
GUTENBERG
Helsingin Eirjanpainajain yhdistyksen ulosantama -*- lltgifven af Typografernes töreningiHelsingfors

Helsingfors, Helsingfors Central-tryckeri.1895

111 vuosik. ; Tilaushinta: - Prenumerationspris: Toimitus: -Koäaktion: Ilmoitushinta:- Annonspris: Joulukuu

NiO 24 * 1895 Pl^ä.^' " a }4 m' K'
'' Forsman —J- A' sns,, Petiiti-riviltä 3

_ 31
111 ärg. Postini, siihen luettuna.' -Postportot inbcr. (Ansvarig

-
Vastaava) Per petitrad > Dcccmbcr

GUTENBERG
tulee v.1896 ilmaantumaan saman kokoisena jakielellisessä suhteessa samalla tavoin,
s. t. s. kaksikielisenä,kuin tänäkin vuonna kuukauden viidentenätoista ja viimeisenä
'päivänä.

Gutenberg tulee edelleenkin voimiensa mukaan työskentelemäänkaiken graa-
fdlisen ammattitaidon kohottamiseksi maassamme ja parhaansa mukaan yhdistämään
ummattikuntamme heikkoja ja hajallaan olevia voimia.

Gutenberg tulee, paitsi ammattia,koskevia kirjoituksia, sisältämään hyö-
dyllisiä neuvoja ammattimme epäterveellisten olojenparantamiseksi sekä arvosteluja il-
maantuvien painotuotteittemme typograafdUsesta asusta. Kirjeenvaihtajina ulkomaan
suurimmissa kaupungeissa on taitavia ammattimiehiä. Myöskin tulee lehti, sen mu-
kaan kuin tila myödenantaa, sisältämään käännöksiä ulkomaalaisista ammatlilehdistä.

Tämän ohjelman täyttämiseksi ovat toimitukselle ervollista apuansa luvanneet
paitsi ammattimiehiä, useat eteviksi tunnetut henkilöt,ja toivoo toimitus näin ollen
voivansa täyttää lukijakuntansa nykyään yhä kasvavia vaatimuksia.

Gutenbergin tilaushinta tulee olemaan Helsingissä; koko vuodelta
4 mk., 3/4 vuodelta 3 mk., 1/2 vuodelta 2 mk., 1f4 vuodelta 1mk. Maaseuduilla
tulee postimaksut lisäksi kun tilaukset tehdään postikonttoreissa. Kirjapainojen asia-
miesten kautta tilattaessa maksaa lehti koko vuodelta 4 mk. 50 p., 1/2 vuodelta 2
mk. 25 p.

Toimitus:
IC. HotmelaF. AKlroos.

(Vastaava)

GUTENBERG
utkommer, under den nyvalda redaktionens ledning, dr 1896 hvarje femtonde och
sista imänaden, isamma format som under senaste är, samt under samma sprak-
förhällanden som hittils, d. v. s. träspräkig.

Gutenberg skall fortsättningsvis iman af de krafter, som komma att stä tid-
ningen tili buds, bidraga tili de grafiska yrkens höjandeivärt land, samt sökasamla
de spridda och svaga krafterna inom vara arbetsomräden tili enig kamp för andligt
och materielt framätsträfvande.

Gutenberg kommer att, utorn artiklar och notiser rörande facken, innehälla
nyttiga meddelanden angäende förbättrandet af hälsovädliga förhällanden inom värt
yrke, samt kritik öfver vara litterära arbetens typografiska utslyrsel. Korrespondenser
frän utlandets störrestäder komma att inga fränkompetente fackmäii, äfvensom öfver-
sättningar frän utländska fackblad, da ut?~ymmet sä medgifver.

For uppfyllandet af detta program har red. erhällit löfte om bidrag, förutom
af fackmän, äfven af flere framstäende personer utom yrkei, och hoppas mcd detta
program faststäldi kunna emotse det nya äret och uppfylla de alt mera växande for-
dringar, som ställas pä ett fackblad.

Gutenbergkostar iHelsingfors: helt är 4 mk, 3/* är 3 mk, 1/1l är 2
mk, 1/4 är 1mk. Iland s orien tillkommer postarvode da tidningen prenumere-
ras genom postkontoret;sker prenumeraMon hos tryekeriernas ombudsmän blir priset
förhelt är 4: 50, för l/2 är 2: 25.

Redaktionen:
IC. Uoimcla.F. AKlroos

(Ansvarig).

O^^^ääuutta nuotta
io-iu-Q-ie.icic.ri «^.'^LL^^Q^äl.-
iicCe Ja ivLftiio-iiCe.

C/a«::cJ::s .

sJ^adi <nuii d/t
iiccänsacis meclciio-eicite 6-ca

Sydämelliset kiitokset
lausuu 1895 v:n toimitus tätenkaikille»Guten-
bergin» tilaajille.

Emme puhuisi totuutta, ellemme sanoisi että
ilolla jätämme lehden toisiin käsiin. Onnistu-
koot he paremmin kuin me tyydyttämäänkaik-
kien vaatimuksia.

Toimituksemme aikana saaduistamme myötä-
tuntoisuuden osoituksistakiitämme; näiden osoi-
tuksien arvoa lisää se, että ne ovat meille tul-
leet kirjaltajakunnan maltillisemmalta, ajattele-
vammaltapuolelta. — Moittijoita — kiitämme
myöskin;— sehän kuuluu asiaan näin hyvästi-
jättäessä.

Kirjeenvaihtajille lausumme sulimmat kiitok-
semme heidän palkattomasta vaivastaan. Toi-
vomme että he tulevanakin vuonna lehteä vielä
enemmän muistavat kirjoituksilla sekä maaseu-
dun tapahtumista kirjapainoalallaettä myöskin
kirjaltajakunnan yhteisistä pyrinnöistä. Moni-
puolisemman valaisun kautta asiat paremmin
selvenevät.

Kaikkien tulee muistaa, että kirjaltajakunnan
yhteinen etu on kalliimpi kuin persoonalliset
tunteet eri henkilöitä kohtaan. Yhteisiä aatteita
on kannatettava, olkoot niiden esiintuoja kuka
hyvänsä. Myötä-tuntoisuus Gutenbergia, mei-
dän yhteistä äänenkannattajaa kohtaan ei siis
saa riippua siitä, kuka sen toimittaja on, vaan
on sitä aina yhtä innokkaasti suosittava.

Tili läsarne.
Da vi mcd detta nummer afsluta redigerin-

gen af Gutenberg, vilja vi flyktigt beröra de
erfarenheter vi under det nu tilländalupna äret
gjort.

Vidkommande redigeringen at »G.» ha olika
meningar gjort sig gällande. Sä blefvo vi ge-
nast vid ärets början beskylde för att vi ej
bevakade arbetarnes rättigheter, samt mcd till-
räcklig skärpa klandrade rädande missförhäl-
landen. Man var nämligen af den mening att,
därest icke arbetarnes yttranden gjordes mcd
eftertryck, skulle deras pästäenden af veder-
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börande principaler uppfattas som mindre be-
fogade, emedan principalerne pä mänga hall
betraktade arbetarne som mer eller mindre
oreflekterande personer. Därför lyssnade man
icke häller tili hofsamma anmärkningar, ty äf-
ven dessa blefvo betraktade som öfverdrifna.
Vi vidblefvo dock den öfvertygelsevi haft, och
sökte undvika öfverdrifter, samt togo, när det
var möjligt, reda pä värkliga förhällandet vid
inkomna uppsatser, som innehöllo klander mot
förmän eller principaler. Äfven har det händt
att vi sett oss föranlätna att blunda för orätt-
visor, da vi värit öfvertygade om att vi icke
genom afslöjandei värt lillablad, mcd sm be-
gränsade läsarekrets, kunnat gagna nägon eller
nägra, utan fastmer därmed skulle tillspetsat
ett förut spändt förhällande, och gjort lifvet
annu bittrare för de förorättade. Att detta till-
vägagäende, hvilket själffallet icke borde vara
tillätet för en tidningsredaktion, är tadelvärdt,
inse och erkänna vi, men vär ringa makt och
omständigheterna ha tvungit oss att i ett par
fall, efter rädslag och gillande af dem som
saken gällt, siä in pä nämda afväg.

Som nägot egentligt fackorgan har »G.» icke
gjort anspräk pä att vara. Likväl ha klander
uttalats äfven i denna riktning, men, säsom
läsarenkanske päminner sig, innehöllodessa en
illa dold biafsigt, som tydligensammanföllmcd
den här ofvan uttalade äsikten om »G:s» ända-
mälsenliga redigering.

Men äfven mänga, kanske flertalet ha haft
samma äsikt som vi. Ett blad sädant som
värt dömes förr an anclra under skandalskrif-
tens kategori, hvarför vi äfven ständigt värit
pä vakt emot yttranden, som skulle gifvit an-
ledning tili sädant tadel. Yisserligen ha vi
upplätit vara spalter förnägra polemiker,hvilka
uppstätt genom meningsskiljaktigheter,och som
slutat mcd utdelande af skarpa hugg, mindre
riktade mot sak an person. Dessa polemiker
ha vi nägon gäng ej i behörigtid kunnat af-
klippa, men räkna vi oss dem dock icke upp-
sätligen tili last.

Däremot har »G.» icke kunnat fylla sm plats
som organ för hela landets typografkär, ty
säsom sädant bör »G.» dock betraktas och af
hela karen erhälla understöd för att kunna
existera. Vara sträfvanden därhän ha säkert
icke utfallit tili allas tillfredsställelse, och i
framtiden anse vi det vore af största vikt,
att för »G.» erhälla regelbundna korresponden-
ser, t. ex. minst 4 gänger om äret frän alla
städer, i hvilka finnas typografiska föreningar
eller filial af reshjälpskassa existerar. Pä sä
sätt skulle »G.» bäst fylla sm plats och blifva
en föreningslänk för landets typografer. För
att dennapianmä kunna realiseras,borde hvarje
föreningilandsorten utse en referent, at hvil-
ken skulle uppdragas att i »G.» ett visst an-
tal gänger om äret redogöra för typografernes
förhällandenpä orten, föreningens värksamhet
och sträfvanden m. m. som kan vara af all-
männare intresse.

Uttalande vär tacksamhet tili alla dem, som
bistätt oss, tillönska vi den nya redaktionen
samma förtroende och understöd som kömmit
oss tili del.

Satunn. mencjen rahasto.
HraHoimelan alustuksestakysymyksessä,kos-

keva yllämainitun rahaston kartuttamista, kuu-
kauskokouksessa syysk. 29 p:nä, saattaa tulla
sellaiseenkäsitykseen,ettei muka rahaston varat
ole turvassa, että niitä tarpeen tullessa käytet-
täisiin kaikellaisiin tarkoituksiin. Niin ei kui-
tenkaan ole laita ollut. Tosin viime vuonna
ensimmäisen yleisenkirjaltajakokouksenkustan-
nuksiin lainattiin siitä Smk 312: 65. Mutta
tämä summa otettiin lainana, jonka sitoutuivat
takaisin maksamaan eri kirjaltajayhdistysten
edustajat. Kun mainitun kokouksen päätarkoi-
tus oli Liiton perustaminen, ei sanottua toi-
menpidettä käy moittiminen, koska satunn.me-

nojen rahasto on olemassa juuri aiotun Liiton
tueksi. Samoin on v. 1893 lainattu Gutenbergia
varten Smk 75: — . Se on tehty yhdistyk-
sen päätöksen nojalla.

*
Tänä vuonna on rahaston tila:

Säästöä pankissa vdt.a 1894 . . . 359: —
Korko v:lta 1894 14: 08
Paina GKitenbergille ...... 75: —
Rahaa kassassa v:lta 1894 ... 17: 83

Säästölaatikkojen kautta tullut:
Tammik 44: —
Helmik 50: 25
Maalisk. 49: 16
Huhtik. ....... 37: 28
Toukok 43: 57
Kesäk 47: 90
Heinäk. 40: 01
Elok 32: 78
Syysk 29: —
Lokak 49: 96
Marrask 46: 51
Jouluk. ...... 37: 75 508: 17

Summa 974: 08
Menoja on ollut 3: 10

Jäännös 970: 98

Tästä summasta (508: 17) ovat koonneet:
Päivälehden kirjap 117: 03
PJ. Suomettaren latojat 93: 61
Simeliuksen perill. kirjap 65: 17
Hufvudstadsbl. latojat 63: 18
V. Petterssonin kirjap 45: 80
Sentraalikirjap 41: 50
Weilin & Göösinkirjap 32: 25
Suom.Kirj.Seuran kirjap. siviiliosasto 23: 53
N. Pressenin kirjap " . . 8: 71
Senaatin kirjap 7: 58
Hufvudstadsbl. siviilios 4: 79
Frenckellin kirjap 4: 32

* **
Hyvin suuri erotus löytyy siis ensimmäisten

ja viimeisten välillä. Ja kuitenkin pitäisi asia
olla yhtä kallis kaikille. Eiköhän asianomaisia
sentään vähän — hävetä?

Skadade trcbnitt, zinketöningar
och klieheer.

(Ur »Grafischer Anzeiger». Sv. T.-T:s öfvers.)

ILeipzigs typografiska föreninggaf för nä-
gon tid sedän facktekniker Berndt intressanta
upplysningar rörande ofvanskrifna ämne. Han
talacle bl. a. Om träsnitts förvaring. Mänga af
de oangenäma företeelser, som yppa sig vid
tryckning af träsnitt, ja ofta redan vid sättning
mcd dem, bero pä beskaffenheten hos det an-
vända träet. Buxbomveden är ej alltidaf samma
godhet. Den bästa är af ljusgul färg och mcd
smala ärsringar, ty den är af likformighärdhet.
Brunaktigt trä mcd breda ärsringar har van-
ligen omväxlande härda och mjuka lager. De
mjukare ställena torka sä smäningom ihop, och
sä blir ytan, hvars absoluta jämnhet är ound-
gänglig för ett godt tryck, vagformig,hvilket i
trycket visar sig genom ljusa och mörkastrim-
mor. Denna olägenhet kan boktryckarenej pä
nägot sätt afhjälpa; det blir allt värreoch värre.
Sädana stockar kan man mcd full rätt tillbaka-
visa. Da olägenheten ej annu framskridit sär-
deles längt, kan man ju dock genom att af-
draga en kliche erhälla en tryckbar platta,och
träsnidaren kan ofta korrigerasitt arbete genom
att afslipa de högrepartierna, förbättrastocken
genom skärning och därpä läta förfärdiga en
kliche däraf.

En annan, mycket oangenäm egenskap hos
träsnitten, hvilken man ej kan spära, da man
mottager dem, är, att träet före begagnandet

ej värit fullkomligt tort. Ju äldre trä, dess
bättre. Det mäste hafva omsorgsfullt torkatsi
flere är, om det skall vara värkligen tadelfritt.
Stockar af otillräckligt tort trä »siä Big», d. v. s.
de blifva vid hvarje temperaturskifte krokiga;
ifuktig luft böjer sig stocken, när den ligger
vägrätt uppät, sä att den blir rund, i torr luft
nedät, sä att den blir ihalig. Denna olägenhet
kan förebyggas,om stocken bevaras stäendepä
kant och ej liggande, sä att luften frän alla si-
dor kan komma tili den, ett försigtighetsmätt,
soin för öfrigt är att ifrigt anbefalla vid alt
förvarande af träsnitt.

Att förbättra skadade träsnitt.
Krokiga stockar kan man äter rata genom

att försiktigtfukta den häliga sidanmcd vattenr
och därpä lägga stocken, lindrigt belastad pä
en jämn, mcd nägra ark papper betäkt yta
(allra bäst pä slutplattan). Vid anfuktningen
far man ej taga för mycket af det goda, utan
är det bättre om man upprepar den, om det ej
blef nogförsta gängen, tyannars kan det hända,
att stocken slär sig at andra hället. Genom
för stark anfuktning löses ocksä lätt limfognin-
garna istocken, och olyckan är da sä mycket
värre, ty hvarje större stock är sammansatt af
tlere stycken. Istället för direkt anfuktning
kan man ocksä lägga fuktadt läskpapperunder
stockens häliga sida och därpä belasta det sist-
nämda. Mcd liten smula tälamodkommer man
genom denna operation snabbare tili mälet an
genom användning af kraftmedel, hvartill bl. a.
hör användning af het änga.

Genom stockens höjning lider vanligen icke
dess snitt. Betänkligare aro de skador, som
träffa denna direkt. För att afhjälpa dessa
skador, mäste man undersöka om stocken är
förderfvad, d. v. s. Om liniernaaro brutna eller
om dessa blott aro intrykta. Iförstnämdafall
kan boktryckaren ingenting göra. Ty aro ska-
dorna af sadan beskaffenhet, att det ej kan bli
fräga om nägot aftryck, sä mäste stocken äter-
lämnas tili träsnidaren, som pa de skadade stäl-
lena insätter ett stycke trä, eller om de aro
större, läter insätta det af en snickare ochdärpä
ytterligare utskär detsamma. Intrykta ställen
däremot kan tryckaren mcd en smula försik-
tighet och tälamod själf afhjälpa. Man fuktar
för detta ändamäl ifrägavarande ställe mcd ett
i vatten doppadt finger och häller, pä minst 1
centimeters afständ därifrän, ett upphettadt järn
däröfver. Därigenom höjes det intrykta träet
äter tili sm normala höjd. Värkar denna ope-
ration ej första gängen, sä upprepas den, och
mcd nägon omsorg kunna äfven ganska djupa
häligheter afhjälpas, men man akte sig noga
att, för att snabbare nä denna afsikt, halla det
heta järnet för närä träet, ty därigenom kan
stocken allvarligen skadas. Yid

trycket af träsnitt
brukar tryckaren ofta för sent observei-a, att
papperet innehäller korn och kulor, som in-
trycka sig i träsnittet, sä att bilclen synes öfver-
sädcl mcd hvita punkter. Äfven dessa läta
afhjälpa sig pä sagda sätt, men mankan äfven
använda ett annat förfarande. En riktigt jämn
glasplatta rengöres fullkomligt, framföralt frän
fett, och fuktas därpä mcd vatten. Stocken
lägges mcd bildsidan därpä och belastas. Den
pä glaset befintliga fuktigheten träffar hufvud-
sakligen blott bildytan, och framhöjer de ska-
dade ställena. Särdeles djupa skador kunna
äterställas genomanfuktning och därpä skeende
uppvärmning.

Skadade zinketsningar
läta ej förbättrasig lika lätt som träsnitt. Vid
autotypier är en korrigering nastan omöjlig,ty
dessa fina etsningars korn läta ej efterapa sig
mcd arbete mcd en stickel. Vid sträcketsnin-
gar är korrrgering lättare. Det skadade stället
blir där iförsta hand uppblödt,d. v. s. en tili—
räcklig mängd lödtenn utsmältes därpä, hvarpä
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etsytan afslipas och graveringen vidare utar-
betas mcd stickel enligt teckningen. Icke sär-
deles djupt intrykta ställen kunna utdrifvas
medels hamring pä plattans baksida och därpä
förbättras medels stickeln. Vid mera omfängs-
rika korrigeringar är det lämpligare att, säsom
vid träsnitt, insätta ett större stycke buxbom
och läta träsnidaren fullborda korrigeringen.
Pälödda och graverade ställen pä plattornaaro
ganska mycket mjukare an zink; vid större
upplaga inträder därför gerna den olägenhet,
att de fortare nötas och därför framträdaskar-
pare. Däreraot kan endast afdrag tili kliche
skydda.

Skadade klicheer.
De skador, som träffa träsnitt och etsningar,

kunna naturligtvis äfven träffa klicheer. Är det
blott fräga om intrykta ställen, sa kan tryc-
karen själf hjälpa sig därigenom att han lös-
gör klicheen frän träfoten och genom lätt ham-
ring pä baksidan af pläten afhjälper den där-
varande fördjupningen. Är ej biklen skadad,
sa kan olägenheten lätt afhjälpas, iannat fall
mäste stickeln tagas tili biständ, hvilketisvä-
rare fall blott kan ske efter pälödning af gra-
vyren.

luistakaa Vanhus-rahastoa!
Piiruötuköeöta,

Erään ulkomaisen lehden mukaan.

»Vanha hyvä aika», jolloin accidenssilatoja saattoi
asettaa työnsämiten hänelle parhaiten soveltui ja jolloin
ei niin tarkkaan laskettu kuluiko siihen muutama tunti
enemmän taivähemmän,on ohitse. Lakkaamattaeteen-
päin menevän tekniikan sekä yhä kasvavan kilpailun
vaikutuksesta olemme joutuneet sellaiseen työtapaan,
josta vanhoilla kirjaltajilla ei ollut aavistustakaan.

Sen sijaan kun ennen melkein kaikkialla ja vielä
nytkin useassa kirjapainossa katsotaan joksikin välttä-
mättömyydeksi nuo loppumattomat korrehtuurit ja se
useinkin aivan uudestaan muodostaminen, johon muu-
tamat,tilaajat ovat tottuneet, varsickin kunonkysymyk-
sessä joku hienompi työ,koettaa käytännöllinen johtaja
nykyään edellä tehdyllä piirustuksella varjella kirja-
painoa sellaisilta aikaa kuluttavilta ja siis kalliiltamuu-
toksilta ja korrehtuureilta.

Mutta myöskin silloinkun eipiirustusta tilaajan puo-
lelta vaadita, helpoittaase latoustauseassa tapauksessa
varsin tuntuvasti, lukuunottamattavärikokeitakoneessa,
jotka täten kokonaan säästyvät.

Ammattipiireissä ja lehdissä on useastipuhutttupii-
rustustaidon tarpeellisuudestajaarvosta latojille, mutta
sittenkin sitä ylen harvassa kirjapainossa harjoitetaan.
Siihen mahtaa olla syynä(lukuunottamatta niitä viisas-
telijoita jotkaeivättahd^o tunnustaa tuosta taidostamitään
hyötyä olevan ja jotka mieluimmin antavat muuten
hyvin maksetun työnmennä pois kuin poikkeavat totu-
tusta tavastaan) se, että katsotaan liian vaikeaksi oppia
siihen tarvittava teknillinen kätevyys tai että ylimal-
kaan ei olla selvillä työaineista ja työtavasta.

Ohjeiksi viimemainituilletahdommetässä antaa muu-
tamia teknillisiä viittauksia.

Jos on kysymyksessä työ,jonka latous tosin on hiukan
konstikas mutta joka kuitenkin painetaanvaan yhdellä
värillä,niin riittää lyijykynällä valkeallepaperille tehty
piirustus. Läpinäkyvä paperi on tähän tarkoitukseen
varsin sopiva, koska siihen voi esiintyvät koristekir-
jaimet, ornamentit y. m. kirjasinnäytteestä helposti
piirtää, panemalla alle ne kohdat jotka aiotaankäyttää.
Tälläyksinkertaisella ja vähänaikaa kuluttavallatavalla
piirustaessa voi myöskin aina nähdä valon ja varjon
vaikutukset, tarvitsemattaaivantarkkaan jäljentää joka
ornamenttipalasta,kiemuraatai pientäkirjainriviä. Sel-
laisista yksivärisistä töistä tyydyttää tiiaajaa piirros,
josta hän jotakuinkin näkee vaimiiksi painetun työn
kokonaisvaikutuksen.

Toisten on moniväristen töiden kanssa. Tilaajalla
on useasti aivan väärät käsitykset eri värienvaikutuk-
sesta, jonka tähden hänelle piirustus on värien' puo-
lesta niin tarkkaan knin mahdollista silminnähtäväksi
tehtävä.

Edellä sanottujen etujen tähden käytetään läpinä-
kyvääpaperiamyöskinmoniväristentöidenpiirustuksiin;
värit tiiliä paperilla eivätkuitenkaan esiinny edullisesti,
josta syystä on parempi käyttää elfenluukartonkia.

Kuu on hätäisestipiirtänyt paperille»ajatuksen» (ide)
sekä on selvillä työnko'osta(format), eri osiensuuruu-
desta ja välimatkoista,ornamenteista, koristeista jakir-

jaimista sekä väreistä,niin piirretään piirustuslaudalle |
kiinnitetylle, hyvän joukon suuremmalle kartongille kun !
työn koko vaatii, kaikki esiintyvät suorat linjat tai
ympyrät, kulmiot j. n. e., niin kutsuttu »luuranko».

Tähän käytetään kovaa lyijykynää. Pinjat, joiden
myöhemminpitää esiintyä toisessa kuin itse kontuun'-
värissä, esim. punasena, piirretään niin hienoksi kun
mahdollista, ettähän vaan näkyvät. Nyt otetaan työhön
valituista ornamenteista, (ei tarvitse kokokehystä latoa,
yksi lista riittää), mahdollisesti esiintyvistä vigneteistä,
vaikeista kulmapalasista ja pääriveistä yhteinen vedos
läpinäkyvälle paperille, sen selkäpuoli grafiteerataan ja
on nyt sen mukaan helppo läpipiirtääkaikki niille pai-
koille joille ne latauksessa on tuleva. Liika grafiiti on
tätä ennen hyvästi poistetttava. Huomattavakuitenkin
on että n. s. »mustien» ornamenttien, esim. Holbein,
piirustamiseen ei tämä tapa oikeen sovellu. Jos sel-
laisia koristeita aiotaan käyttää, on paras latoa ne ja
vetää niistä kartongille vedos sillä värillä jollane aiotaan
painaa sekä piirtää tämän ympärille ja sisälle kaikki
muut koristeet ja teksti. Tätä tapaa on edullinen
käyttää myöskin vaikeampia ornamenttia käytettäessä
suuressa koossa.

Tulemme nyt vasta-alkavalle vaikeimpaan kohtaan,
pohjavärien määrittelemiseen.

Väreistä on paras ostaa vaanmuutamakappale,mutta
ne parasta laatua. Yksi kappale sinistä, keltaista, val-
koista ja mustaa sekä kaksi kappaletta punaista, kar-
miinin ja sinooberin, riittää. Näillä väreillä voi saada
kaikki tarvittavat vivahtukset. Sekoituskuppisia on han-
kittava noin puolitusinaa. Siveltimet, joita täytyy olla
useammansuuruisia, ovat aina pidettävät suippokärkisinä
ja puhdistettavatpuhtaassa vedessähuljuttamalla. Väriä
valmistaessa on ensin kaadettava hiukkasen vettä kup-
piseen johon sitte veitselläkaavitaan tarvittavasta väri-
palasesta ja sekoitetaan siveltimellä siksi kun se on
sulanut. Jonka vaaleammaksi väri tahdotaansen vähem-
män väriä ja enemmän vettä tai päinvastoin jos tah-
dotaan tummaa.

Sekoitettaessauseampia väriä yhteen, on ensin jokai-
nenväri erikseen sulatettava, jonka jälkeen siveltimestä
tiputetaan toiseen sen verrankun tarvitaan. Joka väriä
varten on pidettävä eri sivellin. Jos esim. laitetaan
kaksi pääväriä ja niistä sitte sekoitetaan kolmas väri,
niin tarvitaan kolme sivellintä j. n. e. Vesiväreissä
painuu väriaine pian pohjalle, jonka tähden väriäkäyt-
täessä on aina ensin hyvin sekoitettavava, muuten ei
saa samaa vivahdusta.

Nyt takaisin piirustukseen. Valmislyijykynäpiirustus
kastellaan nyt hiukan puhtaalla sienellä ja odotetaan
siksi kunkartonki on vetänyt kosteudensisäänsä. Täten
tulee se pehmeämmäksi ja ottaa siten paremmin värin
itseensä. Sivellin kastellaan nyt väriin,koetetaan onsin
kartongin reunaan, joka juuri tätä varten on jätetty
suuremmaksi, ja vedetään sitte pitkillä sivellyksillä
aiotuille paikoille piirustuksessa. Lyijykynäviivat eivät
näistä vaaleista pohjaväreistä ollenkaanpahennu, joten
huoletta voi niidenkin yli sivellä missä vaanniin sopii.

Pohjavärien maalaaminen on toimitettava joutuun,
ettei kartongi sitä ennen ehdikuivua. Vasta-alkavalle,
joka ei vielä ole oppinut värien sekoittamiseen, tahtoo
pohjavärit useimmin tulla liian tummia. On senvuoksi
aina ajateltava että pohjan aina helpommin saa tum-
maksi kuin vaaleaksi, tarvitsee vaan, kun ensimmäinen
sivellys on kuivanut, sivellä kerran lisää. Jos kui-
tenkin joku väri on tullut liian tummaksi, voi sen vaa-
lentaa siten että puhtaallaveteen kastetulla siveltimellä
pyyhkäsee päälle ja painaa puhtaalla valkoisella imu-
paperilla, joka vetää liian värin pois. Vähitellenkatoa-
van tai vaalenevanpohjan saa siten,ettävetääpuhtaasen
veteen kastetulla siveltimellävaalenemaanaiotullepai-
kalle, puristaa sormilla siveltimen kuivaksi ja pyyhkii
sillä värin yhä ohuemmaksi. Tällä tapaa on tehtävä
siksi ettei väriä lopulta näy ollenkaan.

Kun pohjavärit ovat maalatut jakuivaneet, alotetaan
kontuuripiirustuksen valmistaminen. Tarvittava väri
(mustaan ei saa käyttää kirjoitusmustetta koska se
helposti leviää) on tehtävä niin sakeaa että se juuri
kynästä valuu. Piirustuskynää, joka usein on kostealla
sienellä tai märällä vaatetilkulla pyyhittävä puhtaaksi,
koska väli siihen pian kuivaa,ei ole kasteltavasuoraan
värikuppiin, vaan on väri siveltimellä siveltävä sen
sisäpuolelle. Koristeet, vignetit, ornamentit ja kirjaimet
on tehtävä piirustuskynällä, linjat, ympyrät y. m. s.
piirtimellä (ritstift). Missä kaksi väriä kohtaavat toi-
sensa on ensimäisen annettava kuivaa ennenkuin toinen
vedetään.

Pitkää harjoitusta vaatii piirustuksessa mahdollisesti
esiintyvän bronssin kiinnittäminen. Jotkut käyttävät
bronssin sijassa vaan heleän keltaista tai likaisen val-
koista hopean asemasta, mutta tärvelevät täten useasti
koko työn näön. On hiukkasessa kuumaa vettäsulatet-
tava vähän kummiarabikummia ja siitä syntyneeseen
velliin sekoitettava kelta-, taihopeaavarten valkoväriä.
Tällä seoksella piirretään tai piirtimellä vedetäänkaikki
bronsseerattavatpaikat jaripotetaan(eipyyhitä) bronssi-
jauhoapäälle. Noin neljännestunnin kuluttua pyyhitään
liika bronssijauho varovasti kuivalla siveltimellä pois.
Bronsseerattavat paikat on piirustettavapohjavärimaa-
lausten jälkeen ja ennen kontuuripiirustusta. Viime
aikoina on kauppaan ilmestynyt valmiita bronssiväri-
palasia joita käytetään aivan samalla tavallakuin vesi-
väripalasiakin.

Lopuksi puhdistetaanpiirustus mahdollisestiilmesty-
neistä likapilkuista ja leikataan ylijäävä reuna pois.

Tietysti voi käytännössä muutkin työtavat viedä

samaan tulokseen, meistä on mainittu tapa kuitenkin
näyttänyt parhaalta.

Että vasta-alkavalle ensi piirustukset eivät aina on-
nistu, on luonnollista, varsinkin jos häneltä puuttuu
kaikki piirustustaidon alkeet. Moni silloin menettää
malttinsa ja heittää kynät ja kaikki nurkkaan. On kui-
tenkin ajateltava ettei kukaan syntyissään ole mestari,
kaikki taito on usein hyvinkin pitkän harjoituksen tulos.

Uutisia.-Notiser.
Typografernes förening. Vid mänaclsmötet

den 21 december meddelade bestyrelsen:
Att tili medlemmar i föreningen blifvit god-

kände hrr E. Penger, A. W. Nyman och H.Ny-
lund, samt att pä grnnd af bristande inbetal-
ning af medlemsafgiften frän densamma afgätt
hrr A. Andersson, A. Lindgren, E. Hornborg,
A. Helander, B. Lybeck, P. Wahlstein, H.Fors-
blom och E. Wahlstein (bortrest);

Att bestyrelsen utsett hr K. Roine tili för-
eningens sekreterare;

Att föreningensbibliotek fätt emottagagäfvor
af hrr K. Skogstar, Juho Tuominen,K. Johans-
son, Rob. Ahlstedt och Onni Tuisku; samt

att den komite som vid senaste mänadsmöte
fick i uppdrag att at hr E. Wahlstein ombe-
sörja en minnesskänk, fullgjort sitt arbete. Gäf-
van utgöres af ett nysilfverskriftyg, a hvilket
är ingraveradt: »Emil Wahlstein. Typ. För-
ening iH:fors. 18 2l/12 95.» Gäfvan ätföljdes
af en sälydande adress:

»Till hr E. Wahlstein. För de stora och
mängsidiga tjänster samt för det varma in-
tresse Ni bevisat Typografernes Förening i
Helsingfors, ha vi, enligt uppdrag, aran till—
sända Eder, som ett ringa tacksamhetsbevis,
medföljandeenkla minnesgäfva.

Helsingfors den 21 december 1895.
A Typ. Förenings vägnar:

J. A. Kosk. F. W. Ahlroos. K. Hoimela.»
Frägan:»Vore det icke tili gagn för yrket

om ärligen föranstaltades utställning af under
äret utkommande tiyckalster», refererades af
hr J. Jakobsson. Referenten ansäg, att dylika
utställningar skulle blifva en driffjäder tili yr-
kets framätgäende, ty typograferne blefve da i
tillfälle att taga lärdom af hvarandra och den
osunda konkurrensen emellan underhaltigt och
ordentligt arbete skulle genom utställning af
arbetena kunna motarbetas. Frägan föranledde
ett lifligt meningsutbyte, hvaraf framgick, att
blott en mening gjorde sig gällande om de
föreslagna utställningarnas gagn, men manhade
delade äsikter om förslagets realiserande. Re-
ferenten ansäg dock, att dessa utställningar
blefve förbundna mcd ringa kostnader och lätt
ästadkomna ifall man, hvilket var troligt, kunde
päräkna principalers och faktorers medvärkan.
Mötetgodkändeslutligenihufvudsak referentens
förslag, samt utsäg enkomite, bestäendeaf hrr
K. Johansson, A. Finander, K. Forsman, O.
Lindstedt och H. J.Forsström, hvilken ägde rätt
att inkalla förstärkning samt söka ästadkomma
en ärligen äterkommandeutställning af typo-
grafiska alster.

Pä förslag af »Gutenbergs» nyvalda redak-
tion beslöts att »Gr.» finge prenumereras säväl
a landets postanstalter som hos tryckeriernas
ombudsinän: samt att postporto skulle erläggas
af prenumeranter i landsorten. Däremot god-
kändes icke redaktionens förslag, att, för vin-
nande af mera utrymme, läta trycka »Gr.» mcd
petit stil. Denna ätgärd skulle höja tryck-
ningskostnaden mcd 10 mk pr n:r, och ansägs
föreningen icke kunna pätaga sig den däraf
ytterligare tillkommande höjda ekonomiska
risken.

Föreningens nuvarande lokal skulle upp-
sägas, och vid upphyrandet af ny sadan skulle,
enligt mötets beslut, afseende fästas vid att
lokalhyran icke finge öfverstiga ett sädant be-
lopp, som komme att välla bekymmer mcd
föreningens ekonomi.
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En frän föreningens restauratris inkoraraen
anhällan om att tiden för utskänkning af spi-
rituosa mätte förlängas, bordlades efter en
längre diskussion.

Kuukauskokous jouluk. 21 p.
Toimik. ilmoitti:
että jäseniksi oli ilmoittautuneet:hrat E.Pen-

ger, A. W. Nyman ja H. Nylund; jäsenluette-
losta poispyyhitty laiminlyötyjenjäsenmaksujen
tähden hrat A. Andersson, A. Lindgren, E.
Hornborg,A.Helander,B. Lybeck, P. Wahlstein,
H. Forsblom jaE. Wahlstein (poismatkustanut);

että toimik. oli sihteeriksi valinnut hra K.
Eoineen;

kirjoja yhd.kirjastoon olivat lahjoittaneethrat
K. Skogster, Juho Tamminen, K. Johansson,
Bob. Ahlstedt ja Onni Tuisku;

se komitea, joka oli saanut toimekseen ke-
rätä rahoja ja ostaa joku sopiva lahja hra E.
"VVahlsteinille, yhdistyksen eronneelle monivuo-
tiselle sihteerille, oli päättänyt toimensa ja os-
tanut mainittua tarkoitusta varten uushopeaiset
kirjoitusneuvot, johon oli kaiverrettu: »E Wahl-
steinille. Hels. Kirjanp. yhdistykseltä».

Tulevan vuoden »Grutenbergin» toimittajain
ehdotus, että tilaushinta maaseudulla tulisi ole-
maan 4: 50 hyväksyttiin. Ehdotus lehden la-
tomisesta petiittikirjasimilla, jonka kautta pai-
natuskustannus nousisi 10:llä markalla nume-
rolta, hyljättiin. Päätettiin että lehteä saisi ti-
lata sekä postin kautta että asiamiehiltä.

»Gutenbergin» taloudenhoitajaksitulevaksivuo-
deksi valittiin hra A. W. Berg.

Kysymyksen: »olisiko ammatille eduksi, että
vuosittain toimeenpantaisiin näyttely vuoden
kuluessa ilmestyneistäpainotöistä», pohjusti hra
J. Jakobsson. Päätettiin asian lopullista selvi-
tystä varten valita viisimiehinenkomitea, johon
tulivat hrat K.Johansson, A.Finander, K.Fors-
man, J. Jakobsson ja 0. Lindstedt. Näillä on
oikeus kutsua lisäjäseniä.

Yhd. nykyinen huoneisto päätettiinirtisanoa.
Ravintoloitsijan anomus väkevien juomien

anniskeluajan pidentämisestä pantiin pöydälle.
F. Typ. Reshjälpskassa. IBjörneborg

har biidats filial af Eeshjälpskassan. 20 med-
lemmar aro inskrifna. Till ordförande och kas-
sör är hr A. Hokkanen utsedd.

Suomen kirjaltajain Matka-apurahaston
haaraosasto on perustettuPoriin. Jäseniä on
ilmoittaunut 20. Puheenjohtajaksi ja kassöö-
riksi on valittu hra Akseli Hokkanen.

Oödslall. Den 17 dcc. afled iLovisa typo-
grafen K. W. Johanssonien älder af 28 är.
Den aflidne, en mycket anspräkslös natur, var
plikttrogen och pälitlig ända till det sista.
Samma dag hau afled gick han i vanlig tid
till sitt arbete, men ett hastigt päkommet illa-
mäencle tvang honom att kl. half 11 begifva
sig tili sitt hem, där han ett par timmar se-
näre afled i följdaf hjärtslag. Den hädangängne
har i 10 är arbetat a Östra Nylands tryckeri
i Lovisa, samt kvarlämnar vid sm bortgäng
sörjande enkä och ett barn.

Handprässtryckaren Ä. J. Juden afled den
22 dcc. härstädes i 53 ars älder. J. utlärdes
a J. C. Frenckell & Sons tryckeri, samt kondi-
tionerade därefter a flere officiner bäde i huf-
vudstaden och landsorten. Den aflidne sörjes
af flere anhöriga.

Maskinmästaren J. Vilkman afled härstädes
d. 29 dcc. i en älder af 33 är.

Lahjavanhusrahastolle. Tukholmassaoles-
kelevat suomalaiset kirjailijat ovat keskuudes-
saankoonneet joululahjaksi,kuten keräyslistassa
sanotaan, sanottua rahastoa varten 14 kruunua
(20 m.), jotka rahat hra H. Rosenqvist täällä
käydessään on toimikunnalle antanut.

Taitureiksi on jouluk. 31 p. Simeliuksen
perill. painossa julistettu latojaoppilaat Bertha
Nikander, Anna Friman ja Arvid Levander.

Joululahjoiksi saivat Suom. Kirj. Seuran
kirjapainon kuupalkkalaiset ja U. Suomettaren
latojat suurempia tai pienempiä rahasummia.
Samoin on useimmissa painoissa kuupalkalla
olijat saaneet,samallaisen joululahjan.

Efterföljansvärdt. Typografen Arvid Le-
vander, som d. 31 dcc. utlärdes a Simelii
tryckeri, skänkte ianledning däraf 50 mk tili
F. Typ. understödskassa.

Yhteinen maksutariffi koko Itävallalle on
useiden neuvottelujen jälkeen työnantajain ja
-tekijäin kesken saatu toimeen.

Pääkohdat ovat: 9-tuntinen työpäivä (niillä
maaseutupainoilla, joissa nykyään on 10-tunti-
nen työpäivä, on oikeus 1896 vuoden loppuun
pitää 9 1/.2-tuntista);alin viikkopalkka on eri-
lainen eri kaupungeissa, vaihdellen 9— 13 flo-
riinin välillä (noin 22— 32 m.). Samoin on laita
laskulatomispalkan kanssa. Fraktuurista mak-
setaan 18—20 kreutzeria (noin 45— 59 p:iä),
antiquasta 1Itreutzeri enemmän 1000:lta kir-
jaimelta.

Täteji on kumpikin puoli perusaatteessahy-
väksynyt saman maksutavan. Mutta kun löy-
tyy painon-omistajia, jotka eivät kuulu isän-
nistö-yhteyksiin ja vastustavat uudistusta, on
syytä luulla että riitaisuuksia S}*ntyy tariffin
käytäntöönpanossa.

Uudenvuoden onnentoivotuksista, joita
on meille lähetetty, kiitämme sydämellisesti.

Glöm ei liilliga utqiftsfonden!
v Cl

Frän Fredrik^hamn
har det icke värit synligt hvarken ett eller
annat iGutenberg, och dock passerar här nog
raärkliga saker för oss typografer.

Som nägot extra äfven för vara smä för-
hällanden är, att sedän en kort tid tilibaka som
faktor a Kansankirjapainos tryckeri fungerar
en tryckarelev frän Sordavala. Nämda tryk-
keri har nyligen äter ökat sm personal mcd
en elev, sä att där nu finnas inalles 6 elever,
faktorn inberäknad, och 2 konstförvandter. Hva;
tycks om det? — Den förre faktorn a tryk-
keriet skulle troligen kvarstannat pä platsen,
men da frän hans kolossala lön skulle göras
ett afdrag af 600 mark om äret, baxnade han.
Han blef tillsagd att gifva svar inom fjorton
dagar om han var hugad behälla platsen pä
sagcla vilkor, och han var mähäncla tili en
början litet ivalet och kvalet, men slutligen
bemannade han sig och fränsade sig faktor-
skapet. Han tykte väl att han ej kunde mot-
taga ett sä förnedrande anhud. Själf var han
icke häller utlärd, fastän han haft lyckan att
det oaktadt inägra är inneha faktorsplats. Nu
lar han ha dragit västerut, där lyckan äter
stätt den djärfve bi, ty enligt hvad ryktet be-
rättar har han fätt en litet fetare faktorsplats
a tryckeriet i Kotka. Ingen sörjer dock hans
afresa, ty den som gräfver grop at andra, fal-
ler slutligen själf i gropen, och sä har det äf-
ven gatt mcd honom.

Förmodligenblir ingen konkurrens mcd Kan-
sankirjapainos tryckeri numera möjlig, ty här-
intill lär man erbjudit sig att trycka ett ok-
tav ark för 25 mk, men nu när man fätt bil-
ligare arbetskrafter a den arbetarvänliga tid-
ningen Haminan Sanomats tryckeri, fins intet
hopp kvar för andra tryckerier att kunna upp-
taga en täflan mcd nägon som hälst utsikt tili
framgäng.

Ä det andra tryckeriet i staden tycks man
ha sinä egna begrepp om skillnaden mellan
hvad som är brukligt och rättvist. Det berät-
tas nämligen att arbetarne där nödgats arbeta

pä öfverarbete,men vid aflöningen lär veder-
börande lia lätit undfalla sig att man ej här
brukade betala extra för öfverarbete. Efter
mänga om och men godtgjorde man dock
slutligen hela arbetspersonalen mcd 48 mk för
öfvertidsarbete, hvilket gjorde 25 penni per
timme när summan delades.

Blixt.

Sekalia. — Svibel
Kritik.

»Ijäs da detta, bästa broder!
Aldrig föir jag- sett pä maken,
Kan du tanka dig sä löjligt:
»Hufvubladet» kritiserar
Ibland annat, graiiskt arbef,
Stundom andras, hälst sitt eget,
Alltid »rättvist» och »förständigt».
Men hvad säger du om detta,
Att man ordar och kaverar,
Icke om en bok af värde,
Men om nägra sidor regler
Som man själf förstäs fätt trycka
Är ej detta genomskinligt V
Puff som stoppar jag det kallar».
Sä en harmlös sälle sade,
Som visst hum om bladet hade.

Spe.

Oenom sparbössorna hafva under deoember mänad
influtit följandemedel frän nedanstäende tryckerier:

3mf.
Päivälehtis tryckeri 11: 40
Uusi Suometars sättare 6: 10
Simelii tryckeri 4: 81
Hufvudstadsbladets sättare 4: 05
Pettersson k 0:os tryckeri 4: —
Weilin & Göös tryckeri 3: 95
Oentraltryckeriet 2: —
Nya Pressens tryckeri — :69
Frenckell & Sotis tryckeri — :40
Senatens tryckeri — :35
F. Piit. Sällskapets tryckeri . . . . . . —

:
—

Hufvudstadsbladets civilsättare — : —
Summa 37: 75

G. E.

O7LL^istai.aci d^aiAznnciisievi
racnaicn sääasiaaf

De prenumeranter som annu icke er-
lagt sinä preniunerationsafgifter, torde
henäget insända desamma inom januari
mänad 1896, pä det räkenskaperna mä
liinna uppgöras tili Typ. Föreningärs-
möte.

O. Lindstedt.

Tilaajia, jotka eivät vielä ole tilaus-
maksujansa suorittaneet,pyydetään hy-
väntahtoisestilähettämäänneennen tam-
mikuun loppua1896,että laskut saadaan
lopetetuiksi Kirjanp. Yhdistyksenvuosi-
kokoukseen.

O. Lindstedt.

Härtill hördes vännen svara:
»Undras icke därpä broder,
Sädant är det värda bladet:
Boken ryckes ifrän pannen,
Lof ihx pannen om det passar,
Och det passar om den blifvit
Trykt pä sädant ställe att ej
Konkurrens är att befara
Fördet stora bladets firma.
Tv sä har det lange värit,
Hvad man själf utför är prydligt,
Riktigt typografiskt möaster.
Annars är alt annat däligt.
Blifven van, man hör det täligt».
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