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SuomenKirjaltajaliitto. Finsto TypografFörbiindet

Förbundsstyrelsens meddelanden:

Kristinestads Typografklubb är godkänd säsom
afdelning iFörbundet.

Raumo Typografklubb har anmält sig tili in-
träde. Klubbens stadgar revideras.

Redovisning för andra kvartalet har influtit
frän Tammerfors afdelning.

Statistiska uppgifter hafva insändts frän föl-
jande tryckerier:

Raumo tryckeri aktiebolag. — J. V. Nesslers
tryckeri iNykarleby. — Ekenäs tryckeri aktie-
bolag. — Vaasan Paino-osakeyhtiö, Vasa Nyhe-
ters tryckeri, Unggrens tryckeri och Pohjalainens
tryckeri iVasa. — Kansankirjapaino iFredriks-
hamn. — Etelä Savo's tryckeri i Nyslott. — V.
Söderströmstryckeri och Tryckeri- och Tidnings-
aktiebolaget i Borgä, — Joensuu tryckeri. —
Norra Postens tryckeri och Gamlakarleby Tid-
nings tryckeri i Gamlakarleby. — Tidnings- och
Tryckeriaktiebolaget i Kristinestad. — Äbo Tid-
nings tryckeri i Äbo. — Aktiebolaget Hämä-
läinens tryckeri iTavastehus. — Villmanstrands
tryckeri. — B. B. Bergdahls tryckeri, Uleäborgs
tryckeri aktiebolag och K. F. Kivekäs tryckeri i
Uleäborg.

Personalerna a de tryckerierhvilka annu icke
insändt ofvannämda uppgifter uppmanas att for-
dersammast insända desamma,

Förbundsstyrelsen.

Tiedonantoja Liittohallitukselta:
KristiinanKirjaltajaldubi on hyväksytty osas-

toksi Liittoon.

Rauman Kirjaltajaldubi on ilmoittautunutLiit-
toon. Klubin säännöt tarkastetaan.

Toisen vuosineljänneksen tilit ovat saapuneet
Tampereen osastolta.

Tilastollisia tietoja on saapunut seuraavista
painoista:

Rauman kirjapaino-osakeyhtiö.■— J. V. Ness-
lerin kirjap. Uudessakaarlepyyssä. — Tammi-
saaren kirjapaino-osakeyhtiö. — Vaasan Paino-
osakeyhtiö, Vasa Nyheterin kirjap., Unggrenin
kirjap. ja Pohjalaisen kirjap. Vaasassa. — Kan-
sankirjap. Haminassa. — Etelä Savon kirjap. Sa-
vonlinnassa. — V. Söderströminkirjap. ja Kir-
jap.-ja sanomalehtiosakeyhtiöPorvoossa.— Joen-
suun kirjapaino. — Norra Postenin kirjap. ja
Gamlakarleby Tidningin kirjap. Kokkolassa. —
Sanomalehti- ja kirjap.-osakeyhtiö Kristiinassa.— Äbo Tidningin kirjap. Turussa. — Osakeyhtiö
Hämäläisen kirjap. Hämeenlinnassa. — Lappeen-
rannan kirjap.

—
B. B.Bergdahlin kirjap., Oulun

kirjap.-osakeyhtiö ja K. F. Kivekkään kirjap. Ou-
lussa.

Työväestöjäniissä painoissa, jotka eivät vielä
ole lähettäneet yllämainittuja tietojakehoitetaan
kiireimmitenniitä lähettämään.

Liittohallitus.

Anmälda medlemmar. Ilmoitettuja jäseniä.
Frän Helsingfors afdelning: — Helsingin osas-

tosta: Pettersson, Thure Abdon, sättare,'latoja,
3%64. - Alm, Karl Jakoi), sättare, latoja, 6 //68.— Hellsten, John Gustaf Valfrid, sättare, latoja,
4

12 76. — Sandberg, Karl Albert, sättare, latoja,
2ä/2 76. — Nyman, Artur Wilhelm, sättare, latoia,
«/, 75.

Frän Borgä afdelning: — Porvoon osastosta:
Blom, Evert, sättare, latoja, 19/ 4 73. — Lindroos,
August, tryckare, painaja,

'
27/3 79.

Frän Kristinestads afdelning: — Kristiinanosas-
tosta: Ojala, Hjalmar Leander, sättare, latoja,
2%73. — Hullden,Karl tryckare, painaja, 13/i074.

Inträdande medlemmar. Yhtyneitä jäseniä.

Frän Helsingfors afdelning: — Helsingin osas-
tosta: 603. Stenberg, Karl Gustaf. — 604. Ström-
berg, Johan Emil. — 605. Jönsson, JönsEdvard.

Frän Wasa afdelning: ■
— Waasan osastosta:

606. Henriksson, Karl Arthur. — 607. Lindblom,
Johan. — 608. Keinonen,Otto. — 609. Huima,Hjal-
mar. — 610. Torniainen, August. — 611. Wiitanen,
Wilho. — 612. oOjala,Johan Adolf. — 613. Juslin,
Sofia. — 614. Aberg, Otto Albert.— 615. Klemets,
Axel.

Frän Äbo afdelning: — Turun osastosta: 616.
Hagman, KarlFridolf! — 617. Hurme, Arthur Wil-
helm.

Afflyttade medlemmar. Muuttaneita jäseniä.

Frän Helsingfors afdelning: — Helsingin osas-
fasta: 1. Ahlroos, 298. Westerlund, tili Kristine-
stad, Kristiinaan. — 331. 'Parviainen, 387. Venä-
läinen, 46. Koistinen, tili Kuopio, Kuopioon.— 58.
Friman, tili Borgä, Porvooseen.

Frän Borgä afdelning:— Porvoonosastosta: 355.
Wickström, 356. Malm, tili Helsingfors, Helsinkiin.

Frän Äbo afdelning: — Turun osastosta: 537.
Haggren, tili Helsingfors, Helsinkiin.

Frän Tammerfors afdelning: — Tampereenosas-
tosta: 471. Saxbäck, vistelsen obekant, ei tiedetä
minne.

Frän Uleäborgs afdelning:— Oulun osastosta:
437. Puhakka, 438. Fors, tili Vasa, Vaasaan.

Utgäende mediemmar. Eronneita jäseniä.

Frän Tammerfors afdelning: — Tampereenosas-
tosta: 450. Sarelius, 456. Syrjänen, 468. Eklund,
469. Hellberg, 470. Nurhonen, 475. Wigren, 476.
Palmroos, 481. Karsten, 482. Engblom, 484. Hen-
riksson, 486. Lund, 487. Hurme, 501. Nurmi, för
bristande medlemsafgifter, eivät ole suorittaneet
jäsenmaksujansa.

Frän Uleäborgs afdelning: — Oulun osastosta:
431. Turunen, upphört mcd yrket,eronnut amma-
tista.

Helsingin Kirjalt yM. H:fors Typ. förening.
Rahastonhoitaja on tavattavissa huoneustossa

joka kuun s:des ja 20:späivä ylöskantoja var-
ten k:lo B— '/jlO illalla.

Kirjasto on avoinna jokaisena maanantaina
k:lo 7aB— 9 illalla.

Kassören träffas a lokalen i och för uppbörd
hvarje s:te och 20:de imänaden kl. B— '/210 e.m.

Biblioteket är öppet hvarje mändag kl. Ilfi—§
e. m.

Muistakaa Vanhuusrahastoa!

Ehdotus keskusteluklubiksi.
Ken silmäili Liittohallituksen tiedonantojaGu-

tenbergin elokuun numerossa,sai niistä sen odot-
tamattoman tiedon, että 30-luku jäseniä puuttu-
van jäsenmaksunsa takia oli Liitosta eroitettu,
ja lisää tähän lukuun lienee odotettavissataasen
tulevan neljänneksen tilissä. Tämä tuntuu ikä-
vältä. Mutta se onkin aivan luonnollista, kun
ajattelee tuota mieslukuista liittymistä Liittoon
sitä perustettaessa. Innoissaan tulvaili Liittoon
joukko sellaisiakin henkilöitä kirjoittautumaan
itsensä jäseniksi, jotka eivät edes tienneet mitä
liitolla tarkoitettiin. He näet luulivat tuon 1
markan 50 pennin kuukausimaksusta heti saa-
vansa koko joukon hyviä etuja:sairas-, hautaus-
ja matka-apuja y. m. Jos he tässä luulossaan
ovat pettyneet ei ole ihmeteltävää, sillä vaikka
näistä avun eduista Liitonsäännöissämainitaan-
kin, ei se silti ole sanottu, ettäne heti olisi saatu
toimeen.

Toisia on, jotka syystä tai toisestaeivät tahdo
järjestetystäjayhteen liittymisestä tietäämitään,
tottuneita kun ovat omilla koukkuteilläänperille
pääsemän.

Ylläolevanmenettelyn johdostaonkin keskus-
teltu yksityisissä seuroissa. Paljonon niissä lau-
suttumoitteita sekäehdotettutoimenpiteitänäiden
auttamiseksi.

Muiden muassa on ollut kysymys perustaa
n. k. agitatsiooni- (kiihoitus)-klubi, tahi jos täm-
möinen nimitys tuntuisi sopimattomalta, keskus-
teluklubi. Semmoisia onkin jo pitemmän aikaa
ollut olemassa ammattialallaulkomailla.Myöskin
muutamat työväenyhdistykset täällä kotimaassa
ovat perustaneet klubeja samanlaisella tarkoi-
tuksella ja olihan meilläitsellä jo muutamavuosi
tämmöinenklubiolemassa, vaikka se puuttuvan
harrastuksen takia pian kuoli. Nyt olisi tämä
uudestaan saatava eloon, sopisi ainakin koettaa,
sillä mikä ei tänään onnistunut, voipi huomenna
jo onnistua.

Nämät klubit ovat tehneet työtähyvällä me-
nestyksellä niilläpaikoin, jossa niitä on ollut ole-
massa, ja hedelmät niistä ovat vaikuttaneet toi-
siinkin paikkoihin, ovat ulottuneet klubin piiriä
ulommaksi, sillä koko sivistyksen harrastus on
jätetty heidän huolekseen. Monta nukkuvaa on
herätetty horrostilastaan ja siten saatu innok-
kaaseen taisteluun järjestetyn ammattiedun ja
yhteistyönhyväksi.

Päätarkoituksena sellaisen klubin ohjelmalla
tulee olla kestävä kiihoitus, puolustus. Sen tulee
opettaa jäseniään puolustamaan ammattikunnan
yhteisiä harrastuksia; sillä usein menetellään
väärin ammattikunnan yhteisien etujen taiste-
luissa. Sen sijaan, että selitettäisi ja valaistaisi
yhteisiä asioita, ärsytetään heitä vihaan ajatte-
lemattomasta menettelystä y. m. Yhteisen jär-
jestelyn tarpeellisuus tuleeselväksi tehdäkaikille;
mutta usein tapahtuu, että ken ei itse niitäusko,
hän väärin ilmoittaa vakaumuksensa toisillekin.

Omien asioiden ohessa tulisi klubissa yleisem-
piäkin asioita keskustella sekä herättää harras-
tusta niihin. Tähän saakka olemmehyvin vähän
tahi ei ensinkään välittäneet niistä.

Toimeenpanemalla luennoita ja oppikursseja
erityisissä aineissa sekä tarpeen ja vaatimuksien
mukaan toimimalla arvokastakirjallisuutta,tulisi
se paljon vaikuttamaan sivistyksen edistämiseksi
ammatissamme, mikä olisikin erittäin tarpeen
vaatima, koska tämä puoli yhteistyössä on koko-
naan tullut laiminlyödyksi.
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Ylläoleva on vaan lyhyt esitys klubin tarkoi-
tuksesta. Maaseudulle voisi niitä perustaakaik-
kialle, missä vaan harrastusta löytyy.

Toivossa, että ylläoleva ehdotus todellakin
johtaisi johonkin tulokseen, lopetamme nämät
rivit. — v — .

Berättelse
öfver ettbesöka Sachsisk-Thyringska Industri-

och Konstutställningen iLeipzig 1897.

Da jagnu är i beräd att afgifva ett skriftligt
utlätande öfver mitt besök vid ofvannämda ut-
ställning, är jag ledsen öfveratt kanske de flesta
af minä ärade läsare komma att kanna sig be-
svikna Öfver att i berättelsen icke flnna nägot
som närmare skulle beröraderas fack, denegent-
liga typografin, utan blott dess bigrenar, men
det har för mig icke funnits nägon annan ut-
väg, ty hvar och en mäste erkänna att det är
svärt för en person som äger ringa eller knapt
ingen kännedom om dettayrke, att inläta sig fast
blott tili en beskrifning öfver hvad som i den
vägen finnes utställt, detta gäller isynnerhet
maskinafdelningen, hvilken nog ägt sitt intresse
fördem som vederbör.

Den grafiska afdelningeniden storaindustri-
hallen beflnner sig i2:nne salar, den första,före-
ställande ett klosterbiblioteki hvilken äfven är
uppställd en staty af Gutenberg imer an natur-
lig storlek, omfattar hufvudsakligast förlagsvärk-
samhet, denandraäterigen,idekorativthänseende
istil mcd den förra, innehäller alster af dengra-
fiska industrins olika grenar. Da man ser alla
dessa saker väre sig de nu aro ästadkomna
antingen pä enmekaniskreproduceringsväg eller
genom en tili konstnärlighet hunnen yrkesskick-
lighet, försvinnermcd detsamma ali lust förkri-
tik eller bedömande af arbetenas beskaffenhet,
det äterstär blott att mcd en beundrande blick
genomse den ena montren ellerkiosken efter den
andra, och sedän isitt stilla sinnekonstateraatt
man näppeligen har sett ellerkommer att fä se
nägradylika arbeten.Föratt dockgöramin plikt
vill jag här nedan försöka göra en sä utförlig
resume som möjligt öfver innehället i de olika
anstalternas utställningar, ihoppet att det icke
mä räknas mig tili last ifall nägon blifvit glömd,
ty för min del finner jag det vara onyttigt att
hafva redapä hvarenda en utställare,da ändock
sä mänga uppvisa ungefär lika väl gjorda arbe-
ten isamma bransch.

Alltsä; först tili höger mötes ögat af den
stora världsbekanta firman MeissenbachRiffart &
C:os prydliga kiosk. Hvad denna firma utställer
mäste betraktassäsom höjdenaf nädd konst, först
och främst deras renamästerverktiliheliogravy-
rer istort format. Säsom kändt utgör heliogra-
vyren samtidens främsta och noblastereproduce-
ringssätt och da kanske denna gren af den gra-
fiska konsten är den minst kända af samtliga
existerande, vill jagi nägra korta drag försöka
beskrifva tillvägagäendet viddennas framställning.

Da ett orginal, t. ex.en fotografiskalläterges,
göres däraf först ett fotografiskt negativ, detta
kopieras pä ett stycke s. k. pygmentpapper,hvil-
ket sedän uppdrages pä en glasplät och erhälles
därvid en positiv eller rätt bildaf orginalet. Där-
ifrän göres äter en kopia pä ett nytt stycke af
samma papper, som nuism tur öfverförespä en
blankpolerad kopparplät, detta papper ger ifrän
sig en färgartad massa hvilken i föreningmcd
fint asfaltpulver, som strös öfver bilden, bildar
själfva kornet eller tryckpunkten, den sälunda
färdigt prerareradepläten ätsassedäniförkoppar
tjänligiisyror. När pläten är färdig, öfverlämnas
den at en koppartryckare hvilken mcd en tam-
pon ingnider färg igravyren,sätter ett ark groft,
för koppartryck särskildt gjordt poröst papper
därpä, drager detta igenom en press mcd tvänne
tunga valsar. Genom det porösapappret och det
starka trycket har färgen sä att saga utsugits
vr pläten och ätergifvit en bild som iorginal-
enlighet icke lämnar nägonting öfrigt att önska.

Afven heliogr. i färger exponerar ofvannämnda
firma, dessa fordra värkligenjen konstnärshand,
ty föratt genom ett tryck ästadkommaolika va-
lörer, mäste hvarje enskild färg formligen mälas
pä pläten, dettakräfver själffallet en särdeleslang
tid, och priset ställer sig naturligtvis därefter.

Utom trefärgstryck, detta pä senaste tid sä
moderntblifvna sätt attmcd endast trenne grund-
färger rödt,gult och blättiboktryck ästadkomma
alla desamma färgnyanser, sompa lithografisk väg
erfordra en hei massa skilda tonplätar, utstäl-
ler nämda firma äfven fotolitografier, ljustryck.
Särskildt fäste jag mig vidnägrailjustryck gjorda
kolteckningar i groft maner, hvilka voro förträff-
liga. Nu kommer jag tili flrmans specialite, zink-
ätsning. Denna firma torde vara den första i
Tyskland som egnade sig at framställandetaf de
s. k.autotypierna ellerhalftonsätsningarnaizink,
den utställer ocksä den första af detta slag sä-
väl plät som afdrag,ganska primitiv,men ändock
en tydlig bild och vid sidan af detta förstlings-
arbete, prof pä hvad denna konst pä knappa 20
är hunnit göra förframsteg. Det har resonnerats
vidt och bredt, huruvida autotypien kan ersätta
träsnittetidess förredanlängre tidtillbakanädda
fullkomlighet. Härpä mäste obetingadtsvaras, det
har den gjordt, ty en träsnidare kan aldrig, han
mä hafva hunnit huru längt som hälstiskicklig-
het, lägga sig sä in i en konstnärs kynne eller
karaktäristiskhet (vid ätergifvandet af t. ex. en
mälning) att han kunde fä framsamma stämning
och samma penseldrag som konstnären önskar
för att fä sm bild gällande, det är just däri auto-
typien äger företräde,naturligtvis börden vara
en första klassens dylik och tillika väl trykt. Af
dessa finnas värkligen glänsande saker, ehuru
aftrycken tyckes vara gjorda direkt frän pläten,
annu icke uppspikade pä träkloss,samt aro klist-
rade pä ett annat papper, detta spelar nu en
mindre viktig röle och har troligtvis användts
blott förbekvämlighetens skull.

Stengel &Markert,Dresdenutställerglansljus-
tryckifotograflfärg, samt ljustryck päjapanpap-
per,de skola gälla som heliogravyr-imitation,men
synes dock sakna dennas detaljrika, kraftfulla
teckning.

G. Grumbach, Leipzig är företräddmcdnägra
stora träsnitt tryckta ien mängd färger, hvilka
aro präglade säsom dukenpäen oljemälning,och
kunna nog förvilla en ickekännare att tro, att
desamma vore orginalmälningar, dessutom en
mängd illustreradeoch ickeillustreradevärk,där-
ibland ett il/t format Furst Bismarck", hvad jag
antog pä en 5,600 pag. som fullbordats mcd sätt-
ning och tryckning pä 6 dagar.

Förster & Borries, Zvickau. Aktiebrefibok-
tryck, mcd ram och tonbotteni2:nne färger, en-
ligt min äsikt ersätta dessa särdeles väl utförda
arbeten fullkomligt dylika i litografi, dessutom
afdrag i trefärgstryck utaf plätar frän Meissen-
bach, och Husnik & Häusler i Prag, däribland
nägra stora planscher svampar. Det är ren na-
tur som pa detta sätt frambringats pä ett ark
papper, icke ett mer eller mindre lyckadt försök,
att genom hopslagning af enmängd färger ästad-
komma de nyanser som ivärkligheten existera.

Nenke & Ostermaier, Dresden har en massa
färgfotografier (Photochroms)utställda, det är en
fotografisk copia pä hvilken, enligt chromolito-
grafiskt förfaringssätt, färgtonerna blifvit pä-
tryckta. Oaktadt detta bibehäller dock copian
sitt vanliga glänsande utseende, de skola troligt-
vis försöka ersätta de annu icke uppfunna di-
rekta färgfotografierna,men illa aro de icke, en-
del tillochmed förvänansvärdtväl utförda.

Th. Beyer, Dresden synes vara specialist för
symbolistiska plakat, som allt oftare förekomma
i handein. Konstnärligt utförda inägra färger,
men af en stark koloristisk effekt.

Meissner & Buch, Leipzig, synes vara en af
de förnämsta i chromolitografi, har en förträff-
lig samling mest dekorativasaker i denna väg,
ända inide minsta penseldrag utarbetade.

C. C. Meinhold & Söhne,Dresden, vanliga lito-
grafier. Dock fans där nägot som tilldrog sig
min uppmärksamhet, nämligen en frän ett helio-
gravyrafdrag gjord öfverföringpä ett kakel, vis-

serligen hade teckningen förlorat nägot,men än-
dock enide attgenomen enkelmanipulation fä en
konstnärlig bildpäett ganska oemottagligt ämne.

F. A. Brockhaus, Leipzig, dominerar mcd sitt
allombeKanta lexikon pä de för andamälet sär-
skildt gjorda stilfulla regalerna. Ä nämda firmas
officin, där jag gjorde ett besök, var jag bland
annat i tillfälle att fä ase s. k. naturtryck, sär-
deles enkelt,men som icke erhällitnägon vidare
praktisk utöfning, da det blott lämpar sig för
vissa saker, t. ex. löf och dylikt. De voro till-
mötesgäende nog och underrättade mig om till-
gängen vid denna process. En blyplät göres
fullkomlig pian, pä denna sättes t. ex. ett lind-
blad och ofvanpä detta en stälplät, alltsammans
drages sedän igenom en koppartryckspräss,där-
vid intränger tillochmed den flnaste af bladets
nerver i det mjuka blyet. Göresnu ett afdrag
enligt samma metod som frän en kopparplät,er-
hälles en reliefartad bild af bladet i alla dess
detaljer.

Leipziger Xylographen Verband. ILeipzig
har bildats ett förbund af träsnidare, för att
desto starkare kunna motstä den, demalltmer in
pä lifvet gäende mekaniska reproduktionskonsten.
De resonnera naturligtvis motsatsen tilihvad den
andra parten vill framhälla. Hvem som kom-
iner att draga det kortare sträet far framtiden
utvisa. För att bevisa sinä pästäenden hafva de
ästadkommiten utställning som icke lämnar nä-
gonting öfrigt att önska,men ändock vidläder
densamma en mängdbrister, som jagredan förut
pävisat.

JuliusKlinkhardt,Leipzig. Enäskädliggörande
utställning ifrän originalet ända tili afdraget i
autotypi, är den största dragningskraftenideras
stora kiosk. Hvad som frapperade mig var de-
ras tillvägagäende att genom pämälning för-
vandla en fotografi tilien fullständig lavyr,detta
för att ästadkomma skarpare skuggor och rent
hvitt ljus, hvilket ju iallmänhet saknas pä en
fotografi.

Rudolf Loes, Leipzig har en samling ganska
goda auto- och fototypier samt nägra trefärgs-
tryck ifrän egen anstalt.

Schelter & Giesecke har sin separata utställ-
ningimaskinhallen,blandannat värkligamönster-
chlischeer efter litograflskt merkantila arbeten,
mässingslinier, regaler, skepp, m. m.
Isammanhang mcd Kgl. Sachsiska Statsrege-

ringens utställning har dens. k. Kgl. Kunstakade-
mie & Kunstgeverbeschule iLeipzig sm skilda
afdelning. Hvad denna läroanstalt utställer mä-
ste betraktas säsom synnerligen dugligt. Särde-
les fäster man sig vid deras värkligamästerverk
i litografi. Afvensä iljustryck, heliogravyr och
zinkätsning synes de hafva kömmit tämmeligen
längt. Idenna afdelninghade det värit intres-
sant för en sättare att genomögna deras acci-
denser, tili hvilka de utfört färgade utkast.

En särskild grupp för sig bildar den af Leip-
ziger boktryckeriägareföreningenanordnandekol-
lektiva utställningen. Densammainnesluter äf-
ven boktryckare-läroanstaltens utställning af en
mängd modellertilimaskiner, däribland1pappers-
skärmaskin, 1 prägelpress, en trämodell af en
cylinder samt 1 större cylindersnällpress mcd
krets- och en mindre mcd kärrgäng, dessutom
läroanstaltens elevers arbeten i skizzöfningar,
skrif- och räkningsarbeten, tonplattor skurna i
celluloidoch cartonjämte af demgjordaproftryck.
Isamma speciella afdelning finnes äfven upp-
ställda tre olika slags sättmaskiner rTypograph"r
Monoline" och Linotype", alla invecklade och
komplicerade maskiner. För min del fann jag
dock att den s. k. linotype, var den mest prak-
tiska och bäst arbetande af dem allesamman.
Afven trenne tiegeltryckpressarPhönix" frän fir-
manSchelter & Giesecke voroigängochpä hvilka
trycktes de olika tonplätarna för trefärgstryck.
Den egentliga utställningen af föreningsmedlem-
marne blefvenastan för vidlyftig att kunnanär-
mare berörasidenna berättelse, da densamma
omfattar omkring 50 medlemmar. Väre det dock
sagdt att den fullkomligt motsvararsitt ändamäl,
visande den grafiska industrins i Leipzig nu-
varande ständpunkt.
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Hvilka som aro synnerligen väl företrädda sä
är det bokbindarne mcd sinä rent af luxuriöst
utstyrda arbeten. Bland dessa intager firman J.
F. Bösenberg,Leipzig, ett framstäende rum, mcd
sinä biblar och psalmböcker; äfvensä mässing-
liniefabriken och gravöranstalterna.

Nu äterstode Maskinhallen, men af skäl som
jag redanibörjan framhällit, läter jaghällrebli
att lämna nägonbeskrifning öfver denna del,da
den kanhända blefve för fackmän mer an lofligt
kortfattad, an som den egentligen borde vara.

Da jag nu sä att saga vore färdig mcd min
rundgäng, vill jag tili slut yttra nägra ord om
det som ligger mig närmast om hjärtat, nämli-
gen chlischeerna. Da jag hos endel flrmor fann
färdiga dylika utställda, voro de just dessa som
kommo mig tili den öfvertygelse,hvilken jaghär
nedan skall försökaklargöra.

Det är väl bekant att vid ätergifvandet af en
bild i autotypi, därvid begagnas ett nät eller s-
k. raster som bildar den för tryckningennödvän-
diga punkten. Man har af dessa nät flere olika
slag, flnare och gröfre, den flnare användesioch
för erhällandet af mera detaljrikedom och teck-
ning i det hela och är det en dylik punkt hvil-
ken uteslutande användts pä arbeten, utförda
icke allenast iTyskland, utan äfven öfver allt.
Nu är det ett faktum att en flnare punkt öfver-
fördpä zink ellerkoppar ickekan djupläggasvid
ätsning sä mycket som en gröfre, däraf mäste
följden naturligtvis blifva att chlischen ism hel-
het blir vida grundare än.hvad fallet vore mcd
den gröfre, ja tili och mcd sä grund att den
värkligen saknar punktide högstaljusen. Huru
kommer det sig nu att dessa lämna ifrän sig sä-
dana vackra aftryck som man ser icke allenast
a utställningen iLeipzig utan äfven ihvarje
bättre illustreradt arbete frän utlandet?

Här hos oss anses annu allmänt autotypin
vara lämplig tili hvad slags tryck som hälst, ja
t. o.m. förtidningstryck. Detta är dock fullkomligt
skeft, ty den är egentligen endast afsedd för
konsttryck, i ordets fullaste bemärkelse, och for
att kunna lämna ifrän sig dylikt mäste den äf-
ven erhälla material och skötsel därefter. Jag
vill icke precis pasta att vara hrr boktryckare
ej kunna ästadkomma ett ordentligt tryck, men
tror jag ändä att annu mycket brister därvid,
ty för att vara rättvis, autotypin är ju hos oss
annu alldeles ung och behandlingenmindrekänd
af sädana autopier an de förutvanliga träsnitten
och galvanos. Dessutom är fältet för den gra-
fiska konstens bedrifvande här allt för litet, ty pä
dessa par tusen exemplarsupplagor som utgä, är
det.omöjligtatt tanka pä nägonbättre utstyrsel,
ty funnes det mer publik, funnes det ocksä mer
fordringar hos densamma, sä att arbetenas ut-
gifvare sägo sig tvungna att nedlägga mera om-
sorgpä sinä publikationer, och följdenblefvena-
turligtvis en helt annan. Men tiden arbetar
lätom ätminstonehoppas det.

Helsingfors i September 1897.
Georg Werner.

Väärää puolustusta.
Maaseutuolojakuuleeuseinmoitittavanmilloin

mistäkin syystä, Ja moitteen syytähän niissä
onkin oikein tuntumaan asti. Mutta tuskin kos-
kaan on niitä kiitetty tavalla, millä faktori Örn-
berg on sen tehnyt Tampereenkirjaltajainyhd.
viimeisessäkokouksessa. »Tampereen Sanomain"
referaatin mukaan on faktori Örnberg kuvaillut
maaseutuoloja m. m. siten, ettäkelvollistenmies-
latojainsanoohän rientävänpääkaupunkiin, jossa
ne saavat pysyväisiä paikkoja, vaikka olotmaa-
seuduilla ovat kelvollisille latojilleusein parem-
matkin (!!'.-) Maaseutukaupungit saavat tyytyä
sellaisiin, joihinei voiluottaa jakirjapainon,jolla
on määrälleen ilmestyvät työt, esim. sanoma-
lehtiä, täytyy sentähdenpitää suuret määrätoppi-
laita.

Kuten ylläolevasta näkyy, on faktoriÖ. vasten
omaa tahtoaan ja parempaa tietoaan ruvennut
kiittämään maaseutuolojapaasiaa lähemmin tun-

tematoin voisi ehkä vielä uskoakin niidenolevan
niinkultaisetkuin hän sanoo. Varmaankin olojen
paremmuutta todistavat nesuuret työpalkat,mitä
esim. Tampereella jaHämeenlinnassamaksetaan.
Näissä molemmissa kaupungeissa ovat latojain
palkat tavallisesti 50—70 mkaakuukaudessa, ja
taitaaolla enempi harvinainen sattuma, että siitä
yli maksetaan. (En väitä,etteiesim. Aamulehden
painossaTampereellamakseta kyllin kohtuullista
palkkaa.) Ei ainakaannämä voi todistaamissään
suhteessa olojen paremmuutta, vielä vähemmän
oikeuttavat niitä puoltamaan hyvälle puolelle ja
saattamaankokonaan toisen muodonitse asialle,
asialle, jolla jo ilman vääristelyäkin on perin-
kohtuuton ja apua kaipaava suunta.

Mitä tulee siihen valitukseen, että maaseutu-
kaupungit saavat tyytyä epäluotettaviin latojiin,
jasensyyntähdenolisipakkopitää suuret määrät
oppilaita,vetää yhteen viittaamiini palkkoihin ja
ovat niin ollen faktori Ö:n tietävissä ja autetta-
vissa,jos vaantahtoa on. Siitä syystä ei olisi tar-
peellista mainita tuota hyvin helppoajaoikeutet-
tuapalkkajärjestelmänkohottamista,milläkunnol-
liset latojat pysyivät jasäännöttömäthäviäisivät.
Mutta nykyisellä maaseutu-palkallaei voivaatia,
sitä vähemmän moittia säännöllisten latojainpy-
syväisyyttä ja muuttoa tänne pääkaupunkiin.
Onhan se latojain puolelta aivan oikein tehty,
että mennä sinne, missä työstään saa palkan.
Alentavaahan se olisikin kunnolliselle latojalle
olla ainakaan kovin kauvan huonolla eli toisin
sanoen ilman palkatta yhdessä ja samassa pai-
kassa. Ja tuo oppilaspaljoussitten. Johtuukohan
se vaan tuosta syystä — uskallan epäillä — ja
mainita, että eiköhän se paremminkin johtune
siitäkovastakilpailusta,mikämaaseudullayleensä
on vallalla painojen kesken. Eikä kilpailu yks-
puoleltaan siihen suorastaan pakota, vaan isän-
nistön suuri omanvoiton saanti on pahimpana
määrääjänä tuossa oppilaspaljoudessa, ja taitu-
rien on näin ollen useinkin pakko poistua joko
isännän käskystä tai taiturin omasta pyynnöstä— kun on tullut huomaamaan itsensä liika-
naiseksi.

Maaseutulaisena katson itselläni olevan oikein
valaistessaniGutenb.tällaisiavääristelyjäjaluoda
pienen huomion siihen, miten olot maaseudulla
oikeastaan ovat ja tulla lopuksi siihen ikävään
ja kipeimpään kohtaan, joka johtaa vääristelyt
oikealle tolalle. Ja loppupäätelmä on, että tällä-
tavoinko koetetaan saada yhtäläisyyttä nuoren
Liittommehyväksi! Eikö tämä olesuoraa vasta-
kynttä ainakin siinä, ettäsäännöttömyyttätyössä
suositaan ja säännöllisten miesten puutteessa
kootakirjapainoontavatonmäärä oppilaita. Oppi-
laita kun on paljon,annetaanniidenominpäinsä
useinkin työskennellä ja vieläpä pannaan sellai-
sienkin vastuunalaisiin toimiin kuin esim. tait-
tajan tehtävä on. Siitä syystä saakin usein nähdä
maaseutulehdissä aikamoisia taittovirheitä, joita
sitten oijotaan lehdissä, mitä kauneimmalla ta-
valla, ettei yleisö vaan tulisi huomaamaan pai-
nossa olevan ymmärtämätöntä työväkeä, Erääs-
säkin maaseutulehdessä — ei Tampereella -
oikaistiin eräs taittausvirhe erään kirjapainotyö-
miehen" nimellä, että hän olitehnyt taittovirheen
eikä suinkaan katkasiapoika. Ja montalukema-
tonta ikävyyttä tulee juuri suuresta oppilasmää-
rästä. Liittommehan vastustaa kaikkea tätä ja
olletikin sitä, että säännöllistä työväkeä täytyy
olla kaikkialla ja säännöttömätpitemmittä mut-
kitta erotettavat tyystin pois koko ammattikun-
nasta.

Vielä muuan sana faktori Örnbergin pahek-
sumaan latojain pääkaupunkiin muuttoon, että
tiedänhyvin paljon täällä oleviasäännöllisiämaa-
seutulatojia, jotka monesta eri syystä paljo mie-
luummin olisivat vaikka Tampereella, kun vaan
palkkaa maksetaan. Ja samaa mieltä olen mi-
näkin ja tulen milloin hyväänsä, jos palkasta
sovitaan.

Helsinki 26 p. syysk. 1897.
Maaseutulatoja.

61öm ej Jnvalid/onden!

Liiton alalta. Frän förtiundsomrädet.
— Vid typogr. fören.iH:fors mdnads-

möte den 26 sept. upplästes kassarapporten för
halfäret samt en tacksägelseskrifvelse frän för-
bundsstyrelsen för gafvan tili reservfonden, an-
mäldes tio nya medlemmar samt meddelades att
föreningens bibliotek numera hälles öppet om
mändagen, hvarefter diskussionen af de pä pro-
grammet stäende frägorna vidtog:

Bestyrelsens förslag om anordnandet af ett
lotteri nasta är godkändes enhälligt hvarpä som
kandidater tili lotterikomiten uppställdes frök-
narna M. Nikander och Emmi Eklund samt hrr
Bernström,Söderlund,Lindstedt, Mandelin, Mus-
tonen, m. 11.

Frägan om sängkörens underhäll gaf anled-
ning tili en hetsig diskussion. Beslöts att säsom
hittils utbetala sänglärarearvodet.
Ibordlagda frägan om kortare lärotidförstu-

denter segrade deras äsikt som vidhöllo4 ars
lärotid mcd 13 röstermot 8 som funno 3-ärig läro-
tid tillräcklig.— Turun kirjapainajainyhdistyksen ko-
kouksessa syysk. 19 p:näoliosanottajiarunsaan-
puoleisesti. Kokouksen alussa lausui yhd. pu-
heenjohtaja hra K. F. Hagman läsnäolijat terve-
tulleiksi, toivottiliittoosastollemenestystä pyrin-
nöissään sekä kohotti osastolle kolmikertaisen
eläköön".

Jaettiin Liittohallituksen lähettämät tilasto-
kaavat, joita hoitamaan ja tietoja niihin hankki-
maan valittiin kaksi henkilöä kustakin painosta.

Valittiin hra E. Vainio johtokuntaan O. Mar-
jasen sijaan ja hra O. Grönroos E. Haggrenin
sijaan, jotkakumpikin olivatpaikkakunnaltapois-
muuttaneet sekä hra O. Aho keskuskomiteaan.

Ammattiyhdistysten keskuskomitean laatima
sääntöehdotus Turun työväensanomalehtiosake-
yhtiölle" tarkastettiin, jonka johdostanousivilkas
keskustelupuoleen ja toiseen. Jos se sai kanna-
tustakin, niin ei vastustustakaan puuttunut. Asia
jätettiinsillensä yhdistyksen puolesta. Yksityiset
jäsenet edistäköötasiaa jos tahtovat,

Otettiin esille Äbo Tidningin painosta lähe-
tetty kysymys: Eikö olisi syytä ensi vuoden
alusta erota työväenyhdistyksestä?" Asia oli
kenties kokouksen polttavimmista", koska Äbo
Tidn. painosta oli tälläkertaa miehissä tultu ko-
koukseen. Asian tärkeä" laatu hajoitti yhdis-
tyksen kahteen vastakkaiseen ryhmään. Eroa-
misen vastustajat vaativat esiintuotavaksiperus-
teellisia syitä jakoettivat teroittaa mieliin mikä
taloudellinentappio siitä seuraaniinpienelle yh-
distykselle, jossa jäsenluku on ollut 20— 30, nyt
noin 40. Perusteluja asialle ei oikeastaan ollut
ollenkaan, ei kuitenkaan tullut esille, ja talou-
dellinen tappio ajateltiin peittää joka kuukauti-
silla huveilla ja luultiin, että innostus keskuu-
dessa kasvaisi paremmaksi. Lopullisessa äänes-
tyksessä kysymyksellä oli 10 vastustajaa ja 16
puolustajaa. Siis erottiin.

Tämän päätöksen johdosta päätettiin alentaa
yhdistyksen jäsenmaksut 25 p:llä kuukaudelta.

Eroamispäätöksen johdosta ilmoitti hra J. A.
Salminen, että hän heittää kaikki hänelle usko-
tut luottamustoimet, koska hajoitus- ja nurkka-
kunta pyrinnöt tulevatpääasiaksi ja yhteiset työ-
väen harrastukset sivuasiaksi.— Tampereenkirjaltajayhdistyksenkuu-
kauskokouksessa syysk. 19 p:nä oli läsnä yli 30
jäsentä. Kokouksen alussa puhui faktoriHj. Öhrn-
berg, lyhyesti kosketellen läheisimpiä ajan ta-
pahtumia, Gutenbergissä" olleenTampereenkir-
jeen y. m. johdosta,pyytäen lopuksi yhdistyksen
varapuheenjohtajan,hra Alb. Nordbergin johta-
maan puhetta kokouksessa,koska arveliolevansa
itse jäävi tällä kertaa. Hra Nordberg viimein
estelyitten jälkeen ryhtyi toimeen. Sihteereinä
olivat neiti Ida ThomassonjahraJ. R. Carlander

Hra Samuli Snellman alusti keskusteluaineen
»epäkohdat kirjapainoissamme" laveasti koske-
tellen erittäinkin palkkaussuhteita, työajan pi-
tuutta, oppilasjärjestelmää,työhuoneita ja täkäl.
painojen kesken vallitsevaa luonnotonta kilpai-
lua, ehdoittaenlopuksi valittavaksi 3 tai 5 henki-
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sen komitean asioita tutkimaan ja työnsä tulok-
set tuomaan ensi kokoukselle, jolloinyhdistyksen
olisi pontevasti käytävä epäkohtia korjaamaan.

Keskustelu kysymyksestä oliasiallista,kuiten-
kin ilmeni siinä toisinaan hävytöntäkin mielen-
purkausta, m. m. esim. työajan pituudestakeskus-
teltaessa faktori Öhrnberg toi esille ennenkuulu-
mattomia, kerrassaan loukkaaviasyytöksiätäkäl.
painojen naislatojiakohtaan, mainiten m. m. sa-
nomalehtilatojien, jotka enimmäkseen ovat nai-
sia, työajan venyvän pitkäksi, syystä kun fak-
torin painosta poistuttua 8:n aikaan illalla, al-
kaa naisille tuttavia miestoveria puikkelehtiapai-
noon kurttiseerausretkille, ollen vielä 12 aikaan-
kin yöllä näissä hommissa ja riehaannuttaenty-
töt työstään — — — — —

Hra Öhrnberg olisi kentiesi enemmänkin jat-
kanut uudenaikaisia selitys-syytöksiään, mutta
puheenjohtaja antoi vasaran paukkua pöydälle,
kieltäen hra O:ltä puheenvuoron.

Palkkasuhteista keskusteltaessa tuli ilmi, että
ainakin Tamp. Uutisten painossa on maksettu
sanomalehdessä joillekinoppilaille 55 penniä 100
riviltä petiittiä ja välikertomuksesta, jota T.
Uutiset melkein yksinomaan onkin; ei ole välik-
keistä maksettu mitään korvausta. Hra Öhrn-
berg selitti tämän erehdyksestä tapahtuneeksi,
mutta, vaadittaessa selkoa, minkälaisen lasku-
perusteen jälkeen näin maksetaan ja sanottua
Tampereella olevanyleisenä tapanamaksaa oppi-
laille '/2 ja 3/t 8t) pennin laskuperusteesta, tahtoi
pitää omana salaisuutenaan, miten hän makssa;
ei tarvitsevansa mitään perustetta ja oppilaitten
saavantälläkinperusteellakylläkin hyviäpalkkoja.

Työhuoneet myönnettiin niinikään olevanpai-
koittain suuresti siivouden puutteessa ja oppilas-
järjestelmä samoin kerrassaan ikävällä kannalla.— Kilpailunkatsottiinkuuluvanpainojen isännille.

Valittiinalustuksessa ehdotettu5-miehinenko-
mitea, johon tulivat hrat: A. Nordberg, E. Lem-
berg, J. Heikkilä, J. Kruth ja J. R. Carlander.

Lopuksi otettiin erityisestä pyynnöstäkeskus-
teltavaksi Gutenbergissä ollut Vennun" Tampe-
reenkirje. Vilkkaan keskustelun jälkeen, äänes-
tys asiassa toimitettua, hyväksyi kirjaltajayhdis-
tys 15 äänellä 6 vastaan Vennun" toimenpiteet,
pitäen sen parhaanakeinona, mitä asian suhteen
olisi voitu tehdä, koska parannus-seurauksetnyt
tällä kerralla heti ovat olleet silminnähtävät,
jossa ei ennen ole onnistuttu, kunonisännistölle
valitus ja paraunuspyyntötehty.

Hra S. Snellman pyysieroa yhdistyksenjohto-
kunnasta, paikkakunnalta poismuuton takia ja
kehoitti jo tässä kokouksessa hänen tilalleeneh-
dokkaita asettamaan.

Hra Hj. Öhrnberg piti itsensä enää mahdotto-
mana kuulua yhdistyksen esimieheksi. — Tätä
jokunen ikävöitsi, lausuen tunteensa julki, kun
yiidistys kadottaa kyvykkään puheenjohtajansa.

Puheenjohtajanehdokkaiksi asetettiin hrat A.
Nordberg ja J. R. Carlander sekä johtokuntaan
ehdokkaiksi hrat Mattsson ja J. Heikkilä,

Uutisia. Notiser.
— Eron toimestaan on saanut Tampereen

Uutisten" osakeyhtiön kirjapainon isännöitsijä
postiexpeditööriBernd. Vilhelm Vikström Tampe-
reella. Uudeksiisännöitsijäksion astunutpankin-
kirjuri K. E. Ekholm.— 50 vuotta täytti elok. 31 p:nä kirjaltaja
Karl Magnus Lindfors. Päivän merkityksen joh-
dosta kävivät toverit V. P. K:ssa häntä laululla
tervehtimässä. Toverit Suomal. Kirjallisuudens.
kirjapainossa, jossa hän on ollut 30 vuotta, lah-
joittivat hänelle hopeisenpaperrossikotelon. Sitä
paitsi ammattitoverit kutsuivat hänet illanviet-
toonKaisaniemeen.—

Painokoneittenlukumaassammeon tänä
vuonnatuntuvasti lisääntynyt,kertoo Typbl. lisal-
men, Jyväskylän ja Kristiinankaupungin uusiin
kirjapainoihinonhankittuuudet koneet,jota paitsi
Kaiun kirjapainoon Oulussa on tullut uusi pika-

kone, Simeliuksen perillistenkirjapainoonJohan-
nisbergin pikapaino, Suomal. Kirjallisuusseuran
kirjapainoon Phoenixpaino ja Werner SÖderströ-
min painoon Porvoossa suurenlainenMajländerin
pikapaino.— Kilpakirjoituksen, johon on saapunut
6 suom. ja 1ruots. kirjoitus, tuloksenjukaisemme
ensi numerossa.— Iltaman toimenpanee H. K. Yhdistys 17
p:nä LokakuutaKaivohuoneella. Ohjelma kuuluu
tulevan niin hyväksi kuin suinkin. M. m. tulee
Söörnäisten voimisteluseura esiintymään. Tämä
voimisteluseura on kuten tiedetään saavuttanut
tunnustusta erinomaisilla liikkeilläänja pyramii-
deillään. Samoin tulee laulukööriolemaan tänä
syksynä tavallista lukuisampi, päättäen viiime
tiistaisesta kokouksesta, jolloin oli harvinaisen
paljo laulajiakoolla. Koska tämä on ensimäinen
yleinen tanssi-iltama Kaivohuoneella siellä tapah-
tuneitten korjaustöidenjälkeen, voipi toivoaniin
suurta osanottoa kuin mahdollista.

—
Täflingen som anordnatsaf Förbundssty-

relsen öfver ämnet: Hvad är förbundetochhvar-
för böravi tillhöradetsamma,har omfattatsmcd
stort intresse, ty 6 flnska och 1 svensk täflings-
krift har insändts. Resultatet kommer att till-
kännagifvas iGut. nasta nummer.— Accidenstäflingen. Intresset för denna
synes ha värit ganska stort. Icke mindre ärt 14
täfiingsarbeten, ha inkommit.— SoirS föranstaltas af Typ. föreningiH:fors
den 17 oktober iBrunnshuset. Programmet lär
blifva godt, bl. a. kommer Sörnäsgymnastikföre-

Att medvärka. Vi innesluta soireen, som
. den förstai Brunnshuset sedän detsamma sä

grundligt renoverats,ibenägen hägkomst.— Vid Typografernas förenings Sport-
klubbs täflingar den 9 sept. a Äggelby banan
mcd 9 deltagare ivelocipedäkning togs a 5 km.
första priset af hr Unto Forsströmmcd en tid af
9 m. 8 '/g s., andra priset af hr A. Lindroos, 9 m.
23 3/5 s. och tredje priset af hr E. Koskinen, 9m.
35 V, s.
Ilöpning a en versts bana tillföllbland9 del-

tagare l:sta priset Jarl Holm för 3 m. 24 s.,
andra priset E. Koskinen, 3m. 36 3 /« s., samt 3:dje
prisetEdvin Lindgren för 3 m. 38 '/5 s.

Tili sist försiggick en spännande dragkamp
mellan 4 femmannalag. Som segrare utgingo
hrr F. Berlin, A. Koljonen, I.Kurvinen, F. Ny-
malm och K. Tötterman.

Samtliga pris bestodo af större och mindre
silfvermedaljer.— Utlärd blef a Nya Pressens tryckeri den
15 september 1897 Karl Salminen.— TypografernasföreningsSportklubbs
andra och sista kappsegling försiggick sön-
dagen den 5 Sept. Af 5 anmälda farkoster del-
togo 4. Vädretstormigt,regnigt och kalit. Sträc-
kan för seglatsen var omkr. 8 engelska mil.

Tiderna blefvo för Verdandi (IIkat.) segl. tid
2. 15. 11, ber. tid 2. 13. 40, Freja (I kat.) 3. 07.
40 — 3. 03. 20, Backus (1 kat.) 3. 14. 17. — 3.
11. 28.

Prisen utgjorde af hushällsartiklar.— Fräckt. IKristinestad händer det ej sal-
lan att landsvägsvandrande kolleger besöka or-
ten, där nägra af dem helt ogeneradtbesökapri-
vata personer betlandepänningar, presenterande
sig förtypograferochutan arbetesamtsägande att
det är däligt mcd arbetet. Da de lyckats fä ihop
nägra mark köpa de ingalunda mat eller lifs-
förnödenheteri synnerhet, utan brännvin. Ny-
ligen inträffade att en viss Frans Hellsten gjorde
ett kort besök a svenska tryckeriets officin
där han sökte öfvertala personalen att teckna
pä en af honom framlagd lista. Han lofvade
bjuda pä en afskedssup om de endast teck-
nade. Han vände sig tili faktorn mcd sm li-
sta, men da han pä förhandblifvitunderrättad
om H:s förehafvande nekade han att lämna lis-
tan tili personalen,men i stället bjödhanH. pä
mat och kaffe, men dettabehagade ej honomfast
han pästätt att han ej sett en »Guds gryta" pä

hela dagen. Sm afskedshälsning uttryckte han
ungefär sälunda M

Jag gär tili handl. P. och äf-
ven tili andra bekanta samt pä tryckeriernaoch
berättar hurudana K:stads sättare aro, som inte
vill gifva mat at en kollega". — Mat skulle han
fä men ej brännvin. Mannen i fräga lär ansatta
sinä offer mcd sadan hänsynslöshet och nit att
de gärna lämna sinä bidrag at honom. — Stor
skam att ha sädana kolleger — hvad är attgöra.

Jupakkaa
Yksityiset mielipiteet eivät ole haitaksi asiain

kehitykselle; erilaisina toisiaan täydentäen ne
muodostavat yleisen mielipiteen, joka kuitenkin
aina lopuksi pääsee voitolle. Kun joku tahtoo,
että ainoastaan hänen mielipiteensä otettaisiinlu-
kuun päätöstä tehtäessä, osottaa se vain ahdas-
mielisyyttä ja kypsymättömyyttä, ja usein joutu-
vat tällaiset yksipuoliset henkilöt viivyttämään
yleisen mielipiteen vallalle pääsyä. Että meille
niin tärkeä asia, kun oppiajan lyhennys ylioppi-
laille, herätti mielipiteiden vaihtoa ja sanakiistaa,
on aivan luonnollista. Eihän ole kumma, että
toinen panee jollekin seikalle suuremmanpainon
kun toinen; pääasia on, että kullakin on perus-
teita mielipiteilleen, ja että lopullista päätöstä
tehtäessä otetaan huomioonminkä verran ne pi-
tävät paikkansa. Tähän nähden ei ole ihmettä,
että kirjoittaja nimimerkillä „— o" viime nume-
rossa on hyökännyt sen makkaran toiseen pää-
hän, jonka toisesta päästä hän sanoo minun ve-
tävän. Ettei nän huomaa erotustaylioppilaan ja
nuoren oppipojan välillä, mitä ammatinoppimis-
kykyyn tulee,' se on hänen mielipiteensä samoin
kunsekin, ettei sivistyksellä — akateemisell_a",
kuten hän sitä tässä nimittää, — ole oppiajan
kanssa mitään tekemistä. Ehkä hänkin tuumii,
että käytöllisyys on pääasia, kirjatietoja" ja si-
vistystä kyllä voi saada sittenkin. Aivan oikein,
se on minunkin mielipiteeni, mutta hiukanlaven-
nettuna. Varmaankin olisi yhteisillekin asioil-
lemme eduksi, että omattaisiinvähän enempi ylei-
siä tietoja ja sisällistä sivistystä, kun mitä nyt
yleisesti on laita, vaikkapa vain tuota halveksit-
tua „kirjatietoa", kun että lohdutetaan itseään
sillä, että sitä kyllä voidaan saada. Ne muutamat
ylioppilaat, jotka pyrkivät ammattiimme, minun
mielestäni vain virittäisivät kilpailun tässä suh-
teessa parempaanpäin. Mutta se sikseen. Asia
on toistaiseksi päätetty; periaatteessaon myön-
nytty, ehkä onkin sivuasia kuinka paljon.

Oikeastaan oli tarkotukseni puolustaa itseäni
kirjottajan syytöksestä, että olisin mustaa mus-
temmaksi maalannut" sanomalehtilatojat. Tun-
tuuko se niin mustalta kunsanoin alimpanavaa-
timuksena opista pääsyyn olevan olleen sanoma-
lehtiladelman. Että painoista, missä painetaan
jokapäiväisiälehtiäjajossa varsinkinn. s. späne"--
järjestelmäon ollut vallalla, on lähtenyt — täältä
maaseudulle ja päinvastoin — taitureja,jotka ei-
vät koko oppiaikanaan ole olleet tilaisuudessa-
kaan muuta oppiakun suoraa sanomalehtitekstiä,
jopa joutuneet pulaan pientä sanomalehtitaulua
latoessaan, on tosiasia. Että tämä ei ole paljon,
myönnätte kai Tekin,ja tällaisen rinnalla annoin
ylioppilaalle etusijan. Että tällaiset tapaukset
ovat poikkeuksia, ja että sanomalehtilatojistamo-
nikin on etevä ammattimies ja kelpaisi vaikka
faktoriksikin, sen kyllä myönnän enkä ole kieltä-
nytkään.

Erimieltä olen arv. kirjoittajan kanssa hänen
väisteestään, että heistä,'nim. sanomalehti- (ja
muistakin) latojista,ken tahansakykenisi faktorin-
kin raskaaseen tehtävään kun vain haluaisivat
(sic!) sen vastaanottaa". Esimerkkinä tälle väit-
teellennemainitsette,että ,,täällä eräässäpainossa
on faktorina kunnplla toiminut ent. sanomalehti-
latoja toistakymmentä vuotta puhumattakaan
niistä, jotka faktorina toimivat maaseuduilla".
Onhan se varmaanhauskaa tuo Teidän tunnus-
tuksenne hänelle, faktorille, joka luullaksenikui-
tenkin omaa paljon jotakin muuta kun latomi-
seen tarvittavan kyvyn. Hauskahan se on tietää,
että on kykyjä muitakin — halua vain puuttuu!

Tuon liiallisen itsetunnon seuraukset tulevat
kyllä näkyviin. Usein valitetaan näet, että maa-
seudulta tulee tänne taitureja, jotka eivät edes
osaa tavata, kuten eräs helsinkiläinen sanoi vii-
me kokouksessa. Faktorit maaseuduilla ovat
enimmäkseen täältä lähteneitä, täällä opinkäy-
neitä,ehkä äsken mainitsemiannekykyjä. Useim-
massa tapauksessasaamme kiittää noita helsinki-
läisiä näistä maaseutu-Mnollista". Näin ne muut-
tuvat asiat kun niitä vähän syvemmältä ajatel-
laan. Kyvyksi saattaa monikin luulla itseään
vaikkei kykenisi harkitsemaan mitään asiaa ryh-
tymättä arveluihin eri mielipidettä olevaan per-
soonasta. V. T.

Helsingissä 1897.
J.Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö.
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