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Gutenberg
ilmestyy vuotena 1898 samankaltaisena kuin
tänäkin vuonna, pitäen päämääränään Liitto-
hallituksen ja liitto-osastojen välisten tiedonan-
tojen julkaisua, kuitenkin, mikäli tila ja joh-
donmukaisuus myöntää, silmällä pitäen am-
mattikuntamme kellitystä ja siinä löytyviä vail-
linaisuuksia.

Liittoon kuulumattomat voivat lehteä tilata
j:sta markasta paikkakunnan liitloasia-
miehen luota sekä Helsingissä O. V. Laurentin
sanomalehtimyymälässä.

Toimittajina ovat «/". Höglundsuomalai-
sessa ja V. Blomqvistruotsalaisessa osas-
tossa.

Kaikki lehteen aijotut kirjoitukset ovat
osoitettavat:Gutenbergin toimitus, Helsinki.

Toimitus.

Gutenberg
utkommer fortsättningsvis under är 1898 ilik-
het mcd är 1897, publicerande Förbundsstyrel-
sen och förbundsafdelningarna emellan skeende
iillkännagifvanden och meddelandenoch, sä myc-
ket utrymmet det medgifver sträfva för kärens
förkofran samt öfvervaka inom densammamöj-
ligen förekommande oegcntligheter.

Skrifvelser, afsedda att inga itidningen
Mra adresseras tili Gutenbergsredak-
tion, Helsingfors.

Personer som ej tillhöraFörbundet, erhälla
tidningen för 3 mark hos Förbundets om-
budsmän a de olika orterna och iO. V. Lau-
rents tidningsdepötiHelsingfors.

Bedaktörer aro: V. Blomqvist för
den svenska och J. Höglundför den finska
afdelningen. Redaktionen.

SuomenKirjaltajaliifto. Finska Typograftörbunflet.
Förbundsstyrelsensmeddelanden.

Jämlikt förbundets stadgar §§ 9 och 10, skall
vai af förbundsstyrelseledamöter, suppleanter
tili dessa, revisorer och dessas suppleanter
företagasvid samtliga Förbundsafdelningarsön-
dagen den 12 december.

Afgäende förbundsstyrelseledamötervid ärets
slut aro: hrr A. J. Jakobsson, K. J. Mandelin,
F. W. Saastamoinen och Alfr. Stampell.

Kvarstäende förbundsstyrelseledamöter aro:
hrr Rob. Ahlstedt, C. A. Bernström och J. A. Kosk.

Afgäende revisorer aro: hrr A. Finander, K.
E. Bosenberg och E. Tötterman.

Kvarstäende revisorer aro: hrr «3. E.Ehnberg
och J. A. s^eii.

Vai af dessa befattningar gäller 2 n,-.

Afgäende styrelsesuppleanter aro: hrr F. F.
W. Ahlroos, J. Holmberg, J. H. Niemi och O. A.
Nyman.

Afgäende revisorssuppleanter aro: hrr Edv.
Eriksson. L. Laner, J. W. Lindholm, G. Lönnberg
och K. E. Mustonen.

Valet af suppleanter,som uppsättas 5 försty-
relsen och 5 för revisorerna, otnfatta endast1är.

Typografernes förening i Helsingfors, har i
enlighet mcd förbundsstadgarna, a samraanträde
den 21 novemberuppsatt följandekandidater tili:

Förbundsstyrelse:
Jakobsson, A. J.
Mandelin, K. J.
Saastamoinen,F. W.
Stampell, Alfr.

Förbundsstyrelsens suppleanter:
Henriksson, A. Taipale, V.
Forsström, V. A. Nyman, O. A.
Skogster, K. Blomqvist, V.
Ehnberg, J. E. Lindholm, J. W.
Söderlund, A. Niemi, J. H.

Revisorer:
Fmander, A.
Tötterman, E.
Savolainen, O.

Revisorssuppleanter:
Laner, L. Lystinen, J.
Mustonen, K. E. Johansson, K.
Rosenberg, E. K.

' Kalenius, K.
Höglund, J. P. Blomfeldt, G. A.
Forsström,H. J.

Valsedel far icke upptaga flere an 4 namn
tili förbundsstyrelse, 5 tili förbundsstyrelsesupp-
leanter, 3 namn tili revisorer och 5 tili revisors-
suppleanter. Likasä mäste iakttagas att icke
häller mindre antal namn an här nämts far upp-
tagas samt äfvensä att icke person, som innehar
befattning, äter uppsättes tili densamma.

Uppkommer fel a valsedel,mä den icke der-
förkasseras fullständigt, utan endast den grupp
af densamma, hvarä felet flnnes; t. ex. Om fel
skulle flnnas a nägot eller nägra af namnen tili
förbundsstyrelse eller hvilken som hälst annan
befattning, sä kasseras endast den grupp, hvar-
till det felaktiga namnet hör,men valsedeln för
öfrigt gäller.

De justerade röstprotokollen,upptagande
namn och röstetala alla dem, som vid valet er-
hällit röster, skola insändas tili Kontrollnämdens
ordförande, hr Alb. Karjalainen,adressJ. Sime-
lii arfvingars boktryckeri aktiebolag,Helsing-
fors, föreden 25 december.

Efter denna tid inkomna röstprotokollkas-
seras.

Vai, förrättadta annan dag an här ofvan
föreskrifvits, godkännas icke.

Jyväskylä Typografföreninghar anmält sig till
förbundet, Stadgarna revideras.

Frän Kristinestads Typografklubb har för-
bundsstyrelsen erhällit följande förklaring mcd
anledning af arbetsinställelsen därstädes:

Till Finska ".förbundets Styrelse!
Mcd anledning af förfräganfrän Klubben ang.

Den s. k. »sträjken" kunna vi ej göra förklarin-
gen annorlunda an de tre enskildamedlemmarne
gjort.

Tvisten är bilagd tili bäda parternas beläten-
het. Lönen ökad tili 100 mark i mänaden.

Kristinestad den 17 nov. 1897.
A Kr.:stads Typografklubbs vägnar:

Frans Ahlroos.
Ordf.

Resp. afdelningsstyrelser uppmanas att noga
efterse det förbundsafgifterna regelbundet inbe-
talas samt att uppbördsmännen a tryckerierna
itid leverera de af desamma uppburna afgifter.

Redovisning för3:e kvartalethar insändts frän
Wiborgs och Björneborgs afdelningar.

Förbundsstyrelsen.

Tiedonantoja Liittohallitukselta.
Liiton sääntöjen 9 ja 10 §§ johdosta ovat

liittohallituksen jäsenten ja niiden varajäsen-
ten, tilintarkastajain ja niiden varajäsenten
vaalit toimitettavat kaikissa osastoissa sunnun-
taina 12 p:nä joulukuuta.

Liittohallituksesta ovat vuoden lopussa vuo-
rossa erota: Ir.rat A. J. Jakobsson, K J. Mande-
lin, F. W. Saastamoinen ja Alfr. Stampell.

Liittohallitukseen jäävät edelleen: Ir.rat Rob.
Ahlstedt, G. A. Bernströmja J. A. Kosk.

Eroamisvuorossa olevat tilintarkastajat ovat:
tr.rat A. Finander,K.E.Rosenberg jaE. Tötterman.

Tilintarkastajiksi jäävät edelleen: h:rat G. E.
Ehnberg ja J. A. Snell.

Näihin virkoihin valitut jäsenet tulevat niihin
jäämään kaksi vuotta.

Eroavatliittohallituksenvarajäsenetovat:h:rat
F. F. W. Ahlroos, J. Holmberg, J. H. Niemi ja
O. A. Nyman.

Eroavat tilintarkastajain varajäsenet ovat:
h:rat Edv. Eriksson, L. Laner, J. W. Lindholm,
G Lönnbergja K. E. Mustonen.

Varajäsenet, 5 liittohallitusta ja 5 tilintarkas-
tajia varten, valitaan yhdeksi vuodeksi.

Helsingin Kirjaltajayhdistys on, liiton sääntö-
jen määräyksen johdosta,kokouksessaan 21p:nä
marraskuuta asettanut seuraavat ehdokkaat:

Liittohallitukseen
Jakobsson, A. J.
Mandelin, K. J.
Saastamoinen, F. W.
Stampell, Alfr.

Liittohallituksenvarajäseniksi:
Henriksson, A. Taipale,V.
Forsström, V. A. Nyman, O. A.
Skogster, K. Blomqvist, V.
Ehnberg, J. E. Lindholm, J. W.
Söderlund, A. Niemi, J. H.

Tilintarkastajiksi:
Finander, A.
Tötterman,E.
Savolainen, O.

Tilintarkastajien varajäseniksi:
Laner, L. Lystinen, J.
Mustonen, K. E. Johansson, K.
Rosenberg, E. K. Kalenius, K.
Höglund, J. P. Blomfeldt, G. A.
Forsström, H. J.
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Vaalilippuun ei saakirjoittaa useampaa kuin
4 nimeä liittohallitusta, 5 liittohallituksen vara-
jäseniä, 3 tilintarkastajia ja 5 tilintarkastajien
varajäseniä varten. Samoin on huomattava ettei
vähempää nimimäärää, kuin yllä on mainittu,
saada lippuun kirjoittaa, sekä että henkilönni-
meä, jolla ennestään on joku virka, ei voida
vaalilippuun merkitä.

Jos huomataan virhe vaalilipussa, ei sitä kui-
tenkaan kokonaisuudessaanhyljätä, vaanainoas-
taan se ryhmä, jossa virhe on huomattu; esim.
jos virhe olisi jossakin nimessä liittohallitusta,
tai mitä virkaa hyvänsä, varten, niin hyljätään
ainoastaan se ryhmä, jossa virheellinen nimi on
huomattu, mutta hyväksytään vaalilippu muissa
kohdissaan.

Tarkastetut äänestyspöytäkirjat, joihin on
merkitty niiden henkilöjennimet ja äänimäärä,
jotka vaalissa ovat ääniä saaneet,ovat lähetettä-
vät tarkastusvaliokunnanpuheenjohtajalle,herra
Alb.Karjalaiselle,osoite J. Simeliuksen perillis-
ten kirjapaino osakeyhtiö,Helsinki, ennen 25
p:'d'd joulukuuta.

Tämän ajan kuluttua saapuneet äänestys-
pöytäkirjat hyljätään.

Vaalia, joka on toimitettu toisena päivänä
kuin mitä ylempänä onmäärätty, ei hyväksytä.

Jyväskylän Kirjaltajayhdistys onilmoittautunut
liittoon. Sääntöjä tarkastetaan.

Kristiinan kirjaltajaklubilta on liittohallitus
saanut vastaanottaa näin kuuluvan kirjoituksen
työlakon johdosta:

Suomen Kirjaltajaliiton Hallitukselle!
Klubille tehdyn kysymyksen johdosta n. k.

työlakosta" emme voi selittää asiaa toisella ta-
vallakuin kolmeklubin jäsentä aikaisemminovat
tehneet.

Riidasta on sovittumolempienpuolueidenmie-
liksi. Palkka on korotettu 100 markkaankuussa.

Kristiina 17 p. marrask. 1897.
Kristiinan kirjaltajaklubin puolesta:

Frans Ahlroos.
Puheenj.

Kolmannen neljänneksen tilit ovat saapuneet
Viipurin jaPorin osastoilta.

Osastojen toimikuntia pyydetään tarkasti val-
vomaan, että jäsenmaksut suoritetaan säännölli-
sesti, kuin myös, että painojen ylöskantomiehet
ajoissa suorittavat kantamiansa maksuja.

Liittohallitus.

Anmäldamedlemmar. Ilmoitettuja jäseniä.

Frän Helsingfors afdelning: — Helsingin osas-
tosta: Lundgren, EvertFredrik, tryckare, painaja,
n/3 69. — Sarelius, Anders Ivar, sättare, latoja,
25/0 66. — Lindström,Emil, sättare, latoja, 4/u 74.— Wäänänen, Oskar Johan, sättare, latoja, 3/4 74.— Castren,VäinöAleksander,sättare,latoja,3/i72.

Frän Borgä afdelning: — Porvoon osastosta:
Öflund, Emil Konstantin, tryckare,painaja,12 /2 78.
Skutnabb, John, sättare, latoja, 18 /1:177. — Wik-
ström, Frans Oskar, tryckare, painaja, 28/563.

Frän Björneborgsafdelning: — Porin osastosta:
Alenius, Oskar Ludvig, sättarelev, latojaopp., 12/2
79. — Smedberg, Mathias, sättarelev,'latojaopp.,
23/7 76.

Inträdande medlemmar. Yhtyneitä jäseniä.
Frän Helsingfors afdelning: — Helsingin osas-

tosta: 627. Henriksson, Axel Edvard. — 628. Bär-
lund, Adolf Albert, — 629. Vickström,Karl Vil-
helm. — 630. Vesterling, Karl Arvid. — 631. Ny-
bäck, Verner Samuel. — 632. Eklund, Alexandra,— 633. Sundberg, Kaarlo.

—
634. Nikulainen,Gu-

staf Vilhelm. — 635. Ljungqvist, Emil Alexander.
Frän Raumo afdelning: — Hauma.n osastosta:

636. Lindström, Matti Viktor. — 637. Juusten,
Paul Johan Viktor. — 638. Renvall, Viktor Ema-
nuel. — 639. Grönroos,Karl Kristian. — 640. En-
gren, Karl Isak. — 641. Koskinen, Oskar Mauno.

Frän Äbo afdelning:— Turun osastosta: 642.
Johansson, Johan Albert,

Frän Kuopio afdelning: — Kuopion osastosta:
643. Rothberg, Otto Napoleon. — 644. Antikai-
nen, Edvin Erhard.

Frän Tammerfors afdelning:— Tampereenosas-
tosta: 645. Vehanen, Johan Adolf. — 646. Lund-
gren, Evert Fredrik.

Frän Vasa afdelning:— Vaasan osastosta:647.
Henriksson, Johan Evert.

Afflyttade medlemmar. Muuttaneita jäseniä.
Frän Helsingfors afdelning: — Helsingin osas-

tosta: 115. Henriksson, Oskar Reinhold, vistelsen
obekant, ei tiedetä minne.

Frän Tammerfors afdelning: — Tampereenosas-
tosta: 465. Snellman, Verner Samuel tili Viborg,
Viipuriin. — 467. Helenius, Kaarlo tili Björne-
borg, Poriin.

Frän Kristinestads afdelning: — Kristiinanosas-
tosta: 625. Ojala, Hjalmar Leander tili Uleäborg,
Ouluun.

Frän Vasa afdelning: — Vaasan osastosta: 392.
Niskanen, Väinö Herman tili Kristinestad, Kris-
tiinaan.

Frän Björneborgsafdelning: — Porin osastosta:
417. Eriksson, S. K. tili Jyväskylä, Jyväskylään.

Eronneita jäseniä. — Utgäende medlemmar.
Frän Viborgs afdelning: — Viipurin osastosta:

521. Huovilainen, Aleksander, för bristande med-
lemsafgifter, ei ole suorittanut jäsenmaksujansa.— 530. Nyholm, Emil. — 532. Korhonen, Juho.

Frän Vasa afdelning: — Vaasan osastosta: 539.
Hassen, Ernst Oskar.

Frän Björneborgs afdelning: — Porin osastosta:
420. Nyman, Frans Nestor, 421. Lindroos, Frans
Anshelm, 423. Törnblom, Karl Wilhelm, förbri-
stande medlemsafgifter, eivät ole suorittaneet jä-
senmaksujansa. — 422. Galle, Theodor Konstan-
tin, upphört mcd yrket, eronnut ammatista.

Rättelser. Oikaisuja
175. Wickstedt, 175. Fogelholm, 177. Lindroos,

178. Ekberg, 181. Nyberg, hvilka iseaaste num-
mer voro anmälda som utgäende, tillhörafort-
sättningsvis förbundet enligt frän H:fors afdel-
ning inkommen anmälan, — jotka viime nume-
rossa ilmoitettiin eronneiksi, kuuluvat edelleen
liittoon, Helsingin osastolta tulleen ilmoituksen
mukaan.

Vapaita sanoja. Fria ord.
Tili Intresserade" iGutenberg.

Pä frägan whvart de medel hamna, hvilka sä-
som plikter för försummelsero. dyl. afdrages frän
arbetarnes löner a N. Pr:s tryckeri?" far under-
tecknadmeddela att de af mig, som har rätt att
härom bestämma, efterhand tillförasFinska Ty-
pografernas UnderstödsföreningsFörstärknings-
fond för typografers pensionering, och torde en
sadan användning af arbetaresbötesmedeläfven
vara obestridligt riktig.
Iunderstödskassansböckerfinnas medlen upp-

tagna under rubriken Gäfva af onämd", icke
under rubrik: Plikt af den och den, emedan dy-
likt skulle ljudit fult. Den Intresserade" hade
mycket lätt, om han det velat, kunnat fä upp-
lysningar om medlens användning af kamratera
tryckeriet. Alen hans afsigt var synbarligen att
smutskasta mig, ty annars hadehanicke sä utan
vidare skrifvit den läga frägan tili Gutenberg.

Hvadden nämda tidningenbeträffar, sä vägade
man tro att bladet, da det blef förbundsorgan,
icke vidare skulle, säsom tidigare värit fallet,
halla sinä spalter öppna för dylika, andrasheder
kränkande bitar. Men man harbedragit sighär-
utinnan. Det onda sitter kvar.

Att ofvanstäende blefve intagetiGutenberg
anhäller

Albin Finander.
Red. anm. Vid besvarandet i T:bl. af wln-

tresserades" fräga iGut, har hr Finander pä
samma gäng, säsom ofta förut, gjort ett utfall
mot Gut, för att den tagit ofvannämda fräga in
isinä spalter. Vi kunna icke förstä huru den
kan vara kränkande da idensamma icke ingär
nägra beskyllningar hvarken mothr Finanderel-
ler nägon annan. Om hr F. tror att vi af hän-
syn tili nägra personer skulle kasta frägoripap-
perskorgen, är det ett stort mistag. Da hvarje
medlem af Förbundet äger rätt, att mcd uppgif-
vande af sitt naran, fritt begagna sig af Gut.

spalter, kan hvarken nu eller framdeles nekas
plats för en fräga af den oskyldiga natur som
ofvanstäende. Inägon vidare polemik i denna
sak vilja vi icke inläta oss i.

Mcd anledning af att hr Finander anser det
vara hr Bernströmsom insändt frägan afnlntres-
serade" tili senaste nummer af Gut., harhrBern-
ström i Förbundsstyrelsens närvaro anhällit om
att besvarandet af frägan om det är han som in-
sändt densamma, meddela vihärigenom att hr B.
hvarken insändt eller har nägot mcd den att
skaffa.

Tili faktor A. Finander.
Pä vär höfliga fräga hvart de medel hamna,

hvilka säsom plikter för försummelsero. dyl. af-
drages frän arbetarnes löner a N.Pr:s tryckeri?"
besvarar Ni isenaste nummer af Typografbladet
pä ett för Eder i allo hedrande sätt. Vi vilja
härtill anmärka endast följande:

Pästäendet att vi mcd denna, i Edert tycke
läga fräga, velat smutskasta Eder, utan att ha
förstvändt oss tili kamraternaa tryckeriet,kunna
vi pä intet vis godkänna, ty förfrägningarnahos
kamraterna ha visat sig vara fruktlösa emedan
de icke vetat detminsta om medlens användning,
förrän senaste nummer af T:bl. upplyste dem
härom, och mcd den rätt det tillkommer hvarje
arbetare att fä veta tili hvad ändamälhans plikt-
pänningar användes gjorde vi denna oskyldiga
frägaivärt organ Gut.,hvilket är juheltnaturligt.

Vi aro tacksamma förden upplysningNiläm-
nat, da Ni meddeladeatt plikterna under rubri-
ken Gäfva af onämd" efterhand tillförasFin-
ska Typografernas UnderstödsföreningsFörstärk-
ningsfond. Men da denna fond existerat endast
omkr. ett är och plikter afdragits under ett tio-
tal är, vore vi annu belätnare, om hr Finander
ville hafva godheten upplysa osshvart dessa pän-
ningar kömmit.

Utfalletmot Gutenbergsäsom Finska Typograf-
förbundets organ, mä Redaktionen själf bemöta.

Intresserade.

Litet tili sign. Jussi".
Hör nu Herr Jussi, Ni mäste allt förargat er

gräsligt, öfver att undertecknad koni iätnjutan-
det af Leipzigerstipendiet senaste sommar. Tili
denna slutsats kommer man ovilkorligen da man
hunnit tili slutet af Edert opus isenaste n:r af
Gutenberg. Är jag tvungen om jag ock erhällit
ett utställningsstipendium, att i tid och otid in-
flnna mig a föreningslokalen, vore det an förar-
betets eller egnaintressens skullhur omöjligtsom
hälst, detta framhölls icke i det skriftliga proto-
kollsutdrag däri det underrättades mig om att
jagerhällit det, som det synes,redanomtuggade
stipendiet,var detta meningen, beklagar jag mig
själf att jag alls sökte detsamma. Hade Ni kan-
ske lust ifallNi vorei min ställning och utgjorde
den enda som representerade facket inom för-
eningen, att bilda en särskild sektion.däri ordf.
sekreteraren och medlemmarneutgjorde Nisjelf— solo, diskutera nu fackfrägor. Icke hällerkan
det kommai fräga att bildanägontingisamband
mcd stentryckare och litografer, da yrket icke
äger det ringaste gemensamt mcd deras,och för-
resten far jag väl hafva min egen äsikt i fräga
om facksektioners bildande eller icke, utan att
Ni precis behöfver utpekamig säsom den felande
parten att en dylik icke kömmit tili ständ.

Kemigrafen som fick stipendium.

IMTaJcsaJcaa säänöllisesti jäsenmaksu-
janne* JEpäsäänöllisyysmaksuissa tuot-
taa paljon turhaa työtärahastonhoita-
jalle.

JBetalabestämdtochregelbundetJEdra
medlemsafgifter. Därigenom besparar
Ni mycket onödigt brak förkassören.
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*Ilmoituksista ♥>|«-= = ja niiden .
**~ vail<uttavaisuudcsta.

Ilmoitnsnäytteet fakt. H.Scheiblerin parhaillaan ilmestyvästä
teoksesta Haandbog idet moderne reklameveesen".

Se ei olevähäinenmenominkä
ilmoittaminen tuottaa ilmoitta-
jille. Mutta vastaako ilmoituk-
set sitten nykyisessä asussaan
tarkoitustaan? Ovathan ne ihan
saman mallisia, kuin 50 vuotta
takaperinkin!Eikö ole tapahtu-
nut mitäänkehitystätällä alalla?
Tähän täytyy asiantuntijain

vastata myöntävästi. Tämä vika ei ole ainoas-
taan meillä, vaan tämä on ulkomaillakin. Kat-
seltakoon esim. saksalaisia jokapäiväisiä sanoma-
lehtiä — kuinka kurjanhauskassa epäjärjestyk-
sessä ovat kaikki ilmoitukset, kirjasinlajit sekai-
sin ja ihan toistensa näköisiäjokainen,juuri kuin
olisi olluttämän saavuttaminentarkoituksenakin.
Englantilaiset ja ameriikkalaisetovat sitävastoin
paljon paremmalla kannalla; he maksavatkin il-
moituksistaan suunnattomia summia. Että meillä
epäkohta on sama kuin muualla, on selvää. Jos
katselee esim. joulun aikaanpääkaupungin enim-
män levinneitä päivälehtiä, niin näkee useampia
sivuja täynnä ilmoituksia ilman vähintäkään ais-
tia ja viehätystä, useinkin päällepäätteeksi niin
kirjoitetut ja ladotut, ett'ei saa selvää koko asi-
asta, ennenkuin vaivalla on lukenut koko ilmoi-
tuksen. Tämä tietysti vaikuttaa ikävästi ja vas-
tenmielisesti lukijakuntaan. Tuloksena on välin-
pitämättömyysja samalla tietysti jääilmoitukset
huomaamatta.

Tämmöisen tuloksen saavuttaminen ei liene
ilmoittajien tarkoitus, sillä he kai toivoisivat il-
moituksensa tulevan niin hyvin kuinsuinkin huo-
matuiksi ja kulungeistaan tahtoisivatmahdollisen
suurimman hyödyn.

Tämän huonon tuloksenvaikuttiminaovatpää-
asiassa:1) ilmoittajientietämättömyysmitensaada
paremmin vaikuttavia ilmoituksia; 2) sanomaleh-
tienomistajienvälinpitämättömyysilmoittajistaan.
(Tässä kohdassa löytyy vielä hyvin vähän kil-
pailua; harvaan sanomalehteen on hankittu ky-
kenevämpiä ilmoituslatojia,katsotaan tähän tar-
koitukseenkelpaavankenenlatojan tahansa.Tällä
ei tarkoiteta, että latojia täytyisi tuotattaa ulko-
mailta. Ei, niitä on saatavissa kotimaisiakinja
voishan tästä päällepäätteeksi olla yhtä huono
tulos, kuin eräästä hihnantilauksestamuutamalle
rullatehtaalle); 3) ilmoittajienajattelemattomuus
ja väärässä kohdassa säästäminen.

Sama on laita muidenkin reklaamitöiden. Ei
tarvinne mainita esimerkiksi muuta kuin tuon
suureksi ja hyvinvoivaksi paisuneen sanomalehti
Hufvudstadsbladetinnimiotsikon, — vastaako tämä
otsikko sitä arvoa ja suuruutta kuin lehdellä on?
Ainoa mikä kestää arvostelua tällä alallaonkir-
jainkustantajain menettely; he näkyvät kyllä kä-
sittävän, että heidän tuotteensa täytyvät olla sie-
vät — ainakin kansilehdet.

Saavuttaakseenparemmantuloksen voisi esim.
suuren liikkeenharjoittajatai kauppatoimenomis-
taja, joka ilmoittaaläpivuoden, menetelläseuraa-
vasti: ensin hän määrää tilan ilmoitukselleen,
huomioon ottaen ilmoituksilleenaijottujen sano-
malehtien palstojen leveyden, kirjoittaa halutun
tekstin, menee johonkin eteväksi tunnettuun pai-
noon, käskee heidän ladottamaansen aistikkaasti
ia vaikuttavasti sekä lähettämään näytevedoksen
itselleen voidakseen sitä arvostella joko itse tai
asiantuntijain kautta, stereotypeerauttaa niitä

sitten muutamia kappaleita, jolloin ilmoitus on
valmis annettavaksi sanomalehtiin. Näkee kyllä
muutamiavaikuttaviakinilmoituksia,etenkinaika-
kauskirjoissa ja muissa tilapäistöissä,mutta tässä
onkin käytetty edellämainittuatapaa. Painomme
siis kyllä kykenevät, kun niiltä vaan vaaditaan
ja tietysti asianmukaisesti korvataan. — Toinen
menetystäpä on ehkävielä vaikuttavampi,pyytää
jonkun tunnetun piirustajan eli taiteilijan teke-
mään itselleen jotain uutta, oikein puoleensa ve-
tävää; tilaa sen mukaan sitten kuvan jostainku-
vienvalmistuslaitoksesta,niin on saavuttanut ha-
luamansa tuloksen, eikä rahansa ole langennut
tiepuoleenkurjannäköisissäilmoituksissa. Kuvien
valmistus nykyään, monien erimenettelyjenkäy-
täntöön tultua on enempi halpa ja stereotypee-
raus vielä halvempi.

Ilmoituksenpitää olla selvän, ei ahtaan, rivit
aistikkaasti järjestetyt,parempi ettei ole paljon
tekstiä, vaan jotain semmoista, jonka jokainen
näkee ja huomaa; varsinkin vetää huomiota, jos
on jotainuutta, ennennäkemätöntä,jokaon kau-
nista, vaan ei kukaan tiedä mitä se on

— niin
on saavutettu hyvä tulos.

Kieltämätönasia on myöskin, ettäilmoitukset,
joissa on jotain taiteellistaeli silmänruokaa, tu-
levat paremmin huomatuiksi.

Huomattava ilmiö viime aikoina onollut ulko-
mailla, kun muutamat toiminimetovat julistaneet
reklaamitöistään kilpailuja, aina 200 markkaan
nousevilla palkinnoilla, saavuttaakseen jotain oi-
kein uutta ja vetävää. Eiköhän meilläkin sopisi
panna enempi arvoa asialle epäkohdan ja haas-
kauksen poistamiseksi.

Paljon voisivat auttaa asiaa ilmoituslatojatkin,
kun he vaanviitsisivät ajatella ensin tehtäväänsä,
ja sitten tekisivät työnsä tosi innostuksesta eikä
vaan yksistään — leivän ansiosta. Luultavaa
myöskin on, että tähänkin alaan voi enempi ke-
hittyä, tutkimalla arvokkaita uiko- jakotimaisia
ilmoituksia; onhan niitäjo saatavissa. Esim.Wald.
Zachrissonin Kirjapainokalenteritovatkerrassaan
arvokkaita, ilmestyypä parhaillaan faktori H.
Scheibleriltä oikein vasituinen käsikirjakintähän
tarkoitukseen, missä näyttää tulevan olemaan
runsaasti katsottavaa.

Ei herätäenään huomiota, ettäkäytetään joka
paikassa ja joka ilmoituksessa mustiakirjasimia,
suuria ilmoituksia ja joku jokapäiväinenkuvan-
pahainen, useinkin rikkinäinen päällepäätteeksi;
jotain uutta, viehättävää niissä olla pitää, että
niitä haluttaisi katsella, vaikka ei tarvitseisikaan
siinä suositettua tuotetta. (S. T.-l.)

Kirje Wiipurista.
Viipuri, marraskuun lopulla.

Täällä nukutaan! — Nukutaan totta vie niin
sikeästi, että tuskinpaherättäisiinmaailmanlopun
jyrinäänkään.

Tämä uni näyttää olevan kesäistä lepoa, sillä
kun viime kesäk. 13 p:nä kokoonnuttiin liitto-
osaston kokoukseen, niin päätettiin m. m. ottaa
kesälomaa. Sen koommin ei ole sitte kokoonnuttu
kertaakaan. — OIemmeköhän erehtyneet vuoden-

ajoissa? Emme suinkaan. Varmaankin me pon-
nistimme voimiamme viime toimintakaudellaniin
ylenmäärin, että väsymyksestä uupuneina emme
vieläkään jaksa nousta.

Nyt olisi jo aikaherätätoimimaan! Kunviime
kokouksessa Juhannuksen edellä päätettiin ottaa
kesälomaa, niin kokoonnutaanpa taas edes ker-
ran Joulun edelläja jos ei olisikaanmuita asioita,
niin luetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ja
päätetään virallisesti

—
ottaa talvilomaa. — Sit-

tenhän voisimme olla lohdutettuja, eikä suinkaan
tuntuisi painajaisten rasittamalta, sillä:

Autuaat ovat ne, jotka herrassa nukkuvat!"
Kaikessa lyhykäisyydessään katsastettakoon

myös täkäläisen liitto-osastonjäsenluetteloa,jotta
paremmin voisi puhaltaa elonhenkeä näihin »taa-
joihin riveihin", jotka täältä ovat yhtyneet yhteis-
työhön.

Jäseninä liitossa täältä on nykyään yhteensä
19 sielua eli noin kolmas osa kaupungin kirjalta-
jistosta. Kirjapainoja on 6. Jäsenistöjakaantuu
seuraavasti painojen mukaan:

Wiipurin Sanomain painosta kuuluu liittoon 1
henkilö, Frankenhaeuserilta 1, Lagerspetsiltä 1,
Zilliacuselta 6, Wiipurin uudesta kirjapainosta
10 ja Östra Finlandin painosta kuuluu liittoon —
ei yhtään kirjaltajaa. — Mainittava on myös,että
ainoastaan kahden kirjapainon faktorit ovat lii-
ton jäseniä, nim. Zillacusen ja AViipurin uuden
kirjapainon.

Syyt näin laimeaan osanottooneivät ole aivan
monet. Mutta mistä ne ovat löydettävissä, siitä
en nyt tällä kertaa tahdo mainita. Toivon ehkä
toisten saavani tilaisuuden asiata hieman lähem-
min selvittelemään. Nyt lopetan tähän.

Virkkula.

Uutisia. Notiser.
— Tili alla tnedarbetare, som under det

gängna äret lämnat bidrag tili Gut. sända vihär-
medelst ett hjärtligt tack, samt hoppas att Gut.
äfven under nasta är skall kommaiätnjutande
af den hjälp och biständsom hittills kömmitden-
samma tili del.— Uppbördsmännenböranogakontrolleras
af medlemmarnaöfver att de fullgöra sinä älig-
ganden. Emedan det värit närä att hända, att
genom uppbördsmännensslarfvighet ett helt tryk-
keris medlemmar skulle blifvit utstrukna vr för-
bundet, kan dettaicke nog inskärpas. Omsädant
därförhänder,fämedlemmarnasjälfbära skadan.— Konflihten iKristinestad har blifvit
uppgjordigodo. Personalen blef visserligen min-
skad men lönen för de kvarblifvande ökades
nägot.— Byggnadsfonden. De personer, som er-
hallit kort, hvilka blifvit af komiteen för bygg-
nadsfonden utsända för insamlandet af medel
tili ett eget hus för Typ. föreningiH:fors, bedes
vänligen att mcd det snaraste islämna redovis-
ning tili Byggnadsfondens kassör hr O. Lind-
stedt, Centraltryckeriet.— Invalidfonden. En vacker julgäfva har
denna fond nyligen erhällit. Genom den insam-
lingbland Helsingfors typografersom nyss försig-
gick ihopbragtes omkring 185 mark.— Stadgarna förReshjälpUassan, hvilken
säsom kändt, numera är stäld under Finska Ty-
pografförbundets förvaltning, har af en inom
Förbundsstyrelsen nedsatt komite undergätt en
grundlig omarbetning. Komiten föreslär bl. a.
reshjälpens höjande tili 1mark pr dag samt äf-
ven utgifvande af konditionslöshetsunderstöd.
Stadgarna som inomnärmaste tid skola granskas
af Förbundsstyrelsen, kommadärefteratt tryckta
utdelas tili resp. afdelningar, i och för slutligt
godkännande.— Ensoiree tili förmän för Typ. fören.Byg-
nadsfond kommer Nyärsdagen 1898 att föran-
staltas i Brandkärshuset. Soireen hvars pro-
gram lofvar mycket godt inneslutes i allas häg-
komst.
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— Kaikille avustajillemme saammelausua
sulimmat kiitokset, toivolla että tulemme vasta-
kin saamaan samanlaista myötävaikutusta ja
helpoitusta toimitustyössä, jota tänäkin vuonna
olemme saaneet.— Jyväskylän Kirjaltaja-yhtlistyUsen
kokouksesta marraskuun 16 p:nä kirjoitetaan
meille seuraavaa:

Ensimmäiseksi otettiin esillekysymysSuomen
kirjaltajaliittoon yhtymisestä. Kun esimies oli
lukenut kirjaltajaliiton hallitukselta tulleen kir-
jelmän, jossa kehoitetaan yhtymään mainittuun
liittoon, syntyi asian johdosta vilkas ja innokas
keskustelu, jossa käytettiin monta eri puheen-
vuoroa. Vastustavia mielipiteitä ei lainkaan il-
mestynyt, joten keskustelun tuloksena oli sellai-
nen päätös, että Jyväskylän kirjaltajayhdistys
yhtyy Suomenkirjaltajaliittoon.Muutamatasiaan-
kuuluvat seikat olivat kuitenkin siksi tuntemat-
tomia kaikille (on huomattava, ettei yhdistyk-
sen kokouksissa viime vuonna, jolloin asia oli
montakin kertaa esillä, selitetty asiata), että va-
littiin kuusimiehinen toimikunta niistä selkoa ot-
tamaan ja tuloksensa yhdistykselle esittämään.
Toimikuntaan tulivat herrat: G. Svahn, E. E.
Lundvall, J. H. Niemi, Sv. Eriksson, KL Hake ja
Hj. Belitz.

Yleinen iltama päätettiin toimeenpanna niin
pian kuin mahdollista. Iltamaa varten valittiin
niinikään erityinen toimikunta, johon tulivather-
rat Mantere, Hirvonen, Svahn, Hake ja Niemi.

Iltamia yhdistyksen jäsenten kesken ehdotet-
tiin myöskin toimeenpantavaksi.

Varajäseneksi yhdistyksen toimikuntaan enti-
sen eronneen sijaan valittiin hra Hj. Belitz.

Kokous kesti klo 9:stä illalla lähes 12 yöllä—
ensimmäinen kerta Jyväskylän kirjaltajayhdis-
tyksenkokouksissa —ja jäsenetkin olivat,kolmea
lukuunottamatta, kaikkikokouksessa läsnä.

On todellakin ilahuttavaa, että Jyväskylän
kirjaltajayhdistys on taasen tositoimiinryhtynyt
ja heittänyt turhan uinailemisen sikseen. — Hy-
vää jatkoa vaan!— Uusi kuukauhehti. Kirjaltaja V. Tai-
pale on pyytänyt lupaa saada Helsingissä ulos-
antaa kerran kuukaudessa Lukutupa"-nimistä
kaunokirjallista nuorisonlehteä.— litaniaan,jonkatäkäl.kirjaltajayhd.käsi-
työtoimikunta oli puuhannut Kaisaniemeen v. k.
20 p:ksi, saapui mitättömän vähän osanottajia ja
nekin enimmäkseen naisia. Ei ainakaan tämä
osota mitään erikoista harrastusta naisten py-
rinnöille yhdistyksen miesväen puolelta! — Oh-
jelmasta muuten sopii mainita, että toimikunta
oli tällä kerralla muistanut ottaa siihen suoma-
laistenkin korvaan pystyvää. Lausuntoa m. m.
esitti suomeksi hra Sundberg erinomaisen tai-
dokkaasti, jonka palkkioksi tuli suosionosotukset
ja hyvä-huudot.— H.Scheiblerin teosta »Haandbog idetmo-
derne reklamevsesen" on l:nen ja 2.nen vihko
ilmestyneet. Teosta voidaan vielä tilata A. Kar-
jalaiselta,Simeliuksenkirjapaino,Helsinki. Oppi-
laat saavat teoksen puolesta hinnasta.

Latomakilpailu Porissa.
Porin kirjaltajaklubin toimeenpaneman lato-

makilpailun tulos julaistiinv. k.27 p:näsikäläisen
klubin kokouksessa, jossa tilaisuudessamyöspal-
kinnot jaettiin.

Kilpailuun, joka tapahtui v. k. 14 p., otti osaa
lopullisesti kaikkiaan 9 taituria,nim.Satakunnan
kirjapainosta 4, F. AVarenin painosta 3 ja O.
Andersinin painosta 2, sekä 4 oppilasta, joista 2
Satakunnan, 1 AVarenin ja 1 Andersinin kirja-
painosta.Kilpailun aika taiturisarjassa oli2 tuntia,
oppilassarjassa yksi tunti. Säännöistä,joita kil-
pailussa noudatettiin, mainittakoon tässä seuraa-
vat kohdat:

Latouksessa, josta kilpailija sai ladottavan
valita joko suomen- tai ruotsinkielisen, tuli käyt-
tää korpus-kirjasinlajia, joko antikvaa tai frak-
tuuria, ja latouksen leveys tuli olla 20 ciceroa

välikkeillä, laskettuna saksalaisen järjestelmän
mukaan. Latouksessa esiintyvät virheet oli pois-
vedettävä latouksen tuloksesta siten, että nurin-
päin olevakirjain vähensilatouksen 5kirj., yksin-
kertainen virhe 10, peräkkäin säännöttömästä
jaetuista sanoista ensimäinen 15, toinen 25, kol-
mas 50 kirj. j. n. e., useampi kuin kolme sanan-
jakoriviä 25 kirj. kultakin peräkkäin olevalta
riviltä, kolme kirjainta suurempi »hylky" tai
»raato" 10 kirj. kutakin kirjainta kohti, epäta-
saisesti tai säännöttömästisulettu tai vähennetty
rivi 10 kirj. riviltä sekä lattiallepudonneet ylös-
ottamattomat kirjasimet 5 kirj. kukin kirjasin.

Kilpailun tulokset näkyvät allaolevasta tau-
lusta:

Yhteen- .., _, ,,
laskettu ahen- Puhdas

Nimimerkki. kirjain- llett>' ynt- kirjain-
luku virheistä, jäännös.

ITaituri-sarja:
Jaska 5,630 175 5,455
Laiskuri 5,054 380 4,674
Vesa 4,981 115 4,866
Korpus" ..... 4,453 110 4,343
Hätä 4,412 320 4,092
Halju 4,307 365 3,942
Itse 4,284 560 3,724
„"" (Heittomerkki) . . 4,072 120 3,952
Arctopolitanus . . . 4,014 190 3,824

II Oppilas-sarja:
Yritys 2,426 45 2,381 .— a— 2,363 60 2,303
Siimoni 1,903 180 1,723
Hyvä 1,966 290 1,676

Edellämainittujen tuloksien johdosta oli pal-
kintolautakunta määrännyt palkinnotjaettavaksi
seuraavasti:

Taiturisarjassa: ensimäisen palkinnon,ison ho-
peaisen latomahaan, nimimerkki Jaska", hra
Frans Nyman Satakunnan kirjapainosta (puhdas
tulos 5,455 kirj.); toisen palkinnon, vähäisemmän
hopeaisen latomahaan, nimim. »Vesa", hra John
Nyroos F. AVarenin kirjapainosta (p. tulos 4,866
kirj.); kolmannen palkinnon, vähäisen hopeaisen
latomahaan,nimim. »Laiskuri", hra Kaarlo Kors-
manSatakunnankirjapainosta(p. tulos4,674 kirj.);
kirjallisen kiitoslauseen nimim. »Korpus", hra
Frans Lindroos Satakunnankirjapainosta(p. tulos
4,343 kirj.); ylimääräisen palkinnon hyvästä ja
virheettömästä latouksesta, vähäisen hopeaisen
latomahaan, nimim. „'" (Heittomerkki), hra E.
Nybäck AVarenin kirjapainosta.

Oppilassarjassa:ensi palkinnon,teräksisenlato-
mahaan, nimim. »Yritys", oppilas Väinö Grönman
Andersininkirjapainosta(p.tulos 2,381kirj.);toisen
palkinnon, sievän käsikirjoituspitimen, nimim.
„— a— ", oppilas Kustaa Westerlund Satakunnan
kirjapainosta (p. tulos2,303 kirj.),sekäkolmannen
palk., virheidenkorjauspistimen,nimim. »Siimoni",
oppilas Bruno Willing AVarenin kirjapainosta (p.
tulos 1,723 kirj.)

Palkintoesineet, jotka olivat erittäin siistiä ja
huolellista tekoa, oli kultaseppä E. Kaleva val-
mistanut ja oli niihin kaiverrettu »Porin Kirjal-
tajaklubi", kilpailun aika ja tulos, päivämäärä
sekä palkinnon saajan nimi.

Palkintolautakunnalle, johon olivat kuuluneet
hrat kirjapainonomistajaO. Andersin, faktorit E.
AVahlstein ja F. Alho sekä taiturit K. Törnblom
jaG. Aaltonen javarajäsenenätaituriA. Andersin,
lausui taituri K. Korsman osanottajienpuolesta
kiitokset lautakunnan vaivaloisesta työstä.

Hra F. Nymanille, parhaan tuloksensaavutta-
jana Satakunnan kirjapainossakilpailuun osaa-
ottaneista, annettiin mainitun kirjapainon isän-
nistön puolesta samassa tilaisuudessa muistoksi
kuvateos »Suomi kuvissa". — Satak.

Sel(alia. Svibcl
Skrä-bref.

Jag har icke pä lange skrifvit tili Gut., och
hade ej heller ämnat göra det pä länge. Men
nu kaii jag inte halla mig längre. Jag har sä
lange väntat uppä, att PaulusiKräkvinkel skulle
tillskrifva oss nägonting »humoristiskt", men nei
jag ser uti hvarje nummer af K. T. och T. bl.

Att Paulus numera »kömmit sig upp" och alla-
redan star midt uti de värkliga »literatörernas"
led. Vär organisation kan ju i sä fall varastolt
öfver att kanna räkna som medlem ätminstone
en värklig literatör.

Jag är i allmänhet icke nägon van af tele-
gram eller af telegraflskt fjäsk, ty jag vet att
man vid sädana tillfällen är upprörd och enerve-
rad. Den som afsänder ett telegram är upprörd
emedan han, säsom jag är nastan säker uppä,
uti det fall jag här vill omtala, mcd darrande
hand nedskrifver det stridsfacklan tändande or-
det Arbetsinställelse. v Därpä sprider han mcd
telegrafens blixtsnabbahjälp det mördande ordet
först kring .hela landet, vidare tili Sverge, Norge,
Tyskland, Österrike, Förenta Staterna, Kina m.
fl. länder. Men hvem är da den lycklige emot-
tagaren af det första inspirerade telegrammet ■

Jo, ordförandeni Finska Typografförbundet. Af-
ven han blir upprörd. Extra styrelsemöte sam-
mankallas genast. Fyra st. fonografer anskaffas
(en för hvarje hörn af rummet) för att i evär-
delig tid bevara uppläsningen af detta första,
stora telegram, cch för att som odödliga vittnen
i ali tid bekräfta den stolta sanningen af att
Paulus tili först haft arbetsinställelse.

Hela Finska Typografförbundet häpnade vid
den telegraflska underrättelsenifrän Kristinestads
Tidnings första accidenssättäre ora, att arbets-
inställelse därstädes utbrutit. Hvarfördehäpnat
dristar jag mig icke tili att säga. Enligt hvad
jag sednare hört, sä har första accidenssättaren
änyo »employerats" mcd förbindelse vid vissa
fredsvilkor.

Nu har Kalle ätminstone visat profpä ett
storslaget ädelmod, da hanheligen lofvat att icke
skrifva ett ord tili »Titus iUppstad" om vissa
oskyldiga sifferftxeringar m. m. dyl. som under
en längre tid lyckosamt praktiserats af en hans
rangslägting. Jag hade vägat halla uppä att
Kalle uti ett sädant fall är storsint och öfver-
skylande.
Isammanhang mcd ofvanstäende kom lag

att tanka pä en notis i senaste nummer af Gut.
mcd rubrik: En timskrifvare. Jag mäste tilistä
att rubriken väkte min nyflkenhet, emedan jag
redan hört den däri inbegripna vitsen förut. Att
den uti notisen omnämnda underfaktor S. icke
är nägon fingerad person, insäg jaggenast,utan
fastmer den samma hvilken isomras olofligen
var pä vinbärsskörduti sm hyresvärds trädgärd.
Den gängen slapp han kalasetmcd nägra päk-
rapp, ty pappa Stenius är en vaksamman, och
just medan S. i allsköns ro lag rakläng pä fram-
sidan af sm stofthydda och fägnade sig at de
fullmogna »beren" och lät somt falla imunnen,
och somt i den medhafda pärtkorgen, passade
trädgärdsmästaren pä att göra en för S. mindre
välkommen afslutning af fruktskördengenom att
nägra gänger applicera sm päk pä hans magra
slutstycke.

Donnervetter — — — —
Huru hans nit som timskrifvare skall aflöpa

förhonom vet man annu icke mcd bestämdhet,
men hvad som är säkert, det är att »Julken"
allaredan passat pä att ansöka hans plats som
underfaktor, dock icke som paketbärare.

Förr an jag afslutar detta mitt opus, mäste
jagberätta att jag värit mcd om att bilda gra-
fiska sektioner. Pä fiere hall har jar hört utta-
jas den dystra äsikten om, att hela den goda
iden mcd sektionernas bildande blef totaltmiss-
lyckad, men jag tycker tvärtom att mötenavoro
mycket »lyckade". Det pästäs äfven att desam-
mankalladesektionsmedlemmarnakändt sig gene-
rade genom att icke fiere sektioner blifvit sam-
mankallade, och det var därför de ädagalade en
sadan trilsken motspänstighet gent emot hela
sektionsiden, da de tyckte att mänga sektions-
mässiga blifvit förfördelade.

Jag skulle därför, och för idens fulländning
föreslä bildandet af nägra sektioner tili, nami.
en Principalssektion, Värkställande-Direktörsek-
tion, Ofvermaskinmästaresektion, Snabbaresek-
tion, Städerskesektion, Formbäraresektion, Hiss-
föraresektion, Lagermästaresektion, Pappersskä-
raresektion m. fl. Och jag är säker uppä, att
hade bestyrelsen värit förutseendenog, att inse
behöflighetenaf de här uppräknade sektionerna,
sä hade icke, säsom nu blef fallet, de samman-
kallade sektionerna af blottagranlagenhetsskäl
visat sm lätt förtydbara likgiltighet. Pressus.

Kirjelaatikko.
G. I.Johansson, Jyväskylästä. Kirjoituksenne

saapui liian myöhään ehtiäkseen tähän nume-
roon. Julkaisemme sen ensi numerossa.

Helsingissä 1897.
J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö.


	Gutenberg no. 12 01.12.1897
	GUTENBERG

	Ilmoitukset
	ADVERTISEMENT

	Kuvat
	Untitled
	Untitled


