aikaa, y. m.
samallaisia verukkeita.* Myöhemmin on siel-
täkin kaksi henkilöä, jotka työväestön valitse-
mina toiselle hralle isännälle esittivät ylläsano-
tun pyynnön, suurimmaksi osaksi sen tähden
erotettu.

Ei ole ihmettelemistäkään jos tällaisia esi-
merkkiä silmäin edessä kahdesti ajatellaan en-
neukun ryhdytään niin»vaaralliseen» asiaan kä-
siksi. Yksityisiltä se tietysti jää ainaiseksi te-
kemättä ylläviivatusta syystä. Kaupungeissa,
joissa löytyyyhdistyksiä, on asian alkuunpano
helpompaa;mutta on sielläkin näiden johtavat
henkilöt vaarassa joutua vainon alaisiksi, kuten
Turun esimerkki osottaa. Kun vielä sitte suuri
osa kirjaltajia ovat kokonaan välinpitämättömiä
yleisistä asioista, ei ole kumma jos asiat mene-
vät entistä menoaan.

Toivoa kuitenkin voipi että hrojen isäntien
työmiehiä kohtaan halveksimista osottava me-
nettely nämä kerranherättää huomaamaan, että
ainoastaanyhteenliittymisenkauttayhteisillävoi-
milla voidaan vallitsevia epäkohtia niin tässä
kuin muissakin 'suhteissa parantaa. Sillä suo-
rastaan halveksimistaon, kun kyllä myönnetään
itse asiaoikeaksi, eikä kumminkaan viitsitä edes
ruveta keskusteluihin työväen valitsemain luot-
tamusmiesten kanssa. He lähetetään tiehensä
sanoilla: ei minulla nyt ole aikaa! Jakun sama
asia uudistetaankokonaisen vuodenperästä, saa-
daan vastaukseksi kokkapuheita ja käsky hakea
toinen työpaikka.

Mutta jos millä, niin juuri kohtuullisten py-
rintöjenvastustamisellakylvetään siemeniä, jotka
tulevaisuudessa luultavasti joskus kypsyvät.

Ruotsissa on viime aikoina samanlainen ta-
riffiriita ollut ja sitä kestää vieläkin. Siellä
vastaanhangottelevat painot julistetaan »piiritys-
tilaan», jolloin kukaan Kirjaltajaliiton jäsen ei
sellaiseen paikkaan saa mennä työhön. Tämä
keino ennen tai myöhemmin auttaa, niin että
Ruotsissa kohta tuskin on yhtään painoa, jossa
ei yhdenmukainen perustariffi olisi käytännössä.

Meillä Suomessa tulee luultavasti pitkä aika
kulumaan, ennenkun saamme yhteisen Liiton
toimeen, jos ensiksikin saamme kauan odotetun
sääntöjenvahvistuksen.Eikä toivottavastimeillä
tarvitsisikaan niin äärimmäisiin keinoihin lyh-
tyä, kunhan vaan voisimme näyttää olevamme
siksi aikakautemme lapsia, että ymmärrämme
yhteenliittymisen tarpeellisuuden. Jo sekin, tieto
että yksilöiden tukena on kokonainen ammatti-
kunta samaa asiaa puolustamassa, vaikuttaisi
että kohtuulliset vaatimukset korviin otettaisiin
ja ettei niitäkävisi turhanpäiväisinä sikseen jät-
täminen.

Onhan meillä nykyäänkin yhteisiä rahastoja,
joiden tarkoitus on hätätilassa auttaminen, mutta
mitenniidenonlaita? Kitumallaelävätainoastaan
nimeksi. Ei sillä asiat ole autettu, että vielä
entisten lisäksi saadaan odotettuLiitto nimeksi
toimeen. Miksi emme osota olevamme valmiit
yhteistoimintaan kannattamalla nykyisiä yhtei-
siä rahastojamme ja niitä perustamalla sinne

* Katso Kirje Kuopiosta Gtdgin 17 n:ossa.

missä niitä ei vielä löydy. Jos ei takanamme
ole rahastoja joihin luottaa, niin saamme aina
tyytyä mielivaltaiseen menettelyyn. Ja sen to-
siaan ansaitsevat sellaiset, jotka eivät välitä yh-
teisistä asioista edes sen verran että osan tu-
loistaan uhraisivat tulevaisuuden varalle omaksi
ja ammattikunnanhyväksi. Kaikkien tulee muis-
taa,että yhteistoiminta on työläistenainoa turva.

Ett inlägg i ekvfrdgan.
Frägan ora att sätta en gräns för den iför-

hällande tili arbetstillgängen oproportionerligt
växande arbetsstyrkan har i äratal stätt pä
dagordern hos oss. Man har a ena sidan pä-
statt, att de utlärde typografernes ekonomiska
existens icke obetydligt försväras genom att
tryckerierna betjäna sig af för mycket elever.
Ä anclra sidan gör sig den äsikten gällande,
att en minskning af den nuvarande arbetsstyr-
kan icke är önsklig, ja icke ens möjligaf or-
saker som vi här nedan skola framhälla.

För att utröna det sanna förhällandet, vilja
vi belysa frägan mcd de uppgifter om typo-
grafernes i Helsingfors löne- och andra vilkor,
som uppgjordes för är 1894. Mcd en arbets-
dag af 9 V2

— 10 timmar var sättarnes medel-
förtjänst a härvarande tryckerier frän 3 mk
56 p. tili 5 mk 60 p. Den högsta medelför-
tjänst en konstförvandt kom upp tili var 7 m.,
och den lägsta inkomsten var 1: 50 p. per
dag. Samtliga sättares medelförtjänstutgjorde
4: 49. Dessa uppgifteraro tagna frän ett landt-
dagsär, hvilket kan räknas tili en god arbetstid
för typografer. Man far antaga att en sättare,
om han har fullt upp mcd sysselsättning, lätt
skall kunna skaffa sig en högre medelinkomst
an de här ofvan uppgifna. Häremot skallmarr
mähända göra den invändningen, att arbetarnes
inkomster väsentligt aro beroende af deras yr-
keskunskap, hvilket naturligtvis tili en del äf-
ven är riktigt, men tager manibetraktande
differensen mellan samma arbetares aflöningar
frän arbetsfattiga och arbetsrika tider, framträ-
der den värkliga orsaken tydligt. Härtill bör
observeras att medelinkomsten a ett tryckeri
var 3: 56 mot 5: 60 a ett annat. Skilnaden
är starkt i ögonen fallande, och dock kan man
icke tro att endast oduglingar skulle samlats
pä ett ställe.

Hvad är altsä den hufvudsakligaste orsaken
tili att typograferne icke kunna upparbeta sinä
intomster högre? Arbetsbrist lyder svaret pä
ofvananförda skäl. Arbetet fördelas mellan flere
personer an som behöfvas för arbetets värk-
ställande. och en minskning af arbetskraften
vore därför önsklig. Ingen kan dock göra an-
spräk pä att reformen oförtöfvadtskall genom-
föras, ty i sä fall blefve mängen plötsligtall-
deles utan bärgning. Fördensammamäste vägen
smäningom rödjas genom att icke antaga ett
störreantal elever an erforderligtär,pä det äfven
alla utlärdemä hafva full sysselsättning. IHel-
singfors' kan man öfverhufvudtageticke pasta,
att elevfrägan hör tili de mäst brännande, ty
nägra större tryckerier hafva endast ett fätal
elever, medan andra äter hafva raer an det
lagoma antalet, och därigenom utjämnas elev-
proportionen i förhällande tili konstförvandterna
härstädes. Annorlunda förhäller det sigilands-



G UTEXBERG N:o 222

orten, ty där torde a flere tryckerier arbetet
utföras mcd ett par konstförvandter ooh för
öfrigt af ett större antal lärlingar. De frän
landsorten tili Helsingfors inflyttade konstför-
vandterna utgjorde är 1894 32,95 % af hela
antalet, och antagligen hafva tili de större
landsortsstäderna ej häller sa fa inflyttningar
ägt rum. Utflyttningen tili landsorten torde
däremot icke stä i nägon rimlig proportion
härtill. Det är sälunda förnämligast de mindre
landsortstryckerierna som skörda den största
vinsten af elever. — Vi tro oss härmed hafva
ädagalagt, att arbetstillgängen a tryckerierna i
allmänhet icke är tillräcklig för den arbets-
styrka desamma använda, samt att arbetarnes
materiella behof iförevarande fall lämnats obe-
aktade. En born borde därför sättas e not an-
vändandet af elever iobegränsadtantal, ty detta
är det enda riktiga botemedelet emot arbetets
delningpä för mänga häntler.

Men lätom oss betrakta huru man pä an-
nat hall resonerar elevfrägan. Senast utkomna
Tbl. innehäller härom en beaktansvärd artikel,
i hviken den öfverklagade »öfverbefolknings-
frägan» inom värt yrke pä försvarlig och god
grund vederlägges. Tbl:sartikelkan sammanfat-
tas iatt orsaken tili inflyttancle t3rpografers
och ett flertal elevers anställande a hufvud-
stadens tryckerier är beroende af den brist pä
ordentliga,pälitliga konstförvandter, som härtils
gjort sig gällande. Hvad vill man svara därpä?
Vi nödgas bekänna att fallet värkligen är sä-
dant, ora vi ocksä tro att ätminstone tre fjärde-
delar af typograferne sköta sm plikt. Men
detta förändrar icke saken och vara tidigare
framhällna yrkanden blifva under säclana för-
hällanden skenbart opäkallade, samt vara raot-
bevis mcd lätthet kullkastacle. Ty man skall
utan gensägelse kunna pasta, att arbetarnes lö-
ner ej kunna stiga sä lange de försumma sitt
arbete, samt att tryckeriernas arbetspersonaler
af samma orsak mäste kompletteras mcd ett
större antal elever. Sä lange vi ej kunna be-
visa, att dylika beskyllningar aro osanna, väga
vi knapt hoppas pä ändring i det närvarande
läget.

Det är en skam för karen att nödgas er-
känna en sadan skuld. Skammen faller ofta
nog icke allenast pä den oordentlige, utan pä
karen idess helhet. Vi mäste därför rikta var
uppmärksamhet at det hället, och när vi hun-
nit sä längt att vi kunna pasta det höra tili
undantagen,att typograferna försummasinä plik-
ter, da skall man ätminstone icke, om vi under
liknande omständigheter upprepa vara anspräk
pä minskning af elevnumerären, kunna neka,
att vi hafva rättenpä var sida, Vi vilja ej be-
strida att förhäJlandet äfven nu för de ordent-
liges skull kunde vara annorlunda, ty sä fasligt
eländigt är det dock ej. Men att mot den
framkastade beskyllningen försvara hela karen,
d. v. s. en för alla och alla för en, det kunna
vi tyvärr icke.

Työväenasian edistämistä
sekin,

Viipurin Sanomat alkavat ensi vuoden alusta
ilmestyä 7 kertaa viikossa, siis myöskin maa-
nantaina, kertoo lehti itse. Tämä toimenpide on
mitä kummeksuttavin. Niinkuin jokainen tietää,
on joka paikassa missä sanomalehtiä ilmestyy
joka päivä viikossa, kirjanpainajainyhdistyksien
puoleltakovasti työskennelty maanantai-nume-
rojen poistamiseksi. Ja vielä kummallisemmalta
tuntuu tämä menettely lehdeltä, joka erittäinkin
tilausaikana kovasti huutaa työväentilan paran-
tamista, mutta joka nyt, kuten yhä yleisemmin
ollaan tultu huomaamaan, käyttääkin tätä tär-
keää asiaa vaan — keppihevosena. Luvata ja
pitää lupauksensa näyttää tällä lehdellä olevan
kaksi eri asiaa. Niinkuin tiedetään, V. S:ain
päätoimittaja ja omistaja, tohtori J. A. Lyly, on
Viipurin työväen-yhdistyksen puheenjohtaja.

Ylläoleva uutinen on meille lähetetty. Tah-
domme siihen vähän lisätä.

Kirjaltaja-yhdistyksetsamoinkuinmuutkintyö-
väen-yhdistykset maassamme ovat ohjelmaansa
ottaneet sunnuntaityön vastustamisen. Täällä
pääkaupungissailmestyiennenkuusipäiväisiäleh-
tiä maanantaisin. Ne olivat siis ladottavat sun-
nuntaisin. Monena vuonnauudistetutkirjaltaja-
kunnan pyynnöt saivat tuon paheen poistetuksi,
niin että kuusi kertaa ilmestyvät lehdet muut-
tivat ulosantopäivän maanantaista sunnuntaiksi.
Saatiinpa jo puolinainen lupaus jokapäiväisiltä-
kin lehdiltä maanantainumeron poisjättämisestä,
vaikka silloin ei siinä onnistuttu. Toivossa on
kumminkin eletty, että se kerran saavutetaan.
Sen sijaan muuttivat ne maanantainumeronilta-
päivällä ilmestj^väksi. Helsingin suomenkieli-
sille aamulehdille on sydämellinen kiitos lau-
suttava siitä, ettei niitä ole aiottukaan maanan-
taisin ulosantaa. Kirjaltajilla on sen kautta yh-
teinen huoleton lepopäivä, niinkuin muillakin
Jumalan luomilla. Sitä suurempi kunnia niille,
etteivät sitä nytkään tee, Viip. San. esimerkkiä
seuraten.

Kun Helsingin lehdet, joilta kuitenkin enem-
män vaaditaan kuin maaseutulehdiltä, tulevat
toimeen ilman maanantainumeroa, miksi sitten
viimemainitut sellaiseen ryhtyvät? Yleisö ei
suinkaan Viipurissa ole vaateliaampikuin muual-
lakaan. Tuskinpa. Kilpailun kiihkossa jäte-
tään kuitenkin muut seikat syrjään. Kunhan
vaan päästään vähän edelle kilpaveljistään, ei
suinkaan silloin ajatella, että työntekijältä riis-
tetään luonnon ja lakien määräämä lepopäivä;
ei siinä kyllin että he saavat tehdä työnsäsuu-
rimmaksi osaksi sellaisellaajalla, jolloin työtun-
tuu monin kerroin vaikeammalta kuin päivällä.
Väitetään kenties, että: onhan sunnuntai siten
kumminkin vapaa. Kyllä onkin nimellisesti.
Mutta ensiksikin lepää yötyöläinenpuolen sun-
nuntaistaan ja jokainen, joka ainakin pitemmän
aikaa on yötyössä ollut, tietää kuinka vaikeata
on muiden ihmisten ajalla unta saada, vaikka
menisikin levolle aikasemmin sunnuntai-iltana.
Sitä paitsi on vielä kirjasinten purkaminen teh-
tävä sunnuntaina. Kun maanantai-aamuna on
noustava useita tuntia aikasemminkun muulloin,
on tietysti väsynyt. Kun sitte maanantaina täy-
tyy tehdä kahden päivän työ, ei seuraavina
päivinä olla oikeissa voimissa. Sillä tavoinme-
nee viikko viikolta, vuosi vuodelta, Tunnettua
on että yötyöläisetyleensä ovat kapeaposkisia,
vaaleakasvoisia, väsyneen näköisiä olentoja. Ja
kuitenkin heidän kuormaansayhä lisätään! Mi-
tähän sanottaisiin jos päivätyöläiset pakotettai-
siin työhönesim. kello 2— S maanantai-aamuna
ja saisivat olla tavalliseen aikaan illalla? Kyllä
sitä piankin sanottaisiin hulluudeksi tahi aina-
kin suureksi vääryydeksi. — Mutta ehkä sanoo
pääoman omistaja: jos liiaksi väsyvät, saadaan-
han toisia. Kyllä saadaankin. Saadaanhan ko-
neitakin ostamalla! Niin eikumminkaan luulisi
ajattelevan sellaisen henkilön,kuin on Viipurin
Sanomain ulosantaja, joka on Viipurin työväen-
yhdistyksen puheenjohtaja ja siis eturivissä pi-
täisi ajaa näiden yhdistyksien toiminta-alaan
kuuluvia asioita,koska hänellä työväenyhdistyk-
sessä on kunniasija.

Muistakaa Vanhus-rahastoa!
Ett besök i Köpenhamn

Den 8/v 95.

Följd af en skara vänner steg jag vid mid-
nattstid ombord pä en af Finska Angfartygs-
bolagets »emigranthalare.» Min längtan att fä
se ett litet större hörn af världen skulle nu gä
ifullbordan. Landgängen in, ljöd kaptenens
kommando. Vännerna bjöclo ett hastigt far-
väl samt troppade af frän däcket, uppstämde
pä kajen »Sa ila vi bort frän Finlands Strand»,
»Se pä de sjömansgossar» och andra bekanta
sänger, medan ängaren svängde frän kajen och

sakta gled vr hamnen. Nu och da varsnade
jag i mörkret en skymt af minä vänners vif-
tande näsdukar, men det räkte icke lange in-
nan bäde näsdukarna och deras ägare för-
svunno för min äsyn. Ut tili hafs bar det af.
Ialla vädersträck blinkade »hafskastens ögon»
mcd rödt och hvitt sken eller stirrade de sta-
digtpä en. Lange syntes en rund ljus fläck pä
himlahvalfvet; detta ljus äterspeglade sig frän
det »upplysta» Helsingfors, därifrän jag nu for.
Mitt ressällskap bestod nastan uteslutande af
bistre emigranter, hvilka skulle söka sm lycka
idet stora landet i väster, emedan de förmod-
ligen i den fattiga hembygden ofta fätt pröfva
olyckor och sett glada förhoppningar ramla. —
Maskinen dunkade enformigt och jag började
redan längta efter fast mark under fötternar
efter att inärmare tvänne dygn hafva gungat
pä Ostersjöns oroliga vägor.

Ändtligen passera vi under öflig signalering
det danska fästet »Kronan», och aro säkert icke
längt frän min resas mäl, Köpenhamn. Mycket
riktigt, om en stund lägga vi tili vid »Kongens
smukke b}r», där man efter tullvisitering fick
gä i land. Mitt första göra var naturligtvis
att söka tak öfver hufvudet, hvilket icke är
svärt att fä ien stad som härbärgerar när-
mare en half miljon själar. Efter de husliga
bekymrens unclanstökande gick jag ut för att
taga staden i skärskädande. Alt föreföll mig
sä storartadt och rörligt.Att jag som var ovan
därvid, kände mig alldeles yr i hufvudet.

För rnig som typograf voro de typografiska
förhällandena pä orten helt naturligt inest iri-
tressanta. Efter flera förfrägningar lyckades
jag fä redapä Dansk typ. forenings lokal,hvilken
är belägen icentrum af staden. Lokalen, som
mycket päminner om Typ. forenings iHelsing-
fors förra lokaliCentralpassagen,har en ganska.
stor sai, pianorum, biblioteksrum, rum förkas-
sören samt buffettrum. Lokalens väggar pry-
das af en mängd väl utförda accidensarbeten,.
tili största delen trykta i föreningens fack-
skola. Accidenserna aro grupperade i taflor,
hvilket göratt de aro lätt tillgängliga och skyd-
das tillika mot förstörelse. Vid mitt besöki
lokalen blef jag pä ett mycket förekommande
sätt bemöttaf föreningens kassör, hr Bergen-
holtz, som äfven gaf mig de viktigasteupplys-
ningar om danska typografernes förhällanden.
Att de danska typograferna icke dansa pä ro-
sor, fick jag nog klart för mig. Omkring 60
a 70 typografer gä lediga i Köpenhamn, och
flere som tili namnet ha kondition gä det oak-
tadt sysslolöse. Elevfrägan är därför här en
af de mest trängande, och ha danskarne redan
imänga städer drifvit igenom densamma sä-
lunda att pä ett tryckeri som har 15 konst-
förvandter, far finnas högst 5 elever, 20 konst-
förvandter 6 elever o. s. v. Värkningarna af
denna reform skall mähända om nägra är un-
derlätta de danska typografernes existens.

För en främling att erhälla kondition här
torde nastan höra tili det omöjliga. Vid ett
samtal därom mcd Typ. forenings ordförande,
som äfven är bolagsman i ett tryckeri, pästod
denne nämligen att det vore vanskligt att f. n.
söka arbete, hvilket äfven besannade sig da jag
gjorde minä fäfänga uppvaktningar a en stor
del af Köpenhamns tryckerier.

Typografiska fackskolan härstädes, tili hvil-
ken äfven jag ämnade sökavirma inträde, stän-
ges inom denna mänads utgäng. Jag hade
lyckan öfvervara en lektion iskolan, och var
det ett nöje att se huru de unga typograferne
uppmärksamt följde mcd undervisningen. Sko-
lan, hvars ledning handhafves af en arkitekt,
har säsom lärare anstälde flere skickliga typo-
grafer.

/. H-g.

Gh ej liiga utgifonden!
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Kirje Turusta.
Kirjoittamishalu näyttää täällä lauhtuneen,

koska ei juuri äskesin ole näkynyt kyhäelmiä
täältä, vaikka yhtä ja toista aihetta olisi kyllä
ollut, joilla voitaisiin keskinäistä vireyttä yllä-
pitää.

Kerron lukijakunnalle arpajaisistamme, jotka
pidettiin lokakuun 27 p:nä Palokunnan talossa.
Ne olivat erittäin hyvin onnistuneet, jota toi-
voakin saattoi, kun tiesi miten innokkaasti ky-
kenevä arpajaistoimikunta voimiansasäästämättä
toimi. Arpajaistilaisuuteen oli saapunut kansaa
kaikistakansankerroksista aina ahdinkoonsaakka,
eli noin 1,000 henkeä. Ohjelma oli hyvin ko-
koonpantu. Siihen kuului tervehdyspuhe,jonka
faktori J. A. Salminen piti ruotsiksi ja suomeksi,
laulua kirjanpainajainyhdistyksen laulukunnalta,
rva Minä Cygnseus'en johtama 1-näytöksinen
huvinäytelmä »Sparlakanslexor», joka yleisöä
kokolailla huvitti. Hra F. Fahlgren lausui »Äi-
tini» ja neiti M.Reijonen lauloi soololaulua sekä
muutamat herrat ja naiset esittivät kuosikkaissa
puvuissa mustalaistanssin, joka osaksi toistettiin.
Soitannollisen seuran soittokunta jayleinentanssi
täyttivät muut osat ohjelmasta.

Arvat, 10,000 luvultaan, joittenjoukossa löytyi
1,000 voittoa, menivät alussa hyvin kaupaksi,
mutta ostonhalu taukosi myöhemmin, jotta vä-
hänen osa jäi myymättä, jotka seuraavana päi-
vänä työkumppanien keskuudessa loppuun me-
nivät. Voittojen joukossa oli montaarvokasta-
kin kapinetta.

Illan kuluessa myytiin juhlalehteä »Sabina»,
8 folio sivun kokoinen, johon apuansa olivatan-
taneet kirjaltajat ja heidän suosijansa.

Puhdas jäännös arpajaisista teki tuon kau-
niin summan 2,576 mkkaa 76 p:ä.

Tästä tuloksesta saa yhdistys olla. kiitollinen
kaikille kirjapainoille, jotka painattivat ilmoituk-
set maksutta. Juhlalehden painattamisesta ja pa-
perista ei vaadittu mitään maksua. Abo Tid:n
painonlatojat latoivat sen ilmaiseksi omallaajal-
laan. Heille kiitos!* **

Turun Kirjanpainajain yhdistyksellä oli mar-
rask. 17 p:nä vuosikokous, jolloin se päätti vii-
dennen vaikutusvuotensa. On aikoinaan pää-
tetty että jäsenet kokouksissa vuorossa pitävät
puheen ja lausuvat. Tällä kerralla oli hra F.
Alhon vuoro pitää puhe. Puhe sujui vilkkaasti
ja oli asiallinen. Siinä hän koetti suistaa muu-
tamien kirjaltajain yhteistoimintaa oikealle to-
lalle, kun ovat vinoon monenlaisillaan. Luet-
tiin ja hyväksyttiin vuosi- ja tilintarkastajain
kertomus sekä myönnettiin johtokunnalle tilin-
vapaus.

Vuorossa eroavien johtokunnan jäsenten si-
jaan valittiin faktori Wilh. Enke, taiturit F. Alho,
K. A. Ekqvist ja A. Woivalin. — Ennestään
kuuluu johtokuntaan faktori J. A. Salminen,
taiturit O. Marjanen ja M. Molodkin.

Tilintarkastajiksi valittiin taiturit F. Linden,
W. Mattsson ja W. Heinonen.

Sihteerin laatimasta vuosikertomuksesta kävi
selville, että vaikka yhdistys ei ole kuluneena
vuonna toiminnassaanniin hyvinonnistunut kun
olisi ollut toivottava,niin ihan mitättömäksisitä
ei kuitenkaan voi sanoa. Tärkeimpiä asioita on
ollut aakkoslaskukysymys, josta jätettiin pyyntö
kirjapainojen omistajille. Vastaus oli kieltävä.
Perushintana on ollut 42 p. frakt., 45 p. ant.
1,000 kirjaimelta. Tänä vuonna on taas pää-
tetty pyytää laskun käytäntöön ottamista. —
Tehtiin pyyntö kirjapainojen johtajille että ke-
sälläpäivätyöläisetsaisivat lakata työstään kl. 7
illalla. Pyyntöön suostuttiin kaikissa painoissa,
joissa sitä tapaa ei ennestään ollut. Päätettiin
perustaa urheiluklubi, johon suuri joukko kir-
jaltajia kirjoitti itsensä jäseniksi ja valittiin toimi-
kuntakin, vaan siitä ei ole sen enempää kuu-
lunut. Kilpalatous ja arpajaiset päätettiin panna
toimeen, joista toisessa paikkaa. — Koska kuul-

[ tim etteivät naislatojattaret siitä syystä tule yh-
distykseen kun vuosimaksu on niin korkea (50
p:ä kuussa), niin alennettiin se heille, mutta ei

ainoatakaan ole yhdistykseen tullut. Otettiin
osaakesällä T. T. Y:n toimeenpanemaankävely-
retkeen. Oma laulukunta on yhdistyksellä ol-
lut ja on se esiintynyt juhlissa ja silloin täl-
löin kokouksissa. Yhdistykseenonkuulunut 28
jäsentä.

Huvitoimikunta on ollut virkeässä toimin-
nassa. Sen toimesta on ollut seuraavat huvi-
tilaisuudet: Uudessa hotellissahuhuttujen liiton
sääntöjen vahvistuksen johdosta pidettiinkemut;
iltamapalokunnan talossa;pantiintoimeenhuvi-
matka Helsinkiin; huvit Uittamon pattereilla
sekä iltama Työv. yhdistyksen huoneistossa.
Näitten huvien kautta on saatu runsas lisäys
yhdist. kassaan.

Yhtä ja toista olisi vielä mainittavaa, vaan
tilanahtaus ei sitä salli. Te;enpienenkatsauk-
sen yhdist. taloudelliseen tilaan v:lta18 30/9 95.
Yhdistyksen omaisuus tili vuoden

lopulla oli 719: 70
Satunnaisten menojen rahasto .. . 82; 10
Soittokuntarahasto 209: 25

Suomen markkaa 1,011: 05
Arpajaistulos lisään 2,576: 76

Summa 3,587: 81
*

Kilpalatous, joka Turun kirjanpainajain yh-
distyksen toimesta toimeenpantiin, oli marrask.
10 p:nä k:lo 11— 12. Siihen otti osaa 22 tai-
turia ja 5 oppilasta. Tulos oli seuraava:

T , " Jaannos kina-Ladottuien " ■ J-
,T. . ... ..... 4 sinua virhei-Nimimerkki kirjasimien , .

luku. aen pois-
luettua.

—1— 2,764 2,421
Väsynyt 2,717 2,587
Minus 2,483 2,363

_r—n-e 2,482 2,307
OHLPVV 2,479 2,419
N:o 2 2,441 2,336

Ternakkeli 2,355 1,855
1895 2,335 2,035

Fraktuuri 2,300 1,580
Xl. 11—12 2,300 2,050

AX 2,292 2,222
18 "Vi;95- 2 286 156
»Punctum» 2.250 2,060

Jussi 2,242 2,187
4444 2,283 2,043
289 2,234 2,104

Patria 2,188 2,058
§ — 5 2,171 2,036
Lito 2,048 1,938
Luna 2,042 1,957
Särla 2,030 1,970

Mikko 2,028 1,708
K—. J— . 2,027 1,892
Hui Hai 1,978 1,918

? Kustaa ? 1,967 1,857
Hiljanen 1,950 1,900

Tablä 1,909 1,269
Edellä olevan tuloksen johdosta ovat palkin-

toja saaneet seuraavat:
I:ne n sarja.

l:sen palkinnon hra A. Boman (nimimerkki
»Väsynyt») TurunKirjapainon-osakeyhtiönkirja-
painosta, alumiinisen vinkkeliha'an;

2:sen palk. hra F. Linden (nimim. »— 1— »)
Äbo Tidningin kirjapainosta, rautaha'an, ja

3:nen palk. hra W. Mattsson (nimimerkki
»OHLIW»j G. W. Wilenin ja Kumpp. kirjapai
nosta, tenaakkelin.

11:nen sarja.
l:sen palk. Anton Ahlgren (nimim. »Jussi»)

Äbo Tidninginkirjapainosta, rautaha'an;
2:sen palk. K. W. Salonius (nimim. »Punc-

tum») Auran kirjapainosta, tenaakkelin, ja
3:nen palk. J. J. Holmsten (nimim. »1895»)

TurunKirjapainon-osakeyhtiönkirjapainosta,kor-
jausnaskalin ja 1 tusina teriä.

Palkintolautakunnanpuoltolauseenhyvästä la-
touksesta saivat taiturit: nimim. Hiljanen, G

'VV. Lind; Hui Hai, O. Marjanen ja Särla, Sv.
W. Eriksson.

Paitse edellä mainittuja palkintoja ja lausun-
toja lahjoitti Abo Tidningin kirjapainon isän-
nöitsijä hra G. A. Hoffstedt toisen palkinnon
saajalle, hra F. Lindenille, hopeamaljan sekä
ensim. oppilaspalkinnonsaajalle Anton Ahlgre-
nille 10 markan kultarahan.

Palkintotuomareina olivat faktorit Wilh. Enke
ja K. H. Hellsten ja taiturit K. A. Ekqvist ja
W. Alien sekä varajäseninä J. A. Salminen ja
J. Aho.

Ehdot olivat:
Latouksen leveys 50 kirjainta eli 2 alfabeet-

tia ja käsikirjoitus virsikirjan teksti.
Korpus kirjasimia tuli käyttää, joko fraktuu-

ria tai antiquaa.
Yksinkertainen virhe vähentää 10 kirjainta.
Huonosti jaettu sana vähentää 25 kirj.
3 kirjainta suurempi hylky tahi raato vähen-

tää latouksen 15 kirjaimella, kutakin kirjainta
kohti.

Osanottajia kilpalatoukseen oli Abo Tidningin
kirjapainosta 11 taituria ja 1 oppilas, Turun
Kirjapainon-osakeyhtiönkirjap. 4 täit. ja 2 opp.r
Auran kirjap. 3 täit. ja opp. sekä G. W. Wi-
lenin ja Kumpp. kirjap. 4 taituria.

Palkinnot jaettiin juhlallisesti yhdist. vuosi-
kokouksessa, jossa oli kirjaltajia lukuisasti. Sa-
massa tilaisuudessa kirjoitti 9 jäsentä itsensä
yhdistykseen.

*
Olisihan sopivata seurata Turussakin. Tarkoi-

tan sitä hyvää tapaa, jota tohtori V. Vasenius
Helsingissä on virittänyt ja joka tuota pikaa on
tuloksiakin tuottanut. Se on että kukin kirjan-

I kustantaja cli kirjoittaja, sitten kun kirja on
kirjapainossa valmistunut, antaa kultakin paino-
arkilta kirjanpainajain Sairaus- ja Hautauskas-
saan 1markan ja vaikka sille latojallekin, joka
työn on tehnyt ja vaivan nähnyt, toisen.

Uutisia,-Notiser.
Typografernes förening. Vid mänads-

mötet den 24 nov. meddelade bestyrelsen:
Att tili medlemmar i föreningen blifvit an-

mälde och godkände fru M. Ryynänen, hrr
O. Friman, W. Malenius och A. Kalnin;

Att pä gruncl af bristande inbetalning af med-
lemsafgiften frän föreningenafgätt hrr A. Tall-
berg, J. G. Rooth, G. Henriksson, A. W. Ny-
man, samt i följd af bortresa frän orten hrr
J. Holmberg, J. Rosenqvist, Y. Valkonen.

Därefter upptogs tili behandlingden vid se-
naste möte bordlagda frägan ora öfverbefolk-
ningen inom yrket. Alla voro ense om att,
iföljd af det stora antal elever, som användas
särskildt vid landsortstryckerierna, arbetstill-
gängen ej mera kunde förslä at den opropor-
tionerligt stigande arbetsstyrkan. Mötet ansäg
dock att ingenting för närvarande kunde göras
tili saken, emedan landets typograferannu vore
för svagt organiserade. En anhällan hos prin-
cipalerne om missförhällandets afhjälpande vore
äfven säkerligen gagnlös, ty saken läge för
dem i öppen dag och hade de äfven tidigare
gjorts uppmärksamma härpä, utan att förbätt-
ringar blifvit vidtagna. Pä dessa grunder ajour-
nerades frägan.
Ihestyrelsenistället för hr E. Wahlstein,

som afrest frän orten, valdes hr K. E. Musto-
nen, samt iden förstnämdesställe i komiten för
Tillfälliga utgiftsfondens förvaltninghr K. Hoi-
mela. "

Föreningens tidning »Gutenberg» skulle un-
der nasta är utgifvas pä samma sätt som hit-
tils. Sedän den nuvarande redaktionen afsagt
sig uppdraget för nasta är, skreds tili vai af
redaktion, hvartill utsägshr F. F. W. Ahlroos,
ansvarig och redaktör för svenska afdelningen,
samt hr K. Hoimela för finska afdelningen.

Ät föreningensvordne sekreterare, hrE. Wahl-
stein beslöts att genom frivillig insamling för-
ära en minnesskänk för hans mängäriga värk-



GUTEN B E R G N:o 224

samheti föreningen. För värkställandetaf detta
beslut utsägos hrr J. A. Kosk, K.Hoimela ooh
F. F. W. Ahlroos.

Upplästes följande anlända skrifvelse:
»Typografernes förening i Helsingfors! Da

jag ej före min afresa var i tillfälle att till
föreningen i sm helhet frambära min hjärtliga
tacksägelse för det stora förtroende föreningen
under flere är visat mig, anhäller jag att en-
dast pä detta enkla sätt fä uttrycka minä
känslor för föreningen.

Mätte föreningensnart öfveriefva de trykta
förhällanden, hvarunder den nu arbetar! Det
önskar innerligt

Emil Wahlstein.
Björneborg 18/n 95.»
För skrifvelsens författare höjdes lefverop.—

Mötet var besökt af omkring 30 personer.
Kuukauskokous viime sunnuntaina.
Toimik. ilmoittiettä uusia jäseniä oli tullut:

rouva Maria Ryynänen, hrat O. Friman, W. Ma-
lenius ja A. Kaluin;

jäsenluettelosta oli poispyyhitty laiminlyöty-
jen kuukausmaksujen tähden:hrat A. Tallberg,
J. G. Rooth, G. Henriksson ja A. W. Nyman,
poismatkustaneine: hrat J. Holmberg,H. Rosen-
qvist ja Y. Valkonen.

Viime kuukauskokouksessa pöydälle pantu
kysymys: »Miten voitaisiin ehkäistä liikaväen
tuloa ammattiin?», pantiin edelleenkin pöydälle
epämääräiseksi ajaksi ainakin siksi kunnes aio-
tun Kirjaltajaliiton säännöt on lopullisesti vah-
vistettu ja mainittu yhdysside kirjaltajain kes-
ken saatu järjestetyksi. Asiassa esiintyneet pu-
hujat myönsivätkyllä, että tässä suhteessa olisi
parannus toivottava, varsinkin mitä useinkin
maaseutupainoihin tulee, joissa isännät melkein
yksinomaan käyttävät oppilaita ja näiden oltua
oppivuotensa heidän palveluksessaan, erottavat
heidät, saadakseen taas ottaa uusia vähäpalkkai-
sia. Näille ei silloin ole muuta neuvoakuin tur-
vautua pääkaupunkiin, jossa senkautta tulee ole-
maanliikaaväkeäammatissa, varsinkinkunuseatä-
käläinenpainokatsooedullisemmaksipitääsuurta
lukua oppilaita,joista vuorostaan taas määräajan
kuluttua tulee ulosoppineita. Arveltiin kyllä
että »taituripajan» isännät tietävät tässä kohden
väärin tekevänsä, mutta että ihmistunto tällai-
sissa tapauksissa saa väistyä »affääri»-omantun-
non tieltä. Jos Hels. Kirjanp. yhdistys, kuten
kysymyksen alustaja ehdottaa, kiertokirjeellä
koettaisi jotain vaikuttaa asian eduksi, ei siitä
luultavasti mitään hyötyäolisi, päinvastoin ar-
veli eräs puhuja, että sitä mahdollisesti ivalla
kohdeltaisiin. Katsottiin parhaaksi antaa asian
levätä siksi kunnes maamme kirjaltajat olisivat
yhteisenä liittona, jolloin kenties yhteisvoimin
voitaisiin jotain tehdä.

Toimikuntaan hra E. Wahlsteinin sijaan va-
littiin hra K. E. Mustonen.

Satunn. menojen rahaston etuja valvomaan
asetettuun komiteaan valittiinhra E. W:n sijaan
hra K. Hoimela.

Yhdistyksen sanomalehteä»Gutenbergia» pää-
tettiin ensi vuonna ulosantaa samalla tapaa
kuin tänäkin. Entiset toimittajat ilmoittivat
eroavansa. Uusiksi valittiin hrat K. Hoimela
suomenkielistä ja F. F. W. Ahlroos ruotsinkie-
listä osastoa varten. Vastuunalaiseksi tulee
hra Ahlroos.

PäätettiinhraE.Wahlsteinillelahjoittaamuisto-
lahja, johon varat hankittaisiin vapaaehtoisella
keräyksellä. Asiasta huolta pitämään valittiin
hrat J. A. Kosk, O. Hoimela ja F. F. W Ahl-
roos.

Luettiin hra E. Wahlsteinilta tullut ruotsin-
kielinen kirjoitus, jossa hän kiitti yhdistystähä-
nelle osotetusta monivuotisesta luottamuksesta.
Kirjoitus vastaanotettiin »eläköön»-huudolla.

Kokouksen jälkeen pidettiin klubi-iltama.
En vacker hyllningägnade Typ. förenings

handarbetsafdelning senaste onsdag afton sm
afgäende ordförande, fru M. Wahlstein, i det
afdelningen vid sitt ordinarie sammanträde öf-
verräkte at fru- W. ett prydligt silfverbeslaget
etui, ätföljdt af en adress. För fru W. var

samma afton arrangerad en enkel kollation, tili
hvilken Typ. förenings bestyrelse begärt före-
träde samt frambar föreningens tack för den
osparda möda och det stora intresse fru W.
ädagalagt för föreningens frärajande. Öfver-
raskad tackade fru W. för den stora uppmärk-
samhet hon rönte, samt hoppades att hand-
arbetsafdelningen fortsättningsvis mätte gagna
föreningen. — Den lyckade festen var uteslu-
tande arrangerad af fruntimmer och bar den
hjärtligaste karaktär och uppriktig välönskan
för fru ~W., som inom kori afreser frän orten.

Sihteeriksi on yhdistyksen toimikunta va-
linnut hra K. Roineen.

Rouva M. Wahlsteinille, joka nyt pois
matkustaesaaan eroo Kirjanp.yhdistyksen käsi-
työosaston puheenjohtajan toimesta, lahjoitti-
vat viime keskiviikkoiltanaosaston jäsenet rouva
W:n kunniaksi yhdistyshuoneistossa pitämis-
sään pienissä keinuissa somasti tehtyn ompelu-
lippaan. Samaan tilaisuuteen saapui myöskin

toimikunnan lähetystö, kiittämään rouva W:iä
hänen innokkaasta ja hyödyllisestätyöstäänyh-
distyksen hyväksi.

AmmaUiuutisia.-Facknotiser.
Typografiska lyckönskningskort. Fä acci-

densarbeten gifva sättaren sä godt tillfälle att
visa sm fantasi och smak som dessa kort,
hvilka kunna utstyras bäde rikare och enklare
mcd god värkan. Hälst bör man dock, i följd
af den knappa texten, omrama lyckönsknings-
kort, sävida man ej har andra lämpliga utfyll-
nadsstycken, mcd hvilka man kan ersätta tom-
rummen och ästadkomma ett sammanhällande
utseende. Naturliga vignetter kunna mcd stor
fördel användas tili dessa, liksom äfven tili en
mängd andra accidenser, emedan de sä att
saga ger bilden mera lif och förtar tili stor
del den stelhet, som istörre eller mindregrad
är förenad mcd typografernesoböjligamaterial.
B"ormatet bör tydligt gä i höjd eller bredd, i
enlighet mcd det gyllene snittets regler, ty den
vackraste sats förmär icke pryda upp ett fyr-
kantigt kort. Ijämna tai börhöjdformatet sä-
lunda förhälla sig i samma proportioner som
5:3, sä att när ett kort t. ex. är 5 konkor-
danser högt, bör dess bredd vara 3 ; tili tvär-
formatet är 5: 8 det bästa förhällandet. För
ett rikare utseendes skull fä marginalerna ej
vara för knapt tilltagna. Färgerna, mcd hvilka
kortet tryckes, spela icke den minsta roll för
uppnäendet af ett godt resultat, och bör man
tili sädana arbeten företrädesvis väljä glada fär-
ger, men naturligtvis akta sig för präliga färg-
sammansättningar.

Vi meddela här ulan alla anspräk ett ut-
kast tili nyärskort, för att visa, att man äfven
mcd ett ringa materialförräd kan hjälpa sig.
Utkastet presenterar sig icke tili sm fördeli
sitt nuvarande skick, men det är som sagt
blott ett enkelt utkast, och icke ett färdigt
kort mcd lämpliga ton- och öfriga färger.

Gutenbergin Toimi tukseIIe.
Oikaisu viime numeron ensi artikkeliin.
Sen johdosta että viime »Gut.» sanotaan Yh-

distyksen tilikirjojen olleenkateessa, saan toimi-
kunnan valtuuttamana ilmoittaa että tilikirjat
kyllä ovat varmasti tallella, vaikka muuton täh-
den olivat joutuneet syrjäisempään paikkaan,
ettei niitä sillä hätäisellä haennallaheti löydetty
kun arv. kirjoittajan kanssa niitä hain. Heti
jälestä kyllä lähetin hänelle tiedon että kirjat
ovat saatavissa, mutta sain vastaukseksi »ettei
niitä enää tarvita».

Tämä asian selvitykseksi, ettei vääriä käsi'
tyksiä syntyisi. Kirjastonhoitaja.

Rättelse tili rättelsen. Huru var det?
Jag har säledes deltagit i sökandet efter för-
eningens räkenskaper, men da de ej bus bas
blefvo funna, skref jag anmärkning om för-
hällandet, i trots af att jag inom kort blef
underrättad om att räkenskaperna kömmit tili
rätta. Det var altsä pur kitslighet frän min
sida? Nej, denna rättelse täi äfven en liten
rättelse. — För att erhälla de omtalade räken-
skaperna vände jag mig i tur och ordning
tili föreningens f. d. och nuvarande kassörer,
materialförvaltaren och bibliotekarien, hvilken
sistnämde jag hjälpte att flytta nägra lädor,
i hvilka han sökte och trodde att boken var
förlagd. När han förgäfves letat i lädor och
skäp, förmodadehan att kassören dock mäste
hafva äfven de äldre räkenskaperna, hvarför
jag änyo gjorde förfrägning hos honom, men
utan önskadt resultat. Jag ansäg mig nu ha
gjort hvad jag kunnat för att fä boken, samt
beklagade iuppsatsen »Typ. förenings ekonomi
och framtida beständ» att jag ej i följdhäraf
bättre kunde belysa mitt pästäende. När »Gr.»
redan var intagen iprässen, flck jag under-
rättelse om att räkenskaperna blifvitfunna, men
ansäg det icke värdt att för den lindriga an-
märkningen borttaga stycket och värkställa en
besvärlig ombrytning i prässen. Sä förhäller
sig saken. Altsä, har jag handlat fjäskigt eller
af kitslighet? K. F.

Kirjelaatikko. — Brefläda.
Kyösti ja Leevi. Tulevaan numeroon.
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