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Suomen kirjanpainajainliitto.

Vihdoinkin on se aika koittanut, että Suomen
kirjanpainajat voivat kokoontua yhden lipun alle,
että he voivat todellisestihuudahtaa: yhteisvoimin
yhteistyöhön! Nyt on heillä vasta todellisestiti-
laisuus ryhtyä yhteistyöhönisänmaansa ja itsensä
eduksi, parantaa asemaansa yhteiskunnassa niin
henkisessä kuin taloudellisessakinsuhteessa. Tätä
aikaa on ikävällä odotettu jo vuosikausia. Jo v.
1892 vietetyssä 250-vuotisjuhlan yhteydessä pide
tyssä juhlakokouksessa oli keskusteltavana koko
maata käsittävän liiton perustaminen, joka yhdis-
täisi yhteen kaikki graafillisen ammatin eri osas-
toilla työskentelevät kansalaiset yhteisin voimin
toimiakseenyhteiskunnallisenasemansaparantami-
seksi. Sen jälestä on Helsinginkirjanp. yhdistys
kypsyttänyt asiaa ja kaksi vuotta takaperin täällä
pidetyssä Suomenkirjanpainajainensimm yleisessä
kokouksessa hyväksyttiinkin se sääntöehdotus,
jonka yhdistys oli laatinut liittoa varten. Halli-
tuksen vahvistettavana olivat säännöt sitte lähes
puolitoista vuotta, mutta nyt ovat ne viimeinkin
vahvistettuina hallitukselta saadut.

Nämä monivuotisetvastukset ovat ehkäsyynä
siihen, että suuri laimeus ja välinpitämättömyys
yhteishengen ylläpitämisestä on jo ammattikun-
nassa päässyt valloille niin pääkaupungissa kuin
maaseudullakin. Suurella vaivalla saapi yksityi-
set jäsenet meillä maksamaan niitäkään vähiä
maksujaan organisatsioonin ylläpitämiseksi, mitä
tähän asti on tullut kysymykseen. Kerrotaan
meille, että täkäläisten suurimpain painojen mie-
histöissä, joilla miltei ympäri vuotta on tasaiset
kuukaustulonsa, vallitsee niin suuri välinpitämätr
tömyys maksujen suhteen yhteisten pyrintöjen
ylläpitämiseksi, että jol!ei ylöskantomiesjuuri tili-
iltoina ole paikalla ja suurella rähinällä Bkarhua''
yhdistysmaksuja y.m.,niin toisenapäivänä onniitä
mahdoton saada. Ja tämän kertomuksen olemme
havainneet todeksi, sillä juuri niisi-ä painoista ei
kuulu yhdistykseen kuin kourallinen jäseniä ja
niistäkin vielä saapi rahastonhoitajamontakeraa
vuodessa pyyhkiä osan pois. jotta jokaisen kuu-
kauskokouksen referaatissa saapi lukea otsakkeen ''.

alla rkuukausmaksujen laimiinlyömisen takia on
yhdist. erotettu" väliin monta nimeä Samoin on
niistä painoista muidenkin maksujen laita. Ym-
märrettävä näin ollen on, minkä vuoksi yhdistyk-
sen tähänastiset innokkaat ylöskantomiehet sekä
muutkin toimimiehet rupeavat jo tuskastumaan
tehdä työtä asiain eduksi, joista kaikille on yh-
täläinen hyöty. Kuka tahtoisi enää olla tällai-
sissa toimissa, joista useimmasti saapi moitteita
ja pilasanoja palkakseen, jos vähänkin sanakiis-
taan heidän kanssaan joutiiu? Tämä jos tapah-
tuisi muutamien puolelta, niin olisi se anteeksi
annettavaa, mutta kun sitä saapi osakseen am-
mattikunnan enemmistöltä,niin on se silloin an-
teeksiantamatonta.

Samallainen leväperäisyys on ilmaantunutyh-
distyksen kuukausikokousten keskusteluihin osan-
oton suhteenkin. Kokouksiin ei enää saa jäseniä
saapumaan muulloin kuin silloin, kun on keskus-
teltavana ravintolan säilyttäminen yhdistyksessä
Mitä o a tästä sanottavaa? Tämä ei enää todista
jäsenissä järkevyyttä.

Edellisen johdos'a tulee väkistekinkysyneeksi:
Tuleeko Suomen kirjanpainajat yhä edelleenkin
olemaan yhtä monta vuosisataa puuttumatta to-
delliseen organisatsioonityöhönkuin he jo ovat
olleet? — kysymys, johon ei vielä kukaan voi
täydellisesti vastata Ruotsissa, jossa työväen
organisatsiooniliike on mallikelpoisella kannalla,
jossa niin isännistökuin työmiehetkin ovat lujasti
liittyneet taistelemaankaikellaista ammattia alas-
päin vieviä kilvoittelujavastaan, on meistäennus-
tettu pahaa,onnim.sanottu, että meidänliittomme
ei tule menemään vielä pitkään aikaan eteenpäin
sellaisilla askeleilla kuin sikäläinen kirjanp;ina-
jainliitto; meiltä puuttuu kunnollista johtoa ja
kypsynyttä yksimielisyyttä; «suomalaiset eivät
käsitä asemaansa". Tältä kannalta arvostellaan
meitä ja meidän toimiamme tuolla sivistyneessä
lännessä. Tähän niin halulla kuin sen tekisim-
mekin — emme voi panna jyrkkää protestia. Sen
tehköönpikainen tulevaisuus, nyt perustetun liit-
tomme toiminta olkoon noille sivistyneille ja itse-
tietoisuuden kukkuloille kohonneille naapureil-
lemme vastaukseksi. Toivomme kumminkin har-
taalla mielellä asiain menon käyvän meillä toisin,
kuin mitä nuo ennustajat ovat lausuneet. Ja Va-
rotamme samalla Suomen kirjanpainajia, etteivät
ota moi§ta kehittymättömyydensyytöstäniskoil-
leen, vaan liittyvät yhtenä miehenä niin isännät,
työnjohtajat kuin t3?ömiehetkin saattamaan liiton
sille mallikelpoiselle kannalle, kuin tällaiset liitot
ovat muissa sivistysmaissa. Parempaa ja jalo
mielisempää vastausta itsestämme emme voisi an-
taa kuin se teko olisi.

Kuten sanoimme, nyt on ryhdyttävä innolla
työhön:rautaa on taottava silloin kuin se kuumaa
on. Helsingin kirjanp. yhdistys, jonka huoleksi
Suomen kirjanpainajain edustajat antoivat liiton
toimeenpanon,on nyt valinnut ensimmäisenliitto-
johtokunnan, jonka tehtävänä on saattaa liitto
vaikutukseensa. Onnistukoon tämä ensimmäinen
liittojohtokunta tärkeässä työssään; onnistukoon
se saamaan liiton asiat sille vakavalle pohjalle,
jolle ne tulee asettaa. Työ on ensiksi raskasta
ja tuskastuttavaa, multa raskaankin työn [(-riistä
on kerran tuleva helpotusta; jonka jyrkempi ja

raskaampi on ylämäki, sen suurempi ja helpompi
on myös odotettavissa alamäki.

Liiton sääntöjen 3 §:n mukaan pääsee liittoon
jäseneksi ainoastaan ne graafillisellaammattialalla
työskentelevät, jotka kuuluvat johonkin graafilli-
seen ammattiyhdistykseenja jotka,1§:n määräyk-
sen mukaan, ovat täyttäneet 18 vuotta sekä olleet
vähintään l vuoden ammatin palveluksessa. Yk-
sityisesti ei siis liittoon voi päästä, vaan onkaik-
kien paikkakunnalla olevien ammattilaisten liitty-
minen ensiksi eri haaraosastoksi ottamalla liiton
säännöt noudatettavikseen. Jos taas sattuu ole-
maan paikkakunnalla alle 3 jäsenen, niin on hei-
dän ensiksi yhdyttävä lähimpään haaraosastoon,
ennenkuin voivat liittoon päästä. Tämä sääntöjen
3 §:n määräys antaa siis meille aihetta kehotta-
maan ammatti tovereita perustamaan ammattiyh-
distyksiä sellaisissa kaupungeTssa, joissa niitä ei
vielä ole, ja niitä löytyymeillä vielä paljon, ai-
noastaan Turussa, Viipurissa, Vaasassa, Tampe-
reella, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Porissa (vasta
tekeillä) on yhdistykset olemassa, muualla nuku-
taan yhä rauhallista aamu-unta. Herättäköönjo
valveilleyhteistoimintaan!

Liittoon suorittaa (4 §) kukin osasto jokaisen
jäsenensä puolesta L markan sisäänkirjoitusmak-
suksi. Jäsenmaksu taas on 50 penniä puolelta
kuukaudelta; oppilaat ja apulaisetsuorittavatvaan
puolet. Nämä maksut on jokaisen haaraosaston
suorittaminen ilmoittimiensajäsentensä puolesta.

Det finska Typografförbundets
värksamhet torde nu kunna anses vara päbörjadt.
Helsingfors typografföreninghar nämligen bland
sinämedlemmarutsetten interimsstyrelse, somhar
tili uppgift att organisera allaFinlands typografer
tilien gemensamföreningäfvensomatt förrättadet
vai som § 1 1 i förbundets stadgar föreskrifver,
nämligen att sedän Helsingfors-afdelningenanstält
det förberedande valmötet och uppstält lämpliga
kandidater, ombesörjavalet i hvarje förbundettill-
hörande afdelning under december mänad a den
dag, som af förbundsstyrelsen(nu interimsstyrel-
sen) bestämmes.

Inträde tili förbundet äger hvarje grafisk för-
ening ellerklubb, som antager förbundetsstadgar
säsom grundlag och vilja vi upplysa att tili för-
bundsmedlem antages hvarje manlig och kvinnlig
arbetare som fylt 18 är och minst 1 är haft an-
ställning inom bok- eller stentryekeri, eller ocksä
vid stilgjuteri

Afdelning kan bildas a alla de orter där minst
tre medlemmar inträda. Ä ingen ort far dock mer
an en afdelning bildas och anmälan om inträde tili
förbundet sker endast genomafdelning.

Da afdelning anmäler sitt inträde i förbundet,
sändes vid samma tillfälle dess stadgar eller ord-
ningsregler jämte uppgift pä antalet medlemmar,
desses innehafvandebefattningar,fullständiga för-
och tillnamn samt födelsedagoch är. Säsnart in-
terimsstyrelsen erhällit anmälan om inträde tili
förbundet tillkännagifves detta tillika mcd med-
lemmarnas namn och nummer iHelsingfors typo-
grafförenings o gan »Gutenberg", som tillsvidare
tjäostgör som förbundsorgan. Hvarje afdelning
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erlägger vid inträdet en inträdesafgift a I mk för
hvarje medlem.

Väntan pä förbundets stadgar har viseerligen
invaggat vara grafiska arbetare i en hypnotisk
sömn, istället för att alla förteredandearheten
skulle ha kunnat undanstökats, men vi tro att
att denna sömn är af öfvergäendenatur och skall
följas af ett ifrigt och nitiskt afbete som skall
lända fosterlandet och de kommande släktena tili
mycken nytta och glädje,

Vi kunna ej tiga da likgiltigheten äfven fätt
öfverhandbland vara kolleger här ihufvudstaden
dit hela landets typografkärs blickar aro riktade.
Sä t. ex. representerades valmötettili interimssty-
relse af endast tolf valman —12 valmiin! Detär
altsä icke att.undra om likgiltigheten äfven tagit
öfverhand i landsorten. Vi klandra därför vara
kolleger för deras oförsvarliga tröghet.

Det har äfven uttalats sädana ord som, att
det finska tj^pograiförbundetej skulle arbetamcd
samma enighet och framgang som det svenska
och att det skulle täcka flere är innan den finske
typografen inser nyttanaf gemensamorganisering
och arbete. Mcd andra ord att det finska typo-
grafförbundet komme att föra ett mera tynande
an blomstrande lif. Vi aro däremot af en helt
annan tanke, den finska typografen har lange in-
sett att nägot borde göras för att förbättra hans
nuvarande ställning, säväl iintellektuelt som eko-
nomiskt hänseende, och att just dettabordesporra
enhvar tili enigt och gemensamt arbete. Daalla
hjälpas at att draga lasset gär det framät icke
när en par tre göra.det.

Under rubrikenHvem skall draga lasset?"läses
i»Svensk Typograftidning"efterföljandebeaktans-
värda ord, tagna vr Social-Demokraten":

Alla anhängare af en rörelseaf ena ellerandra
slaget önskar att den skall gä framät, ju furtare
dess bättre, men hvem som skall dragn, lasset.
därom aro meningarna delade.

Mänga föroningsmedlemmaranse, att. Om de
valt en styrelse, sä är det den, som skall göra
allt, medlemmarnaha endast att grälapä den, ofta
för bäde hvad den gör och hvad den icke gör:
denna ism ordning tänker ibland — om förenin-
gen tillhör nägot parti eller hufvudstyrelse — att
den skall göraallt, taga alla initiativ o. s. v., och
kan den icke göradet tiliallas belätenhet, sä van-
kas det afbasningilänga banor af — därtillvan-
ligen särskildt lämpliga personer.

Men är det nupä dylikt sätt en rörelseskall
drifyas framät? Nej och äter nej! Ty medan dy-
likt gnäll öfver att intet eller för litet göres eller
gräl- om det eller det var rätt tager upp tiden
kundemycket annatuträttas, somnublifverogjordt
och det gar da mcd rörelsen som mcd dem, som
voro pä väg tili täget, men under vägen kommo
ihop och grälade om hvilken väg som var denge-
naste; under tiden de stodo där och kifvades om
vägen, gick tiden, och täget gick ifran dem.

Det gäller istället, sycnerligast förarbetare-
rörelsen, att jämt och stäodigt gä vägen lugnt
framät utan att läta hejda sig afnägra som hälst
hugskott och husliga tvister", men da gäller det
ocksä att icke läta nägra fä draga det storalasset,
medan andra endast titta pä, färdiga att tagainär
det varsta är gjordt.

Det är lika nödvändigt för den enskildemed-
lemmen i föreningenatt, likaväl som denenskilde
arbetareniarbetet, hvar och en utför det arbete,
som kömmitpähans lott, sä att icke bördanlägges
ensamt pä kamraterna; ingen bör anse sig för
liten ej häller för stor att hjälpatili,utanistället
mä hvar och en kanna sig som en oumbärligdel
af det hela, hvilken när den ställes pa sin rätta
plats utför sm del af det stora arbetet.

Den enskilde medlemmen mäste kanna sig
fullt solidarisk mcd sinä öfrigamedmänniskor sä

att lika högt som lian skattar sitt egetvärde. lika
starkt mäste han kanna sig berörd,när en kamrai
lider eller förfördelas.Förstnär detta star klart för
hvarje medlem. först da känner han sig iständ
att befria sig vr de nuvarande tvängsbojorna ge-
noin att helt gifva sig iniorganisationen, ocli da,
men ocksä först da. fins den samlade kraft, som
skall gemensamt draga det stora lasset och som
sätter lif i tela rörelsen.

Medvetandet härom är det, som bibringar ar-
betaren stolthet och energi, gifver hela hans upp-
trädande en mera bestämd och kraftig karaktär;
den fega hundnaturen försvinner och arbetaren
blir en människa, enman i ordets hela bemärkelse.
Detta kraftiga uppträdande inverkar sedän pä och
sätter sm prägel pä hela rörelsen

Att bibringa hvarje individ denna uppfattning
af arhetarrörelsen är just dfin stora uppgift, som
ligger närmast tili hans för hvar och en som re-
dan nu känner sig som en länk ikedjan.

Se där ett arbete, som bör ligga oss närmast
om hjärtat och förhvilketmycket kan görassäväl
i diskussionerna,ismä föredragoch föreläsningar
inom föreningarna samt icke att förglömmaisam-
tal inom och utom familjen,iprivatlifvet;pä detta
sätt blir hvar och en sä smäningom en agitator
för vär sak. och talot om att den eller den skall
göra allt, kommer att försvinna;i stället hjälpas
vi alla at och det stora lasset drages mcd lätt-
het fram mot det stora mälet — arbetsklassens
frigörelse.

Vi anse oss icke behöfvavidare orda om hvar
och ens plikt och skyldighet utan uppmana annu
en gäng en hvar att ansluta sig tili lokalförenin-
garna eller klubbarna samt sedän tili den gemen-
samma organisationen

—
det finska typografförbun-

detl

Notiser, Uutisia.
— Glädjande. Typografernes förenings i

Helsingfors bestyrelses anhällan att fä offentligt
begagna föreningens fana har, enl. Hbl., af sena-
ten bifallits.

— Aakkostariffipuuhat Vaasassa. Vaa
san kirjanpainajat ovat viime aikoina innokkaasti
työskennelleet aakkostariffin aikaansaamiseksi
paikkakunnallaan. Jo kevättalvella asetti sikäläi-
nen kirjanp. yhdistys erityisen komitean asiata
isännille esittämään. T. k. 25 p:nä oli tällä ko-
mitealla kokous, jossa puheenjohtajakseen valitsi-
vat hra Salmen ja kirjurikseen hra Taipaleen.

Komitean laatima tariffiehdotus on: 40 p:iä
l,000:lta kirjaimelta antiquvasta ja 37 p:iä fraktuu-
rista pohjahintana. Yötyöstä sanomalehdissä eh-
dottaa komitea 40% korotuksen, päivätyössä ole-
ville lasketaan tämä prosenttimäärä vasta k:lo 8:n
jälestä illalla. Sama prosenttimäärä onmyösoleva
pyhätyöstä.

Yötyönrajoittamistaeikatsottuvoitavanenem-
pää auttaa, kuin että aamulehden toimituksien on
käsikirjoitukset valmistettavat seuraavan päivän
numeroon niin aikaiseen, että kirjapainoon jälestä
klo I2:sta yöllä ei enää saavu muuta kuin mah-
dollisesti sähkösanomia.

Kokouksessa keskusteltiin myösnormaalityö-
päivästä paikkakunnan kirjapainoissa ja tultiin
siihen tulokseen, että 10-tuntinen t}7öpäiväolisi
saatava joka painon siviiliosastoilla käytäntöön.

— Finska typografernesreshjälpskassas
filial i Villmanstrandha tili sm kassör utsett hr
A. Ringvall samt tili revisorerhrr A Nieminenoch
E. Heikkinen.

— Matka-apurahastonLappeenrannanhaa-
raosasto on valinnut rahastonhoitajaksiherra A.
Ringvallin sekä tilintarkastajiksi hrat A. Niemisen
ja A. E. Heikkisen.

— Dödsfall. Sättaren Timofej Tschcnin afled
härstädes den 21 maj i en älder af 44- är. Är 1567
kcm lian tili ryskä stabens tryekerioch har sedän
dess tillhört denna officin — Tbl.

— Tili Helsingfors Centraltryckeri ha
nyligenbestälts en störreoch enmindre snällpräss.
Den förraär frän firman Koenig & Bauer, dense-
nare fiän Augsburg. Officinens gamla Marinoni
snällpräss har försälts tili en agent. — Tbl.—

Kesälomaa sekin. Tilgmannin osake-
yhtiön kivi- ja kirjapainossa lopetetaan kesän ai-
kana lauantaisin työk:lo 3i. p. Mutta tämän ajan
isännälleen korvatakseen täytyy työväestönsanot-
tuna päivänä työskennellä yhtämittaa klo 3:een
saakka i. p ja viikolla yhtenä iltana tunnin tai
puolitoista yli määräajan. Kuinka monta tuntia
sitte jää kesälomaksi?

— Kirjallisen varotuksen on yhdistyksen
johtokunta antanut meille siitä, ettemme viime
numeroon muka ottaneet johtokunnan laatirca-a
muistutusta maaseutuyhdistyksiilelähettää Guten-
bergin kairaatuslistat takaisin Helsinkiin. Asian
laita on kumminkin sellainen, ettemme tällaista
johtokunnan tiedonantoa olekoskaan saaneetkaan.
Tosin oli kirjapainoon toimituksen tietämättä jä-
tetty seuraava uutisen muotoon laadittu pätkä:
Gutenbergin tappio tältä vuodelta on talouden-
hoitajan ilmoituksen mukaan noin 500 markkaa",
jonka saimme nähdä korrehtuurina vasta järjes-
tystä kirjoittaessamme. Kun ei uutisessa sanal-
lakaan mainittu G-ut. kannatuslistoista, niin emme
voineet aavistaaksaan, että sillä sitä asiaa tatuoi-
tettaisiin. Ja sen tiedonannon, mikä mainitussa
kyhäyksessä oli, katsoimme taas sopimattomaksi
uutisena julaista, sillä eihän siinä mainittu asia
kuulu lukijakunnalle.

Mitä tähän saamaamme «muistutukseen" muu-
ten tulee, niin olisi johtokunta saanut sen sääs-
tää paremmin omaa itseään varten, eikä antaa sitä
meille, sillä emmehän ole ottaneet — ja sitä emme
tule koskaan tekemäänkään — Gutenbergintoimi-
tustyötä vastaan siinä mielessä, että johtokunta
isäntävallalla meitä komentaisi ottamaan sitä ja
sitä kirjotusta tai uutista lehteen. Olemme johto-
kunnalle myöntäneet sijan lehdessä tiedonantojen
muodossa julaista.mitä sillä on ollut julkituotavaa.
Muun toimitustyön kanssa ei sillä ole mitään te-
kemistä, siitä pitää toimitus itse huolen johtokun-
nalta neuvoa kysymättä.

— Erään K
runnariu-historiankertoo H:bla-

det pari päivää satte ja nimittää siinä syytettyä
henkilöä saksalaiseksi hra X'ksi. Nyt on kum-
minkin yleiseen kaupungissa liikkunut jokaisen
keskuudessa puhe, vielä oikein varmassa muo
dosaa, että tämä hra X olisikin erään täkäläisen
kirjapainon — nlifaktori! Tämän jutun, jonkakait
lukijamme jo tietänevät, niin ettemme enää tar-
vinne tässä siitä kertoa, laatu on sellainen, että
siitä syytetty henkilö ei enää olisi sopiva kirja-
painon työnjohtajaksi,vaan olisi se siitä toimesta
heti poistettava ja saatettava niille markkinoille,
mistä hän on tullutkin, jonka toivommekin asian-
omaisten tekevän. Se häpäsee koko Suomen kir-
janpainajakuntaa.

Sivumennen mainittakoon, että sama henkilö
oli myös viimeisessä Helsingin kirjanpainajani
työlakossa lakonrikkoja,josta ansiostaan hän siitä
ajasta asti on ollut ammattitoveriensanaurun esi-
neenä.— Oförsvarligtslarf. Frän Otto Andersins
tryckeri i Björneborghar säsom vi antaga, en
okorekturläst affisch släppts ut frän Irycke*. För
att läsaren själf skall kunna bedömmaslarfvets
vidd läta vi inga nägra rader frän affischen där
de sväraste felen inga:

Stor djurförevisning
Pä genomresa förevisas

Fyrkantikt teit

utlänska o. s. v.
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Säsom synes är en hei rad alldeles bort, det
bör nämJigen, enligt var öfvertygelse,varaaf föl-
jande lydelse:

Stor djurförevisning. Pä gcnomresaförevisas
nti ett fyrkantigt täit — — — — — — — — —
utländska o. s. v.

- Fran Vasa raeddelas: Den af typogra-
fernes förening i Vasa nedsattakomiten för lös-
ning af nattarbets-, beräknings- ocli normalarbets-
dagsfrägorna utsäg vidmötetden 2f> junihr Salmi
tili ordf. och Taipale tili sekreterare.

Komiten enades om att det gamla fyrkants-
beriikningssättet skulle bytas mot alfabetberäk-
ningen, hvilken ansägs vararättvisare. Som grund-
pris beslötkomiten föreslä:

40 p:ni för 1,000 bokstäfver antiqua.
37 p:ni för 1,000 bokstäfver fraktur

samt för nattarbete 40% förhöjning. Nattarbete
skulle beräknas frän kl. 8 e. m.

Komiten beslötvidäre föreslä att sista manu-
skriptet tili de dagliga tidningarna ej borde sän-
das efter kl. 12 pä natten.

Som normalarbetsdagi Vasa beslötkomiten
förorda 10 timmar.

— Tyckeriernas antaliBudapestär 104.
Flera af dessa aro stora samt förseddamcd eget
stilgjuteri, stentryckeri m. ii.inrättningar. Därför
finnes icke mera an L specielt stilgjuteri i hela
staden.— Nittiotvä är fyllde den 28 april 1896 bok
tryckaren A. Cedergren iStockholm — T. f. B.

— Hvad en typograf börkumia. Ietthu-
moristiskt tai tili typografer sade Henrik Werge-
land en gäng: rEn typograf bör kunna franska,
tyska, engelska, lätin, grekiska, hebreiska.. .„ —
Tag och kasta ned honom"! — ropade en skämt-
sam typograf. — Tack - sade Wergeland— jag
kan godt gä ned sjelf ty jag kan inte heller alla
dessa spräk."

— - En skärmaskinafjättedimensioner är.n. under tillverkning hos firman Karl Krause i
Leipzig. Mcd denna maskin skall papperkunna
skäras i stötar om ända tili 170 mm.höjd. Snitt-
bredden uppgär ända tili 2,1 meter, och bordet är
öfver.3 meter längt. Hela maskinens nettoviktär
6 tusen kilo. In- och utskjutning af stötarna,lik-
som maskinens stannande vid högsta knifhöjd
efter hvarje snitt, sker automatiskt. — Vid samma

fabrik ha förut byggts tvä skärmaskiner af i det
närmaste samma storlek, och det synes som skulle
de hafva en god framtid för sig vid pappersfab-
rikerna, enär det fins ätskilliga papperssorter,
som ej läta skära sig i pappersvalsarnas tvär-
riktning.

— Tyskarnas tankar om sattmaskiner.
Pä tai om sättmaskiner läses iZeitschrift ftir
Deutschlands Buchdrucker" följande:

De tyska tidningarnas jämförelsevislilla text-
innehäll och de läga priserna för sättning utgöra
hinder för maskinens rentabilitet. Skulle en del
tidningsutgifvare, genom att anskaffa sättmaski-
ner, söka öfvertrumfaandra tidningsutgifvaremcd
att kunna tidigare utsända de farskaste nyheter,
sä är det alldeles icke omöjligtatt genom tek-
niska förändringar och anställandet af fiere sät-
tare halla dessa stängen. Vid framställande af
verksättning kan man knappast'räkna mcd sätt-
maskinen. Man bör icke läta förledasig af eh-
skilda experimenterandeboktryekeriägare tili onyt-
tig kurtis för den annu omogna uppfinningen
Ett allmänt införandeaf sättmaskiner i Tyskland
är under nuvarande omständigheter osannolikt/'

— ILeipzig lyckades man icke fä den nya
taritfen att gälla fr. o. m. första veckan imaj, sä-
som var ämnadt, utan ha principalerna förklarat,
att den först mäste godkännas af Deutscher Buch-
drucker-Verein som sammanträderijuni.

— Ett stort svenskt-danskt typograf-
mötekommer att afhällas i Malmöden 12 juli.

Alit tyckes tyda pä attmötetskallblifvastor-
artadt. Redan har frän Köbenhamn anmälts c:a
400 deltagare af nämda stads samtliga typogra-
fiska föreningar, däribland 2 sängföreningar (Ty-
pografernessangforeningochGutenbergkoret)med-
förande fana och musik.^ och frän Skäne väntas
minst200 typografer. Dedanska deltagarnekomma,
sävida tillätelse blir beviljad, att täga frän bäten
efter fana och musik och mottagas af Malmöoch
Lunds typografer samt för öfrigtaf alla de gäster
som vid denna tid aro anlända.

Deltagarne i mötet komma att pä furniidda-
gen afläggabesöka industriutställningen,hvarefter
gemensammiddagintages. Eftermiddagenanvän-
des tili att bese stadens olika sevärdheter.

Om aftonen samlas deltagarneäter,men denna
gäng vid gemensamma bälar.

Detta typografmöte blir säkert det största
skandinaviska typografmöte,som nägonsin hällits
i norden, och det är att förvänta att typograferne
frän Sveriges olika hall och trakter infinna sigsä
mangrant som möjligt,glömmandealla förut exi-
sterande meningsskiljaktigheter. Man kan vara
öfvertygadom att den af Malmö typografiska för-
ening tillsatta festkomiten gör allt hvad i dess
förmäga star för att göradagen sä angenäm och
treflig som möjligt.- S T.-T.

9^r r

SJcrif i eder tidning, ställ icke edert ljus under
skeppan! Vppöfveneder tankeförmägaoch lären kanna
edra Tcrafter samt halla edra svagheter istyr.

Typograferne a alla tryckerier i landet
bedja vi ihägkomma mcd artiklar och lokalnotiser och
därigenom visa att bladet v ärkligen är det gemen-
samma spräkrör hvarur vara siämmor böra ljuda.

Föreningssträfvandena. -" Yhdistysriennoista.

— Typografernes föreningi2?.'/02'5 Sam-

manträdde till extra möte fredagen den 26 juni a
föreningens lokal, Stora Robertsgatan 4P

Till mötet hade endast 12 medlemmar infun-
nit sig.

Tiil följd af frägornas stora vikt tillfrägade
ordf. mötet om dessa nu kunde afgöras eller
bordläggas till ett taliikare möte. Efter ett kor-
tare meningsutbyte, däri det bl. a. uttalades, att
föreningens möten pä senare tider ej värit talri-
kare representerade; andra ansägo däremot frä-
gorna vara af alt för stor vikt sä att de annu en
gäng borde bordläggas,hvarfördet skreds till om-
röstning däri den förra äsikten mcd 7 röster mot
5 segrade, hvarför ordföranden förkiarade mötet
öppnadt.

Hr ordförandenuppmanade de närvarandeatt
väljä interimsstyrelse till förbundet enligt kandi-
datlistor som ingingoiGutenberg.

Hr Kosk ansäg det vara onödigt,att nu väija
andra funktionärer an själfva interimsstyrelsen,
detta hr Kosks förslagantogs enhälligt.

Till finska t3?pografförbundetsinterimsstyrelse
valdes hrr P.Petterssonmcd 11 röster, A. Söderlund
och O. Bernström mcd 10 r, F. F. W. Ahlroos 8
r., 2?. Skogster, K. Forsman och 2?. Saastamoinen
mcd 7 röster. Närmast i röstetalet voro hrr Ii
Ahlstedt, '/. A Kosk, 2?. J. lorsström och 2? Matts-
son aila mcd 4 röster.
Ifrägan om „Gutenbergs vara eller icke vara"

uttalades enhälligt, att nu da förbundetär under
bildande det vore alldeles oundvikligt att Guten-
berg skulle utkomma och attmedel tillbestridande
för dess utkommande skulle försöka fas genom
kringsändande af garantilistor tillsamtliga trycke-
rier ihufvudstaden.

Af diskussionen framgar följande:
Hr 2?er»s/r^)? ansäg det vara alldelesnödvän-

digt. Att vi hafva ett gemensamt organ nuda för-
bundet ärunder organisering. Föreslogatt garan-
tilistor annu en gäng skulle sändas kring landet
äfvensom ihufvudstaden.

Hr Lindströmunderstöddehr Bernströmsför-
siag.

" Hr Hoimela ansäg det vara nödvändigtatt Gu-
tenberg nu skulle iefva da förbundetär under bil-
dande, men att det säg ut som ingen brydde sig
om sitt organ och att det under sädana vilkor
vore bättre att nedlägga det an att ruinera för-
eningens kassa, isynnerhet sombladet aldrig burit
sig, utan endast kräft stora summor vr förenin-
gens fonder. Föreslogatt försökauppehälla Gu-
tenberg till ärets slut och att bestridautgifterna
frän tilifäiiigautgiftsfonden, da för förbundetsräk-
ning nog borde iinnas medel iliknande fonder,
som existera i Abo, Viborg och Kuopio.

Hr Karjalainen trodde att den äskade garantin
nog kunde fas ihop, da bidragentilide sträjkande
byggnadsarbetarene stegtili en ganskarespektabel
summa, och att vara egna sträfvanden icke kundc
lämnas obeaktade framför andras. Föreslog an-
ordnande af mindre lotterier och nöjenpä lokalen
samt fördessas realiserande en fem mannakomite.

Hr Kosh ansäg det vara bäst att först sända
garantilistor i hufvudstaden förränandra ätgärder
vidtoges.

Hr Niemi föreslogatt tillfälliga utgiftsfondon
borde anlitas och troddeatt typografernaej kunde
vara utan spräkrör,understöddeföröfrigthr Kar-
jalainen

Föreningen beslöt, säsom ofvan nämndes, pä
förslagaf hr Kosk,att Gutenberg fortsättningsvis
skulle utkomma och att garantilistor skulle af he-
Styrelsen kringsändas i och förbestridande af de
utgifter som Gutenbergs utkommande toge i an-
spräk.

För att justera protokollet utsägos tili juste-
ringsmän hrr J. A. Kosk och K.Hoimela.

— Helsinginkirjanpainajainyhdistyksen
ylimääräisessä kokouksessa t. k. 26 p:nä valittiin
Suomen kirjaltajaiiiton väliaikaiseen johtokun-
taan, jonka toimena on saattaa liiton asiat alulle,
hrat P. Pettersson, 11 ään., G. A. Bernström ja A. Sö-
derlund, kumpikin 10 äänellä, F. Ahlroos, 8 ään.,
X. Skogster, K. Forsman ja Fr. Saastamoinen, jo-
kainen 7 äänellä, sekä heidän varajäsenikseenhrat
H. Ahlstedt, J. A. Kosk, H '/. Forsström ja M. Matts-
son. Tämän johtokunnan tulee keskuudestaan va-
lita puheenjohtaja ja sihteeri sekä ryhtyähetitoi-
meensa.

Toisena kysymyksenä oli kokouksessa käsi-
teltävänä taasenkin Gutenbergin elossapitäminen
tämän vuoden loppuun. Ainoastaan yksi puhuja
katsoi mielestään parhaaksi, että yhdistys lak-
kauttaa lehden, koska ei toimikunnan hiljakkoin
maaseudulle lähettämiin kannatuslistoihin ole lä-
himainkaan tullut sitä rahallista kannatusta, mitä
lehti tarvitsisi tämän vuoden ajan ilmaantuakseen
eikä sitä ollut puhujan mielestä toivottavissaHel-
singistäkään. Tätä ehdotusta toiset kaikki anka-
rasti vastustivat,katsottiinaivan välttämättömäksi
äänenkannattajan elossapitäminen, otettakoon sii-
hen sitte varat mistä tahansa. Kun yhdistys tu-
lisi olemaanlehdenkustantajanaainoastaan tämän
vuoden loppuun, jonka jälestä se tulee olemaan
liiton äänenkannattaja ja niinmuodoin sen kustan-
nettavanakin, niin toivottiin jollain lailla sen ver-
ran varoja saatavan kokoon,mitä siihen tarvitaan.
Kokous katsoi parhaaksi, että toimikunta ensik-
sikin lähettäisi kanijatuslistoja kaikkiinHelsingin
painoihin,vaan jollei näihin keräänny sitä 350—
400 markan takaussummaa, minkä lehti talouden-
hoitajan tekemän laskun mukaan tulee tällä vuo-
della tarvitsemaan, niin on sen ryhdyttävä rahan-
keräykseen jollakin muulla tehokkaalla tavalla.

Kokouksen pöytäkirjaatarkastamaanvalittiin
hrat J. A. Kosk ja K. Hoimela.
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Niin tärkeitä asioita kuin kokouksessa oli il-
moitettukin käsiteltäviksi,olisaapunutpaikalleai-
noastaan n. 14- ;\ 15 jäsentä. Tämä laimea osan-
otto jäsenten puolelta yhdistyksen tärkeisiin py-
rinnöihin juuri tällä hetkellä rupeaa jo kaikkia
yhdistyksen luottamustoimiinvalittujakin tuskas-
tuttamaan. Siihen oli jo hyvänämerkkinä se, että
kuinkokouksessaoli liiton väliaikainen toimikunta
valittava, niin miltei kaikki edellisessä kokouk-
sessa ehdokaslistaanasetetuista kieltäytyivastaan-
ottamasta luottamustointa.

Mitä luullaan saavutettavan moisella yhteis-
toiminnalla? Mikä on, hyvät herrat, liittolapsesta
näin ollen tuleva?

Vireillä pidettävä.

Maaseututariffin alhaisesta hinnasta on usein
ollut puhetta sekä Gut. että kirj. yhd. kokouk-
sissa, niin hyvin täällä kninmaaseudullakin Vaan
ei ole vielä parannuksia — ainakaan kaikin pai"
koin — saavutettu. Niin vaikeaa laatua kuin ky-
symyksessä oleva asia onkin, on sitä kuitenkin
pidettävä hereillä ja uudistettava julkisuudessa
mikäli mahdollista, etenkin nyt, kun liiton sään-
nötovat saaneet asianomaisen vahvistuksen.

Riippuen koko kysymyksen ratkaisu yksin-
omaan faktoreista ja isännistöstä. Ja näin ollen
ei latojilla eli työntekijöilläole liikaasananvaltaa
palkkansa kohottamiseksi. Jos latoja rohkenee
katsoa vähäksi esim. 70 penniä 1,000:lta neliöltä
(= 1: 08 p. 100 riviltä) — joka summa useissapai-
koinmaksetaankin— niinpianpafaktori tai isäntä
on niskassa. Jos taas latoja, joka on vuoden tai
puoli ollut taiturina, vaatii palkankorotusta60 50
mk:an kuukauspalkkaan — joka ei ole hyvinkään
harvinainen summa — saa hän siihen tavallisesti
kieltävän vastauksen.

Ei myös ole varmaa joskokaikinpaikoinmak-
setaan mainittua 70 p:iä 1,000:lta nel, vaan vielä
vähemmänkin, aina 70- 40 p. l,00O:lta nel., joka
jo menee siirkuteltavan alhaiseksi, jolla ei voi an-
saita toimeentuloaan kunnollisesti,puhumattakaan
minkäänlaisista säästöistä vanhuuden varalle tai
muusta sellaisesta.

Hyvällä syyllä luulisi jokaisen järjellisen ih
misen käsittävän, mihin moinen alhainen maksu
saattaa työntekijän,olkoonpa hän sitten vanhatai
nuori: nureksimiseen ja kovaankatkeruuteen, saa-
dessaan koko päiväisen ahkerantyönsäpalkkioksi
ainoastaan 2—3 mk ja väliin vielä alle siitäkin.
Tästä päättäen ei voisi otaksua, sitä vähemmän
uskoa, että nyt eletään vapaudenja tasa-arvoisuu-
den aikakaudella.

Voisi toki jo toivoa, että maaseutupainojen
isäntien omanvoitonpyynti edes hiukankin meillä
antaisi perään ja että faktorit menisivät omaan
itseensä alhaisen palkan suhteen, niin että soisi-
vat latojillekin kunnollisen palkan työstään, jotta
heidän toimeentulonsa tulisi kaikkiallajotakuinkin
tasaiseksi; voisivatparantaaasemaansa yhteiskun-
nassa. Silloin voisi työnantajillakinolla suurem-
mat vaatimukset työmiehiä kohtaan velvollisuuk-
sista, joitavaatimuksianytkinusein tehdään,vaikka
palkat onkin monessa kohdin niin kurjalla kan-
nalla kuin edellä olemme viitanneet.

Haka.

Muuan sana väristä ja väri-
painoksesta.

(1896 v.n ..Boktryckeri-Kalenderista".)

Jo edellisinä vuosina, lausuu tekiä kirjotuk-
sensa johdatuksessa,on minulla ollut aikeissa an-
taa muutamia ammattitietoja v&ripakioksesta, —
eri lajisista väreistä, niiden nimistä, yhdistämi-
sestä ja käyttämisestä, joista tiedoista mahdolli-
sesti voisi olla jonkinlaista käytännöllistä hyötyä
herroille kirjanpainajille, etenkin sellaisille, jotka

harvoin ovat väripainotöissä. Monta ehkä pelosta,
ettei työ tulisi onnistumaan, syntynyttä estettä
väripainotyössä olisi sillä ehkä estetty.

Kun nykyaikana tuskin minkäänlaisiatärkeim-
piä painotöitä,kuten esitn. hintaluetteloja, kierto-
kirjeitä, päällyslehtiä,kuvateoksia y.m. julaistaan,
joissa ei tahdottaisi miellyttävän sievää ulkoasua-- joko yhden tahi useamman värin avulla — niin
lienee niinmuodoin soveliasta puhua vähän värien
käyttämistavasta, päästäksemme helpommin hy-
vään tulokseen.

Ennenkuin menemme pitemmälle asiassa, on
ensiksikin huomioon otettava seuraava hyvää tar-
koittava neuvoni: Osta niin vähän väriä janiin
vähän eri lajeja kuin mahdollista; älä myöskään kos-
kaan ostahelppoa tavaraa, vaanhyvää, sellaista,, joka
sisältää todellisesti väriaineksia, eikä liitua, kalk-
kia y, m., usein väriainesten sijaisina käytettävänä
tavattavia aineksia, jotka saattavat aikaan, että
painos tulee epäpuhdasta, näplillistä (putsigt) ja
rumaa. Tällainen väri ei vastaa täydellisesti tar-
koitustaan, vaan vaatii monia puhdistuksia y. m
ikävyyksiä, jotka vaikuttavat suurimmasti työn
ulkoasuun, hintaan ja — humööriin!

Minkä vuoksi minä kehotan niin pieniin osto-
määriin? Juuri sen vuoksi, ettei väri,kuten esim.
viini, tule paremmaksi, jos se saa kauan seistä,
vaanpäinvastoinkuivaa sisään", kovettuu ja muo-
dostaa kuoren Sitä paitsi on nykyään helppo
saada tarvittaissa uutta ensi tilassa.

Kun väriastiaa ruvetaan käyttämään, on hyö-
dyllistä kaataaastiaan vähän joko vettä, lyseriiniä
tai värnissaa.niin ettei ilma pääse tunkeirtumaan
sisälle.

Väriä astiastaotettaissaonhuomioonotettava,
ettei veistä pistetä suoraanalaspäin sisälleastiaan,
vaan on se päältä tasascsti vedettävä väriä pit-
kin ulos.

Se, että kehotan ostamaanniin vähän eri väri-
lajeja, tulee siitä, ettemme käytännössä tarvitse
enempää kuin pohjavärit, eri nyanssit sekotamme
tai murramme itse helposti.

1895 vuoden kalenterissa annoin otsakkeella
Yhtä ja toista" muutamia neuvoja värien seko-
tuksesta, kehottamalla m. m, että mitä suurin
puhtaus on tässä kohdin huomioon otettava. Se
on A ja O väripainossa ja ensimmäinenehto, että
työ onnistuu hyvin.

Alamme siis pää- eli pohjaväreistä, jotka, ku-
ten tietämme, ovat keltanen, punanen ja sininen.
Näitä väriä sekottamallasaavutammekaikki toiset
nyanssit, ja nämä taasen voidaan saada joko tum-
memmiksi tai valoisammiksi sekottamalla eli ku-
ten tahtoisin sanoa murtamalla tummempien \ä-
rien kanssa valoisat värit, s. t s. jos tahtoo värin
mustemmaksi, niin on pantavaenempi tummempaa
joukkoon ja jos taas päin vastoin,niin on sekotus
tapahtuva vaaleammalla värillä. Niinpä saamme
esim. sekottamalla keltasta ja punasta orangin
keltasta ja sinistä viherjäisen, punasta ja sinistä
sinervänpunaisen j ne.

Tahdon tässä luetella ne värit, jotka tavalli-
sesti ovat täydellisesti pitäviä

Punasta väriä käytetään enin kaikista ja joka
myös on kalleinta. Punasta väriä tarvitsee kor-
keintaan kahta lajia, nim. sinoopperia ja keraaniu-
mia — tahi briljanttilakkaa. Sinoopperi sekotettuna
jonkun näiden kahdenmainitun värin kanssa antaa
mieluisan ja hyvin peittävän värin. Sinoopperion
myös sellainen punainenväri, jokaparhaiten tekee
itsensä näkyväksi ja parhaiten soveltuu mustan
kanssa yhteyteen. Karmiini on myöspaljon käy-
tetty väri, mutta on liian kallista.

Sininen väri on varmaan se, joka seuraa käy-
tännössä punaista väriä kaikista toisista värila-
jeista. Kunnollinen nyanssi on miloriinisininen,
myöskinnimitettynäterässiniseksi. Sillä onhelppo
painaa, tulee hyvin peittäväksi ja sekottuusinisen
vaaleammaksija muuttuu pohjaväriksi, kun siihen
lisää valkeata väriä. Miloriinisininen, sekotettuna
mustan kanssa, antaa tälle jälkimmäiselle miellyt-
tävän näyn ja syvemmän pohjan. Ostettaessami-

loriinisinistä väriä on tarkoin silmällä pidettävä,
että todellisesti tulee saamaan oikeata väriä, eikä
värjättyä liitua tai muuta sellaista, joka usein on
tapahtunut minulle itselleni. Olen usein asettanut
hankkijan määräksi hankkia todellista miloriini-
sinistä väriä, sen vuoksi kun olen usein sen huo-
mannut olevan kelpaamatonta. Siitä syystä on
ostettava aina parasta lajia — se käypiajalla hel-
pommaksi. — Edelleen on meillä pariisinpunanen,
kunnollinen väri, joka käypi enempi viherjäisenä
kuin miloriini ja Bleu de prusse. Orientaalinen
ja Kiinansininen ovat myöskin paljon käytettyjä
ja hyviä värejä. Ultramariinionkaikista vaikeim-
pia värejä painaa.

Tämän jälestä tulee ruskea väri, joka esiintyy
tuhansissa nyansseissa. Sekottamallakeltasta,pu-
nasta ja mustaa saadaan melkein kaikki varik-
set. Ruskea väri on tavallisesti hyvin helppoa
painaa. Terra diSienna on hieno nyanssi, mutta
vaikea painaa, mikä este aina on maavärien pai-
namisessa.

Sitte tulemme sinervänpunaiseen väriin, jota
kyllä saadaan sekottamalla punastajasinistä,mutta
parempi on ostaa tämä väri valmiina kaupasta.

Viherjäinen väri käypi helposti laittaa sekot-
tamalla keltasta, esim. kromikeltasta ja miloriini-
sinistä yhteen. Jos tahtoo värin tummemmaksi
tai valosammaksi, niin on pantava joko enempi
tai vähempi kromikeltaista joukkoon. Kauniit vi-
herjät värit ovat silkinviherjä, viridiiniviherjä ja
vihtoriininviherjä.

Valkeista väreistä on kremservalkea tosin kal-
leinta, mutta myöskin parasta. Sillä ei tosin ole
kovin helppo painaa,mutta se peittää sentään hy-
vin ja on — puhtaasti valkeata.

Keltasista värkeistä onkromikeltanentavallisesti
käytettyä.

Kaikki eri värilajit ilmaantuvat tehtaasta kol-
messa muodossa, nim. kuivina, taikinana (nah-
keana) javalmiiksihienonnettuna värnissassa. Ken
tulee paljon käyttämään eri värilajeja.niin on sille
edullisinta hankkia värihienontamiskone(värivals-
simylly) ja ostaa joko kuivia tai taikinavärejä ja
hienontaa ne värnissan avulla. Taikinavärit ovat
edullisimpiakäyttää ja käyvät myöshelposti hie-
nontaa joko väkevällä tai heikolla värnissalla,aina
sen mukaan kuin tahtoo värin peittäväksi.

Wald. Zaehrisson.

Sport. — Urheilua
— Det prydliga, klubbmärket af silfver,

som är värdt hälften af ärsmedlemsafgiften,ut-
delas gratis at detta ars klubhmedlemmarvid an-
mälan hos resp. uppbördsmän.—

Typografernes förenings Sportklubbs
kappsegling jämte pokaltäfling äger rum söndagen
den 5 juli ki. 10 f. m. Samlingen skera Bärg-
holmen. Pokalförsvarare är som kändt kuttern
7-man".

Satunnaisten menojen rahasto.
Toukokuulla on täkäläisistä kirjapainoista säästö-

Laatikkojen kautta kerääntynyt seuraavat summat:
Puvalehdcn kiriapamcssa ') 10:20
Hufvudstadsbladetin latojat 10:10
\\3llllj-iaGröcsmkirjap.**) 8 80
Uuden Suomettaren latojat 5:20
Suom. Kirj. Seuran kirjap. 3:58
Petterssonin jaKumpp.kirjap. 1: 35
Simeliuksen perillistenkirjap. — :65
Sentraalitirjapainossa —

:60
H:bladetin siviililatojat —:50
Senaatin kirjap. —

:40
Frenckellin japojan kirjap. — :30
Nya Pressenin kirjap.***) —

:
—

Summa Smk 41: 68

G. 2?.

*) Kaikki taiturit — kahta lukuun ottamatta — luo-
vuttaneet puoliprosenttia palkastaan.

**) Kaikki latojataiturit ja yksi painaja luovuttaneet
puolipros. palkastaan.

***) Laatikkoa ei ole satipunut.
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