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Lokakuu

Finska Typografförbundet.-Suomen Kirjaltajaliitto.

Anmälningar för inträde. — Ilmoitettuja jäseniä.

Af Kotka typografklubb: — Kotkan kirjnltaja-
klublsta: Rieno Drockila, sättare, latoja 2*/ v1870;— Otto Keinonen,sättare, latoja7/i1875; — Mikko
Raatikainen, tryekare, painaja 24/s1852; — Frans
Hj. Partia, sättareel, latojaopp. 23/9 1877; — Karl
Hj. Hjelm, sättareel., latojaopp.8/9 1878;

—
Erland

Viljanen, sättareel, latojaopp. 3/ii 1878.

Interimsstyrelsens ordf. meddelade pä styrelse-
mötet den 6 okt. Att Typografemes föreningi

Helsingfors beslutit pä mänadsmötetden 4 okt.
sluta sig tili Finska Typografförbundet.— Beslöts
vidtaga nödiga ätgärder förutgifvandetafett för-
bundsorgan under är 1897.'

Tisdagen den 13 okt. beslöts öfvertagadenaf
Typografemes föreningiH:fors öfverlätnautgif-
ningsrätten af Gutenberg och skulle densamma
tryekas a Simelii arfvingars tryekeri. — Kotka
stads typografer ha anmält om sitt inträde som
afdelning i förbundet. — Meddelades att sekrete-
raren distribueratuppropen tili anslutningtiliFör-
bundet samt anmälningsblanketternatili följande
orter:

Fredrikshamn, Uleäborg, Vasa, Viborg, Gam-
lakarleby, Abo, Tammerfors, Raumo, Brahestad,
Ekenäs, Nykarleby, Heinola, Kristinestad,Nystad,
Sordavala, Joensuu, Nyslott, Kotka, Lovisa, Kex-
holm, Jakobstad, Hangö,Tavastehus, S:t Michel,
Kuopio, Jyväskylä, Mariehamn. Villmanstrand,
Borgä, Björneborg

Meddelande frän interimsstyrelsen.

De herrar kolleger, hvilka annu ej erhällit
Finska TypografFörbundetsstadgar, tordegodhets-
fullt vanda sig mcd anhällan därom tili interims-
styrelsen under adress hr R.E.Berg, Repslagare-
gatan 13, Helsingfors.

Tiedonantoja väliaikaiseltahallitukselta.

Ne arvoisat tovorit, jotka eivät vielä ole saa-
neet Suomen Kirjaltajaliiton sääntöjä, kääntykööt
pyynnöllänsä väliaikaisen hallituksen sihteerin
hra R. E. Bergin puoleen,osoitteella:Helsinki,
Nuoranpunojankatu13.

Adresser.

Ledamöter:F. Ahlroos, C. Bernström,E.Hol-
länder, K. Johansson, K. Mattsson och J. Niemi.

Ordförande: K. Skogster, V. Pettersson & C:s
tryekeri, Alexandersgatan 46.

Sekrcterare:R. Berg, Repslagaregatan13.

Kassaförvaltare:Fr. Saastamoinen, Simelii arf-
vingars tryekeri, Nylandsgatan 9.

Oso11eita.

Jäseniä: F. Ahlroos, C. Lemström, F. Hoi-
länder, K. Johansson, K. Mattsson ja J. Niemi.

Puheenjohtaja: K.Skogster, V. Pettersson& C:in
kirjapaino, Aleksanderink. 40.

Kirjuri: K Berg, Nuoranpunojankatu 13.
7^/taBton/soit<l/a.' Fr. Saastamoinen, Simeliuksen

perillisten kirjapaino, Uudenmaank. 9.

Interimsstyrelsen

sammanträderhvarje hälgfri tisdag kl. 8 e m. a Ty-
pografemes förenings lokal, St. Robertsgatan 44.

Väliaikainen hallitus

kokoontuu joka arki tiistai kello 8ip. Kirjap. yhä.
huoneusiossa Iso Roobertinkatu 44.

Tili läsaren.

Iföregäende nummer af Gutenberg lämnar
den finska afdelningens redaktörhr K. Hoimela
farväl tili sinä ärade läsare, därihanbeklagar sig
öfver, att han ej haft tillräckligt lösa tyglar,pä-
stäende att jag censureradthans uppsatser. Tili
detta hans pästäende kan jag ej annat an le, ty
detta hans beklagande är sä tillvida oberättigadt,
att jag iregeln ej befattadt mig de finska uppsat-
serna, utan har hr H. fätt redigera efter egetbe-
hag, hvarför Gutenbergiregeln försenats.

Genom en tillfällighet kom jag dock öfver
den öfverklagadeuppsatsen, hvars innehäll ej det
ringaste vidrörde den fräga — nattarbetsfr&gan,
hvarom den i fräga varande polemikenuppstätt,
utanhelt trankilt nedsablade en person och hans
görande och lätande, och hvilket jag ansäg för-
gripligt. i synnerhet som redaktionen utlofvat
uteslutande af ali personlig polemik frän Guten-
bergs spalter. Förutom detta humanitets förlof
ville jag undvika onödigtkif och split samt sä-
som ansvarig redaktör undvika att möjligen
blifva rättsligt ätalad för en uppsats, som ej be-
fordrade den typografiskakärens väl,utan fastmer
kunde skada säväl organetsjäif, som de personer
som stält sig i spetsen för organisationenoch
därvid spilt tid och möda, hvarför jag är öfver-
tygad, att jag a sanningens och humanitetens
vägnar handladt rätt, da jag kastat hr H:s upp-
satts i — papperskorgen. Läsaren mä själf döma
om jag gjordt rätt.

Hr Hoimelas pästäende, att vissa personer
kontrollerat hana göranden och lätanden da han
tjänstgjort iden finska typografkärens tjänst
säsom redaktör för Gutenberg öfverensstämmer ej
mcd sanningen. Väl har han in privatum vidtalats
af flere personer angäendeGutenbergsredigering,
men detta har ej värkat störandepä hans arbets-
fält.

Hr H:s pästäende, att det stöd som utlofvats
och som vi voro berättigade fordra af Finlands
typografer, väkt nedsläende pä oss,mäste beklag-
ligtvis erkännas, ty det är ej rätt att fordra af
tvä arbetare, som sysselsättas af sitt arbete dag
och natt, att dessa skola hinna följamcd alt som

berör typograferna och yrket utan bör det vara
hvar och ens plikt att understöda redaktionen raed
meddelanden, artiklar, notiser m. ro. för att Gu-
tenberg värkligen kan fylla den platsman sä stor-
slaget utropar — meidän äänenkannattaja !"

Jag hoppas att tiderna förändras och vi mcd
dem — eller hur?

Da jag härmedtillbakavisadtde beskyllningar
hr H. päbördat mig, aro de skäl hr H. lagt i da-
gen säsom omöjligtatt fortsättningsvis vara Gu-
tenbergs redaktör, oberättigade och endast svep-
skäl.

F. Ahlroos.

Lukijalle.
Hra K. Hoimelan luovuttua Guteubergin suo-

menkielisen osaston toimituksesta hyväksyttiin
yksimielisesti allekirjoitettu Helsinginkirjanpai-
najain yhdistyksen kokouksessa t. k. 4 p:nä tämän
vuoden loppuun jatkamaan sanotun osaston toimi-
tustyötä.

Pidän raskaana tämän velvollisuuteni vaikeat
ja monipuoliset tehtävät meikäläisten ammatti-
miesten äänenkannattajan palveluksessa yhteisen,
periaatteellisen tj'ön ajamisessa. Mutta teen tä-
män palvelukseni, mikäli oma vähäpätöinen voi-
mani myöntää koska apua on edelleenkin odotet-
tavissa arv. ammattimiehiltä niin hyvin täältä
Helsingistä kuin maaseuduiltakin. Karttamalla
kaikkea periaatteellisuudestapoikkeavaa suuntaa,
s. o. persoonallisuuksia loukkaamatta, aion suo-
raan ja vakavasti tuoda ilmi asialliset ja paran-
nuksia kaipaavat epäkohdat.

Ja näitä parannuksia ja epäkohtia, jotka ki-
peästi huutavat ja ovat jo kauan tätä ennen huu-
taneet apua, löytyy enite maaseudulla. Suurim-
mat ja ammottavimmat epäkohdat ovat kuitenkin
tavattomat oppilasmäärät ja latojainpienetpalkat.
Tässä onkaksi sellaistakysymystä, johoneiäänen-
kannattajammevoi nyt, enempää kuin ennenkään,
saada korjausta. Mutta tulevaliittommeonniissä
kyllä aikaansaava korjausta aikanaan. Kuitenkin
koetan panna arvoa erikseen näitten edelläsanot-
tujen kysymysten eleelle herättämiseksi tällä vä-
häiselläkin ajalla. ~- Toivon arv. ammattiveljiltä
maaseudulla suosiollista apua riittävän näihinkin
suurimpiin ja tärkeimpiin pohtimisiin.

Siis muuttumattomana entisestä, työrikkaasta
ohjelmastaan, tulee Gutenberg työskentelemään
yhä edelleenkin ei ainoastaan Helsingin kirjan-
painajain yhdistyksen, vaan koko Suomemmekir-
janpainajakunnanäänenkannattajana. Työskennel-
len yhteiselämän julkaisijana, sen edistäjänä ja
avuliaana auttajana; ja missä omavaltaisuutta ja
sortoa harjoitetaan, sitä sovinnollisuuden lem-
peällä äänellä poistaa ja kaikkea parhaaksi kään-
tää. Lupaan vielä — minkä vähäinen aikani ja
niukka tila lehdessä sen sallii — julkaistaamma-
tillehyödyllisiäkirjoituksia.

J. Höglund.

'tmsfatcaa Q)aiunnaisten

menojen lanastoaf
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Yhteisvoimin yhteistyöhön!
Suomen kirjaltajaliiton voimaan astuttua ensi

vuoden alusta on välttämätöntä, että kaikkialla
maassamme ruvetaan tehokkaisiin toimiin eli val-
mistuspuuhiin liiton vastaanottamiseksi, — Otak-
sumalla, että kaikkialla jo ollaan selvillä liiton
suuresta ja jalosta tarkoitusperästä kaikilla graa-
fillisen ammatin eri aloilla, on tarpeetonta siitä
enää tehdä selkoa.

Liiton vastaanottaminen ja valmistautuminen
siihen on kaikkein ensimmäinen ehto, jos mieli
siitä jotain syntyä ja ennenkuin voidaan alkaa
nauttimaan sen tarjoomia etuja.

Valmistautumisenensimmäisenä tehtävänäon,
että kaupungeissa, mihin liiton haaraosasto aijo-
taan perustaa, tulee välttämättä olla paikallisyh-
distys tai klubi, joka asiamiehiensä kautta valvoo
osastojen tehtäviä liittohallituksen kanssa. Missä
nykyään ei siis vielä ole olemassa yhdistystä tai
klubia, sinne on mitä kiireimmiten ryhdyttävä
sellaistaperustamaan.

Helsinginkirjanp, yhd., joka on liitonalkuun-
panija ja toimija, on puolestaanpäättänyt yht\rä
liittoon. Nyt on vaan odotettavissasamaamyötä-
tuntoisuutta maaseudultakin Eikä sovi epäillä,
etteimaaseutukaupungeista,joitaliitto kokonaisuu-
dessaan koskee, yhtyisi miehissä jäseniä siihen.
Ainakin useasta paikasta on saatu kuulla vaan
pelkkää toivomustaliitonkäytäntöönjoutumisesta.
Poikkeuksia tietysti löytyy tässäkin, kuten mo-
nessa yleistä hyvää tarkoittavassa asiassa. Mutta
niissä kaupungeissa, missä tämä meikäläisten
suuri edistysaskel, nykyisyyden ja tulevaisuuden
turva katsotaan ylön, ei ole annettu lainkaanarvoa
koko aatteelle eikäsille tarkoitusperälle,jotaliitto
tulee ajamaan, vielä vähemmän seurattu siitä jul-
kaistuja asiallisia ja seikkaperäisiäkirjoituksia.

Tulisi toki, asian ollessa valmistumaisillaan,
kaikkein kirjaltajain tarkoin tutkia aatoksensa
ennenkuin ruvetaan lyömään laimin liittoonyhty-
mistä. Muistaa tulee omia velvollisuuksiaan isäntä-
väkeään kohtaan työnkunnolliselta ja säännölli-
sestä täyttämisestä, ja millaisia! vaikeuksia tästä
on, ei ainoastaan yksinomaankirjapainonomista-
jille ja faktoreille, vaan myöskin koko ammatti-
kunnalle. Eikä tämän säännöttömyyden pahat
hedelmät ole niin vähäarvoiset eikä vanhat, ettei
niitä tulisi muistaa kunnollisen ja säännöllisen
ammattimiehenjokapäiväisissätehtävissään. Mistä
johtuu esim. tavaton oppilasmäärä, taiturien niu-
kat palkat y. m. s. Eiköhän näitä voi laskea
hyvällä syyllä säännöttömyyden — juoppouden
paheen — synnyttämiksi epäsikiöiksi,jotka ennen
pitkää turmelevat koko ammattikunnan pahoillaja
tarttuvilla esimerkeillään.

Sanomattakin jokainenhyvin ymmärtää, mikä
uhkaava vaara on odotettavissa, ellei pikaisiin
korjaustöihin jo ajallaan olisi ryhdytty. Suo-
men kirjaltajaliitto on juuri se, joka näitä
edeliäkerrottujakin epäkohtia on innolla koettava
poistaa. Liitto on ei ainoastaan koettava, vaan
myös vaativa kaikilta jäseniltä säännöllisyyttä
toimissaan, ja koettava saada isäntien ja työn-
tekijäin välin sopusointuun, ystävjryteen, hankki-
malla edellisille kunnollisia ja täysin tehtävänsä
toimittavia,luotettaviaammattimiehiä,muttamyös-
kin samalla vaativa jälkimäisillehyvän, kunnolli-
sen ja ansaitun palkan.

Kuten jo sanottu, ei sovi muuta kuin toivoa,
että liitto saisi kaikkialla suurta ja hyvinansait-
tua myötätuntoisuutta sekä isäntien että ammat-
timiestenpuolelta. Yksimielisesti on heti ryhdyt-
tävä kaikkiin tarpeellisiin alkutoimiinliitoneduksi.
Siis: yhteisvoimin yhteistyöhön!

litairfsrcHc/e/i /

Hufvudstadsbladets nya
rotationspräss.

Nedanstäende afbildning visar H:bls nya
präss, sedd frän ena längsidan. Den är 5,00 meter
lang, 3,80 meter bred och 2,25 meter hög och för-
brukar10 hästkrafter. Den trycker10,000 ättasidiga
tuhiingsexcynplari timmen, hvilka utgävr maskinen
färdigt hopklistradr iryggcn, uppskurna och hop-
vikta tili den form, ihvilken de komma prenume-
ranterna tilhanda.

Man kan förutom8-sidiga tidningar ocksä pä
maskinen trycka 4-sidiga tidningar, hvaraf 18- h
20,000 exemplar itimmen kunna framställas, och
dessutom 2 sidiga blad.

1835 försökte redan RowlandHill att konst-
ruera en präss enligt denna princip, men miss-
lyckades, da han ej kunde öfvervinnasvärigheten
att placera stilarna kring en cylinder och fä dem
att stadigt hällas fast där och ej rubbas vr sm
ställning Efter honom försöktesig flere pä att
lösa problemet, tils det ibörjan pä 60-'talet lycka-
des amerikanen Hoe att mcd tillhjälp af den af
Genoux emellertid uppfunna pappersstereotypin
konstruera en tryckmaskin, som tippfylde de for-
dringar, man kan sialla pä en rotationspräss.
Rotationsprässarna vunno härmed allmänt insteg,
och man togiallakulturländer sig liHigt anmcd
att bygga och konstruera dessa maskiner, som
smäningom under ärens loppnätt den fulläridning,
hvari de ivara dagar presentera sig, smä under-
värk af snille och tillgodogjordkoncentreraderfa-
renhet.

Tryckningen mcd rotationssnällpräss sönder-
faller säledes i tvä särskilda förfaranden: stereo-
typeringen eller gjutningen af tryckplätarna och
själfva tryckningen.

Antydningsviskan enligtHbl.nämnaf,attpapp-
ret frän den storarullen (lägst tilihögerpäbilden),
hvilken rulle innehäller en sammanhängande pap-
persbana af6,000 meterslängd, löperupp genomen
fuktläda (öfverst tilihöger),där detgenom päsläpt
änga'erhäller den gradaf fuktighet,som förtryek-
ningens jämna gäng är erforderlig, och därifrän
ofvanom maskinen, öfver den lilla järnvals, som
befinner sig midt pämaskinenunder firmaskylten,
ned mellan tryckcylindrarna. Genom ett myeket
kompliceradt system af valsar, trissor, cylindfar
och band, som leda pappret, blrr detta nu tryekt
pä bäda sidor, afskuretiark och hopklistradttili
4-bladiga tidningar. Klistrirsgen sker genom en
sinnrikt apparat, däri ett litet roterande hjul mcd
ett för ändamälet prepareradt särskildt klister
bestryker det inre arkets rj^gg kort innan detta
föres ofvanpä det yttre arket. Bäda arken fort-
sätta sedän tillsamman sm gäng genommaskinen
och utkomma färdigt hopvikna och räknade.

De färdiga tidningarna komma nämligen icke
en och en utslungade vr maskinen, utan i smä
packor pä 5 st3Tckeh at gängen och förhvart sC:de
exemplar som utkommer gifver en liten klocka
(synlig öfverst tili vänster pä bilden) en gäll
signal.

Alt detta försiggär säsom vi nämde mcd en
hastighet af 10,030 exemplar i fimmen!

Tili att trycka Hufvudstadsbladetsnuvarande
upplaga i. tidoingens nya format ätgä i rundt tai
15 kilometerpapper.

Rotationsprässen är konstruerad och levere-
rad af firman Koenig & Bauer iWiirzburg (snäll-
prässens upptinnare) och den drifves af en 12
hästkrafters[ petroleummotor fran motorfabx-iken
Moritz Hillc i Dresden.

Hufvudstadsbladetin uusi
rotatsioonipainokone.

Merkillisyys on meillä tänäpäivänä kerrotta-
vana Suomen kirjapainajille,kun meillä on tilai-
suus ilmoittaaHufvudstadsbladetin uudestarotat-
sioonipainokoneesta ja kuvallakin' sitä valaista,
sen verran kun lehtemme ahdas tila myöntää.

Kun edellämainitunlehden painos jo olinous-
sut yli 10,000 kpl., katsoi sen nykyinen omistaja
ja kustantaja maisteri A. il.Frenckellpakotetuksi
tekniikankaikilla mahdollisilla keinoilla koettaa
voittaa kaiken senajan, mikänäin suurellepainok-
selle oli mahdollinen.

Koenig & Bauer Wurtzburgissa(pikapainimen
keksijä) on erityisen tilauksen mukaan hra F:lle
nyt tehnytkin n. k. rotatsioonipainokoneen,joka
tunnissa painaa 10,000 8-sivuista sanomalehteä
jopa 18- a 20,000:kin 4 sivuista lehteä, jotka se
itse leikkaa, nitoo, panee paketteihin ja laskee.

Kone on 5,00 metriä pitkä 3,,50 metriä leveä ja
2,25 metriä korkea. Sitä käyttää 12-hevosvoimai-
nen petroleumimoottori.

Jo vuonna 1835 koetti Rowland Hill tähän
malliin rakentaa koneen, vaan ei oxnistunut. Hän
ei voittanutniitä vastuksia, joitakirjasimienlujalle
pysyminen sylinderissä vaati. Sittemminonmoni
koettanut RowlandHillinrakennettaparannellaja
60 luvulla onnistuikin ameriikkalainenHoe Geno-
ux'in keksimän paperistereotyypinavullarakentaa
painokoneen, jokavastasi niitä vaatimuksia,mitkä
voidaanasettaarotatsioonipainokoneelle.Rotatsioo-
nipainokoneet voittivätkin yleistä suosiota ja sit-
temminonkaikissakultturimaissavuosienkuluessa
ruvettu näitä koneitarakentamaan, jotta ne meidän
päivinämme nyt esiintyvät tässä nerokkaasssa
muodossaan.

Hufvudstadsbladet on Suomessa ensimmäinen
sanomalehti, joka on saanut osakseen tämänmer-
killisen mukavuuden ja tätä ennen suurimmista
sanomalehdistä ainoastaan kaksi lehteä,nim. Neue
Freie Presse Wienissä ja Le Figaro Parisissa,
.saavat kunnian valmistua päivän valoon tällai-
sessa merkillisessä nerontuotteessa.

Hufvudstadsbladet ilmestyi tämän kuun 9 pnä
ensi kerran painettuna tässä koneessa ja olihyvin
hauskan näköinenuudessa ulkoasussaan.

Tämä rotatsioonipainokoneei,kuten tavalliset
pikapainimet, ulosviskele arkkia kerrallaan, vaan
tulevat ne pienissä 5 kappaleenpakoissa ja joka
50 kpleen jälestä heleä kello antaa merkin. Huf-
vudstadsbladetin nykyiseen painokseen tarvitsee
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kone 15 kilometrin pituisen paperiinitan! Onhan
siinä jo paperiarkki. -- Tilan ahtaus estää meitä
puhumasta muuta.

Notiser. - Uutisia.
— Glädjande! Kotka typografer ha hihhuli

afdelningunder förbundct och anmält om sitt inträde,
hvilket läses pä första sidan Detta är säledes den
första förbundsafdelningen.

Vi lyckönska hrr kolleger iKotka tili enigt och
framgängsrikt samarbetel

Hrr kolleger a öfriga orter foljen cxemplet!

Upplyt>ningsvis kan meddelas, att tili förbun-
det inträdande afdelning erlägger iinträdesafgift
1 mk för hvarje medlem och är medlemsafgiften
1 mk imanaden räknadt frän den tidmedlemmen
blifvit godkänd tili förbundet (se § 8). Lärlingar
och hjälparbetare betala endasthälften.

Hvarje afdelning bestämmer för öfrigtsjälf
om sinä sammanträden.styrelse, afgifter m. m.

Afdelningsstadgar fä ej vara stridandemot
förbundsstadgarna.

Las hoga igenömFinska Typografförbundets
stadgar! Skriden sedän tilivärket!— Ilahuttavaa. Kotkan kirjaltajat ovatmuo-
dostaneet osaston Uittoon ja ilmoittaneet yhtymisensä,
joka on luettava ensimäisellä sivulla. Tämä on
siis ensimäinen liitto-osasto.

Me onnittelemmehroja ammattitovereitamme
Kotkassa yksimielisestä ja eteenpäin pyrkivästä
yhteistyöstä.

Hrat ammattitoverit muissa paikkakunnissa seu-
ratkaa esimerkkiä!

Samalla myöskin ilmoitetaan, että liittoonyh-
tyvä osasto suorittaa sisäänkirjoitusmaksua1 mk
kultakin jäseneltä ja jäsenmaksu on 1 mk kuu-
kaudelta, laskettuna siitä ajasta kun jäsen on hy-
väksytty liittoon (katso 8 §). Oppilaat ja aputyö-
miehet maksavat ainoastaan puolet.

Kukin osasto määrää muuten itse omista ko-
kouksistaan, hallituksestaan, maksuistaan y. m

Osaston säännöt eivät saa olla ristiriidassa
liiton sääntöjen kanssa.

Lukekaa tarkasti lävitse Suomen kirjaltajalii-
ton säännöt! Käykää sitten toimeen!— Intresset för organiseringhar vaknat
iUleaborg. Mändagen den 12 okt. beslötoUleä-
borgs typografer bilda typografklubb och ned-
sattes en 3-manna komite förattuppgörastadgar.

Det är väi"kligen glädjande att intresset för
organisationsarbetet vaknar hos de finske typo-
graferne.

Vi lyckönska Uleäborgs typografer tilienigt
arbete!— Innostus herää yhteistyöhönOulus-
sakin, josta kirjoitetaan meille:

T. k. 12 päivän illalla oli täkäläisilläkirjalta-
jilla V. P. K:n lukuhuoneella kokous, jossa oli
saapuvilla noin 14 henkeä ja jossa päätettiin pe-
rustaa paikkakunnallekirjaltajain klubi. Sääntö-
ehdotusta laatimaan valittiin 3-miehinen toimi-
kunta, johon tulivat hrat J. Harju, A. E.Pesonen
ja K. Höglund. Sitäpaitsi valittiin 6-miehinen
juhlatoimikunta huveilla klubin rahastoa kartut-
tamaan. — Kaikki kirjaltajat ovat innokkaita
uuteen toimeensa,ikäänkuin olisivatyhtäkkiänous-
seet sikeästä unesta — sanotaankirjeen lopussa.

Me puolestamme tahdomme lausua lämpimiin,
sydämmestälähtevän onnittelummekaikille Oulu-
laisille kirjaltajille tästä eteenpäin pyrkimisestä
suurella syyllä, koska vihdoinkin on jouduttunäin
pitkälle välinpitämättömyydestä. Yksimielisyyttä
ja intoa riittäköön vasta alkavaan vaikeaan työ-
hönne!

— Inbjndning tili Stockholms 50-ariga
jubileifest. Typografernes föreningiH:fors har
erhällit följande inbjudning:

Typografiska föreningen.
Stockholm.

Stockholm, den 7 oktober 1896.
Tili Helsingfors Typografiska förening, Helsingfors.

Typografiska Föreningen i Stockholmfar här-
medkollegialt inbjuda Eder att genom ombud re-
presentera vid en fest tili högtidlighällandeaf
dennes 50-ariga tilivaro (1846 — 1896).

Festen afhälles i Stockholms Börshus Lör-
dagen den 31 oktoberkl. V27 e. m., och afse vi
att bland annat anorda en miniatyrutställningaf
tidnings- och boktrycksalster frän tiden förFöre-
ningens bildande tili iämförande mcd nutidens
uppsvingi typografiskt hänseende. Äfven är af-
sedt,att i sammanhangmcd festen, föranstaltaom
en konferens för debatterandeaf typografiska an-
gelägenheter.

De skriftliga förfrägningär,somaf Ederkunna
ifrägakomma, torde benäget adresseras tili nägon
af undertecknade.

Kollegialt
FörTypografiska Förenihgens styrelse:

Y. A. Hallberg, Emil Holmberg,
Drottninggatan 40. Aftonbladets tryekeri

7 Klara Vestra Kyrkogatan— '
Kutsumuksen Tukholman kirjapainajain

yhdistyksen 50-vuotiseenmuistojuhlaan,jokapide-
tään t. k. 31 p:nä, on Helsinginkirjapainajain-
yhdistys saanut.— Gutenbergin kannatusrahasioon on
Vaasasta saapunut 16 markkaa, josta pyydämme
lausua sulimmat kiitoksemme.— Sanomalehtiosakeyhtiön, joka mahdol-
lisesti tulisi perustamaan oman kirjapainonkin
paikkakunnalle, päättivät useat kansalaiset Tor-
niossa perustaa kokouksessaan t. k. 7 p. Osake-
pääoma tulee olemaan 3 a 5,000 mk, jaettuna 100
markan osakkeisiin.Listat osakkeenkirjotustavar-
ten päätettiin heti lähettää ulos. Valmistavaan
johtokuntaan valittiin rehtoriJ. U. Nordberg,kirk-
koherra J. G. Snellman ja ylimetsänhoitaja M.
Lagorblad. Lehti tulee toimitettavaksi kristillis-
kirkollisessa hengessä.

— Ocksa ett hinder. Grundpriset a Verner
Söderströmstryekeri iBorgä utgör f. n 70 penni
per J,OOO fyrkanter och da anhällan gjorts om
höjningaf detsamma kunde detta icke göras,utan
skyldes det pä — kontorsböekerna!— Boktryckeri-Kalender för1896. Föl-
jände hrr ombudsmän uppmanas att insända li-
kvid förmottagna exemplaraf »Boktryekeri Kalen-
dern": " ,

Mäkelä, K. J, Tammerfors,
Stahl, K., Viborg.
Partanen. Isr:, Tammerfors,
Barck, Chr. Ey., Uleaborg.

"— - Säännöllinen työaika on nyt toimeen-
pantu Nya Pressenin kirjapainossa. Työaika on
näet ainoastaan noin 10-tuntinen. Lehdenlatomi-
nen alotetaan klo 3 i. p., jolloin se kestää klo 5
i. p., jonka jälestä taas on vapaataaikaa ainaklo
V2IO illalla. Klo V2lO:stä ladotaan taas klo 3-4
aamulla. Purkamisajaksi lasketaan sitäpaitsi vä-
hintään 2 tuntia. — Tämä on ilahduttava asia,
että edes yhdessä ruotsinkielisessäkin sanomaleh-
dessä olevilla latojilla on säännöllinen ja kohtuul-
linen työaika.— Porin kaupungin historian painatus.
Satakunta tietää kertoa, että Porin kaupungin
historian painatus on päätetty antaa Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kirjapainolle täällä.— Inom Vasa Typografföreninghar dessa
dagar bildats en flerdubbelmanskvartett,som tils-
vidare räknar 25 medlemmar. Sä snart lämplig
lokal erhälles, komma regelbundna öfningar att
hällas.

— Alla bidrag tili Gutenbei-g sändas hädan-
efter tili F. F. W. Ahlroos, Bangatan 13. Hel-
singfors.— Puute ammatintarkastajista. Vaasasta
kirjoitetaan meille että siellä ei ole nähty amma-
tintarkastajaa puoleentoista vuoteen. — :Eiköhän
paikkakunnan teollisuuslaitokset häntä kaivanne?— Viivähtänyt tiedustelu. Viime keväänä
takseerausluettelossaesiintyvästä numero- ja nimi-
ladelmasta vaati eräs Pohjalaisen'",Pohjalaisen'" latoja pientä
hinnankorotusta,joka kuitenkin häneltä kiellettiin

-Siksi kunnes hankittaisiin tietoja josko muualla
on tapana maksaa." Nyt on kysymyksessä oleva
latoja jo muuttanut pois eikä kaivattua tietoa vie-
läkään ole saatu. Ehtineekö ensi vuodeksi? kysyy
kirjovaihtajamme.— Valtuusmiesehdokkaakseen tänä syk-
synä tapahtuvassa vaalissa on Turun työväenyh-
distys asettanut kaksi henkilöä, joiden joukossa
toisena ehdokkaana on faktori J, A. Solminen.
Koska hra Salminen vanhana kaupunkilaisenaja
muutenkin yleisten asiain harrastajana voi täyttää
paikkansa valtuusmiehenä, voi toivoa Turun kir-
janpainajoiltakin yleistä osanottoa tähän vaaliin,
jossa myös oma ammattimies on ehdokkaana.

Föreningssträfvandena. -" Yhdistysriennoista.

— Typografernes förening sammanträder
tili extra möte söndagenden 18 okt.kl.. Va.s e,,m.
a förenjngens lokaL St,. Robertsgatan 44-.

Frägan om sändandet af en representant tilj
Stockholms Typografförenings 50-ärs fest "

Allas närvaro nödvändig.— Helsingin kirjanpainajiin yhdistyk*
sen ylimääräinen kokons on sunnuntaina t. k.- 18
p:nä klo V«. 5i. p. yhdistyksen huoneustossa'Iso-
Roopertink. 44.

Kysymys: Lähetetäänkö edustaja Tukholman
kirjanp. yhd. 50-vuotiseen juhlaan.

Kaikkien läsnäolo välttämätön.— Helsinginkirjanpainajäinyhdistyksen
perheiltama on lauantaina t. k. 17 p:nä klo 8 1.
p. Arkaadia teaatterin lämpiössä. Ohjelmassa tu-
lee olemaan soittoa, laulua, kaskuja, tanssia y.m'.
Arvatenkin yhdistyksen jäsenetrientävät miehissä
ja naisissa Arkaadian lämpiöön iltaansa viettä:
maan. Pääsymaksu on yhdistyksen jäseniltä 75
p., muilta 1 mk.

-- Familjesamkväm anordnaslördagehden
17 okt. Kl, 8 e. m. a Arkadia teiterns foyer.. In-
gen bör bli bort, som önskar halla en,vtreilig
stund", ty festbestyrels,en har gjort allt för att
fä det sa trefiigt och familjärt som möjligt.

— Iltamaan, jonkatäkäl. kirjanpainajaniyhdf
juhlatoimikuntasuhiraritaina t.k, 4 p:näoli toimeen-'
pannut, oli kerääntynyt: jäseniäc tuvan tä-ydeltä.
Ohjelmassa oli torvi- japianonsoittoa,tanssiay.m.

— Helsingin kirjanpainajäin yhdistyk-
i

sen kokouksessa t. k. 4 p. yhdist3'ksen huoneus-
tossa käsiteltiin Seuraavia asioita':

Toimikunnan tiedonantoja:
että hra N. Ekström on yhd. kirjastoon lah-

joittanut »Suomi I9:llä vuosisadalla"';
että komiteaan, jonka tulee muuttaayhdistyk-

sen säännöt yhtäpitäviksi liiton sääntöjenkanssäy
on muodostunnt seuraavasti:hra J. A. Kosk, pu-
heenjohtaja, hra K. Mandelin, sihteeri ja hra J.
Höglundjäsenenä;

että toimikunta on Hufvudstadsbladetinkirja-
painolle maksanut 152 mkaa «Suomen Kirjaltaja-
liiton" sääntöjen painamisesta,joka summaon lai-
nattu „Satunnaisten menojen rahastosta;"

että toimikunta on myöntänyt 2ÖO nikan lai-
nan Satunnaisten menojen rahastosta" Kirjaltaja-
liiton väliaikaisellehallitukselle;
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että yhdistys on hra K. Mandelinin kautta
saanut vastaanottaa aksidenssikokoelman Sime-
liuksen perillistenkirjapainolta, josta lahjasta yh-
distys päätti lausua kiitoksensa;

että seuraavat henkilöton hyväksytty yhdis-
tyksen jäseniksi,nim.neitiM. Törnqvist sekährat
A. Hagman, V. Granqvist, F. Viander, N. Milenko,
K. Lundström, F. Hellsten ja J. Holmberg;

että hra A. Väänänen poismuuton kautta on
luopunut yhd. ja että hra V. Olin on kuollut;

että Suomen Kirjaltajaliittoon muodostunut
seuraavasti; hrat K. Skogster, puheenj., K. Jo-
hansson, varapuheenj., E. Berg. siht,F. Saasta-
moinen, rahastonhoit., sekä jäseninährat F. Ahl-
roos, C. Bernström, E. Holländer, J Niemi ja K.
Mattsson.

Yksimielisesti päätettiin, että yhdistys osas-
tona yhtyy Suomen Kirjaltajaliittoon.

Ensi vuoden alusta alkaen päätettiin Guten-
berg luovuttaa liiton kustannettavaksi.

Gutenberginsuomenkielisenosastontoimittaja
hra K. Hoimela oli lähettänyt puheenjohtajalle
kirjelmän, jossa pyysi päästä 1p:stä lokak. va-
paaksi lehden toimituksesta. Pyyntöön kokous
suostuikin ja hyväksyi yksimielisesti, hra Ahl-
roosin ehdotuksesta hra J. Höglundin jatkamaan
tämän vuoden loppuun sanotun osaston toimitta-
jan sijaisuutta.

Kysymys: kuka valvoo työväen etua silloin
kun tariffista poiketaan",pantiin pöydälle syystä,
että alustaja ei ollut saapu\illa.

Jäsenien vaali siihenkomiteaan, jonka tulee
toimeenpanna aksidcnssikilpailukoko Suomenkir-
jaltajia varten, lykättiin ensi kokoukseen. Niin-
ikään pantiin pöydälle kysymys elämäkertojen
laatimisesta yhdistyksen jäsenistä Tämä kysy-
nvys, joka on jo kauan aikaa ollut yhdistyksen
ohjelmaan kuuluvana, toivottiin ensi kokouksessa
saatavan onnelliseen loppupäätökseen, joka nyt,
ajan vähyyden takia, täytyi syrjäyttää.

Typografförbundetsstadgar, medlen aro tagna tili
läns frän Tilltälliga utgiftsfonden";

Att bestyrelsenbeviljat ett 200 marks län vr
»Tillfälliga utgiftsfonden" at Finska Typografför-
bundets interimsstyrelse;

Att föreningen fätfc emottaga en accidenssam-
ling frän Simelii arfvingars tryckeri för hvilken
gäfva mötet uttalade sm tacksarnhet;

Att följandepersoner godkänts som medlem-
mar i föreningen: fröken M. Törnqvist, hrr A.
Hagman, V. Granqvist, F. Viander, N. Milenko,K.
Lindström, F. Hellsten och J. Holmberg;

Att hr V. Olin genom dödenutgätt vr förenin-
gen, äfvensom hr A. Väänänen genom bortresa
frän orten:

AttFioska Typografförbundetsinterimsstyrelse
konstituerat sig pä följande sätt: hr K. Skogster
ordförande, K. Johansson, vice ordförande, E.
Berg sekreterare och F. Saastamoinenkassaför-
valtare. Öfriga medlemmar aro hrr F. Ahlroos^
C. Bernström, E. Holländer,J.NiemiochK. Matts-
son.

Beslöfcs enhälligt att föreningen skulle, som
afdelning, sluta sig tili Finska Typografförbundet.

Beslöts öfverlätnaförlagsrättenaf föreningens
organ »Gutenberg" tili Finska Typografförbundet,
om densamma det önskar,iannat fali skulle tid-
ningen nedläggas.

Gutenbergs finskspräkiga afdelnings redaktör
hr G. Hoimela hade inlämnat sm afskedsansökan
mcd anhällan att blifva entledigad fran sin mne-
hafda tjänstiGutenbergs redaktion frän ochmcd
den1 oktober. Mötet godkände mcd beredvillighet
denna hr Hoimelas anhällan. Da detta är snart
är tilländalupetansägs att nägon annanredaktör
icke skulle valjas, synnerligast som föreningenej
under nasta är utgifver bladet, utan anförtroddes
hr Ahlroos,Gutenbergsansvarige utgifvare,antaga
en vikarie under den äterstäende tiden. Pä hr
Ahlroos förslag godkändes enhälligthr J.Höglund
tili hans vikarie, att redigera den finska afdelnin-
gen, mcd samma arvode som hr Hoimela.

Frägan nHvem öfvervakar arbetarnesintresse
da tariften kringgäs" bordlades tillföljdafreferen-
tens fränvara.

Valet af medlemmar tili komiten för anord-
nande af accidenstäfling för alla Finlands typo-
grafer uppsköts tiliett kommande möte.

Äfvensä bordlades frägan om uppsamlandet
af biografieröfverföreningensmedlemmar.Denna
fräga som redan en längre tid värit pä program-
met, bordlades tili följdaf den längt framskridna
tiden, men torde fä sm lyckliga lösningvidnasta
mänadsmöte.

Frän landsorten. — Maaseudulta.

Vaasa, lokakuun alkupäivinä.

Täkäl. Kirjaltaja3'hdistyksen kuukauskokouk-
sessa syysk. 20 p:nä käsiteltiin m. m. seuraavat
asiat:

SisäänkirjoitusmaksuKirjaltajaliittoonpäätet-
tiin maksettavaksi yhdistyksen rahastosta kunkin
liittoon yhtyvän jäsenen puolesta.

Tarkastamaan sääntöjä ja vertailemaan niitä
liiton sääntöihin asetettiin 3-miehinen valiokunta,
johon tulivat hrat Kokko, Salmi ja Träskback.
(Tämä valiokunta lienee jo tehnyt tehtävänsä ja
esittänee löytämänsä pienet epäselvyydet ensi ko-
kouksessa).

Gutenbergissa olleen kehotuksen johdosta oli-
vat johtokunnan jäsenet kukin painostaanhankki-
neet kesälomaa koskevia tietoja ja esittivätnenj't
kokoukselle, joka päätti ne julaista. Kun tämä
julkaisu kerran päätettiin tehtäväksi yhdistyksen
puolesta, en tahdo siihen tässä kajota; mainitta-
koon ainoastaan se aulius milläkra V.Heynonyt
kuten ennenkin olimuistanut latojiaanmaksamalla
kesäloman aikana (2 vikkoa) kaikille kuupalkka-
laisille koko palkan ja sanomalehtilatojillepuolen
eli 40 mk.

Kun otetaan huomioon hänen lahjotuksensa
viime talvisen hiihtokilpailun hyväksi sekä että
hän on täällä ensimäisenä käytäntöönottanut 10-
-tunfcisen työpäivän, lienee siinä kylliksi todista-
maan, että meillä hra Heynossa on parastamme
katsova todellinen ystävä ja toivommehänen yhä
edelleenkin olevan puolellamme,vaikkaliike onkin
joutunut toisten haltuun. Että täkäläisetkirjalta-
jat täysin käsittivät tällaisen avuliaisuudenarvon,
tuli jokainen kokouksessa olija vakuutetuksi ja
päätti yhdistys julkisesti lausua hänelle kiitok-
sensa.

Jo ennen asetetun valiokunnan ehdotuksesta
päätettiin koettaa saada aakkoslasku käytäntöön
Vaasassa ja valittiin5-miehinenkomitea tekemään
ehdotusta täydelliseksi tariffiksi.

Lopuksi lausui poismuuton kautta eroavapu-
heenjohtaja muutamin sanoin jäähyväisensä yh-
distykselle terottaen yksimielisyyteen yhteisen
hyvän eduksi: läsnäolijat kuuntelivat seisten. Hra
Salmen lausuttua muutamia sanoja eroavalle, lop-
pui tämä erittäin vilkas ja lukuisa kokous, joka
antoi aihetta toivoa yhteistoiminnan elpymiseen
paikkakunnallamme.

Eljas.

Glöm ej Invalidfonden!

Kysymys kahden yhdistyksen jäsenen erotta-
misesta, jotka olivatkäyttäytyneet sopimattomasti,
synnytti vilkasta keskustelua, jossa ilmeni kolme
eri mielipidettä. Lausuttiin nim., ettei yhdistyk-
sen pitäisi vähentää, vaan päinvastoin enentää
jäsenien lukumäärää sekä pitää seuraelämää vilk-
kaana, sovinnollisena. Arveltiin myöskinmoniin
rettelöihinsyyksi ravintoloitsijanhuolimattomuus.
Lopuksi lausuttiin, että jos ravintoloitsijaeinou-
data toimikunnan antamia määräyksiä, on hän
erotettava ja hankittava uusi sijaan. — Sitäpaitsi
katsottiin tarpeenvaatimaksi,että jäsen jokakäyt-
täytyy sopimattomasti, ansaitsee rangaistuksen, ja
että samallaisia tapauksia, jommoinen nytkin oli
käsiteltävänä, on useita ennenkin tapahtunut ja
vieläpäsaman henkilön tekeminä, josta tämä kes-
kustelu johtui, ja saanut niistä varoituksiakin,
joitten takia hän tykkänään olisi erotettava. Tätä
kumminkin vastustettiin ja katsottiinvuodenerot-
tamisajan olevankyllin riittävän rangaistuksen.

Kokous päätti yksimielisesti yhden vuoden
ajaksi erottaa puheena olevat kaksi jäsentä, jotka
olivat sopimattomasti käyttäytyneet yhdistyksen
huoneustossa.

— Typografernes förening sammanträdde
tili mänadsmöte söndagenden 4 okt. a förenings-
lokalen.

Närvarande voro 30 medlemmar.
Föregäende mötets protokoll justerades och

godkändes.
Frän bestyrelsen meddelades
Att hr N. Ekström förärat tili föreningens

bibliotek Finland i19:de seklet";
Att komiten för omredigering af föreningens

stadgar konstitueradt sig sälunda:hr J. A.Kosk,
ordf. och hr K* Mandelin sekreterare:i komiten
fungerar som bekant hrr J. Höglund,J. A. Kosk
och K. Mandelin;

Att bestyrelsen utbetalat 152 mk tiliHufvud-
stadsbladets Nya tryckeri för tryckning afFinska

Ifrägan om skiljandefc af tvä föreningsmed-
lemmar som uppfört sig opassande utspann en
liflig diskussion, hvarvid tre olika meningar för-
fäktades. Det uttalades nämligen, att föreningen
ej borde skilja sinä medlemmarutan fast mer öka
medlemsantalet och halla sämjan god, ansägs att
orsaken tili de otaliga störingarna pä lokalen
ligga hos restauratrisen och att om hon ej ätlydde
bestyrelsen» borde man skilja henne, och taga en
som ätlydde sm principal — Typografernes för-
ening.

Hvaremot äfven ansägs, att den som uppför
sig opassande är värd straff, och att det fall som
nu föreläg äterupprepats flere gänger af samma
person och att han erhällit flere varningar hvar-
förhan för alltidborde skiljas Häremotproteste-
rades och ansägs 1 är varaett tillräckligt radikalt
straff.

Mötetbeslötenhälligt skilja ifrägavarandetvä
föreningsmedlemmar,för opassande uppförande a
lokalen, pä l är.

Efter mötethade festbestyrelsen anordnat en
tili trängsel besöktklubbafton. Programmet bjöd
pä säng, musik och dans, äfvensä fick hvar och
en, som det önskade, pröfvasm lycka pä festbe-
styrelsens ■lyckansstjärna", hvilkeninhämtadeett
ganska vackert plus tili fromma för vara energiska
festprissar".

Kirjaltajat huom!

Muistakaa kirjoituksillanne omaa äänenkan-
nattajaa Innostukaa itsekukin siihen ja koetta-
kaa vetää hyvällä esimerkillämuitakin, vielä välin-
pitämättömyydessäuinailevia, arv.ammattimiehiä
antamaansuosiollistaapua Gutenbergille.— Kaikki
suomenkielisetkinlehteen aijotutkirjoitukset ovat
tästedes lähetettävät seuraavalla csotteella:F. F
V. Ahlroos, Helsinki, Ratakatu 13.

Breflädä. — Kirjelaatikko.

Eskimolaiset". Kirjeenne saapui liian myö-
hään ehtiäkseen tähän numeroon. Julaistaanensi
numerossa.

Oi/fcnoerain Maitoina-fcsitia

on lähetetty Helsingistä Nya Pressenin kirjap. 20
mk ja Hufvudstadsbladetin kirjap. 8 mk.

A. V. Berg.
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