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'
6IS VUOSikerta

Finska Typografiörtundet.Suomen Kirjaltajaliitto.

Förbundsstyrelsensmeddelanden.
Vid anmälandet af nya medlemmarbehöfver

hädanefterinträdesafgiften icke bifogas men bör
afdelningsstyrelsen ansvara för att densamma
blir insänd vid följande kvartalsredovisning.

Redovisning för4:ekvartalet1897 har insändts
frän Helsingfors, Kristinestads, Wiborgs, Raumo,
Tammerfors, Äbo, Kuopio, Borgä, Wasa, Marie-
hamns, Björneborgsoch Uleäborgs afdelningar.

Resp. afdelningsstyrelser erinras om bestäm-
melserna i§ 35 mom. a och c.

Förbundsstyrelsen.

Tiedonantoja Liittohallitukselta.
Uusia jäseniä ilmoittaessa ei tästälähin tar-

vitse sisäänkirjoitusmaksujaliittää,muttaon osas-
ton toimikunta vastuunalainen siitä, että ne lä-
hetetään seuraavan neljännestilin kanssa.

Neljännen vuosineljänneksen tilit v.lta 1897
ovat saapuneet Helsingin, Kristiinan, Wiipurin,
Rauman, Tampereen, Turun, Kuopion, Porvoon,
VVaasan, Marianhaminan, Porin ja Oulun osas-
toista.

Osastojen toimikuntiahuomautetaansääntöjen
35 §:n a ja c kohdan määräyksestä.

TAittohallitus.

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

tosta: Salminen, Karl Wilhelm, s., 1., 23/,77. —
Tynell, Carl Henrik, s., L, 26/,076. — Wasenius,
Oskar Alexander, s., 1., 12/869. — Tenna, Mikko,
s., 1., 29/962. — Leffeldt, Emil, underfaktor, alijoh-
taja, 12/n6B.

— Mattsson, Anna Maria, s.-elev, 1.-
-opp., 3/277.

Frän Tammerfors afdelning:— Tampereenosas-
tosta: Liljefors, Hulda, s.-elev, 1.-opp., n/i2?9- —
Wansen, 'Frans, s:-e-lev; L-opp.,Vio^-

—
Mattsson,

Matti, s., 1., 19/u69. — Helenius, Hulda, s.-elev,
1.-opp., 28/i079- — Kapanen,Petter, s.-elev, 1.-opp.,
6/878. — Jansson, Viktor, s., L, 19/1055. — Eklund,
Johan August, s., 1., 27/iJS.

Frän Äbo afdelning:— lurunosastosta:Hassen,
Ernst Oskar, s., 1., 13/U74.

Frän Kristinestads afdelning: — Kristiinanosas-
tosta:Uskela, Karl, s.-elev, 1.-opp., */375.

Frän Wasa afdelning:— TVaasanosastosta:Ek-
man, Karl Viktor, s., 1. 27/178.

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

tosta: 658. Pihi, Evert.
Frän Kuopio afdelning: — Kuopion osastosta:

659. Bergroth, Gustaf.
Frän Jyväskylä afdelning: — Jyväskylän osas-

tosta: 660. Hake, Klaus Gustaf Ferdinand.— 661.
Niemi, Juho Heikki. — 662. Mantere,Hjalmar. —
663. Belitz, Hjalmar. —

664. Strömbäck,Johan
Oskar.

—
665. Tamminen, Wilhelm Aleksander.— 666. Sundvall, Eero Emil. — 667. Hirvonen,

Oskar Ferdinand. — 668. Tiilikainen, OskarHen-
rik. — 669. Salo, Oskar Fredrik.
Afflyttade^medlemmar. Muuttaneita jäseniä.

296. Roth, J. K. W., frän Wasa tili Helsing-
fors, Waasasta Helsinkiin. — 601. Olsson, P. H.,
424. Hjelm, J. A., frän Mariehamn tiliHelsingfors.
Maarianhaminasta Helsinkiin. — 663. Belitz, Hj.,
frän Jyväskylä tili Wasa, Jyväskylästä Waasaan.—

578. Nyman, G. E., frän Äbo tili Helsingfors,
Turusta Helsinkiin.

Utgäende medlemmar. Eronneita jäseniä.
Frän Tammerfors afdelning:— Tampereen osas-

tosta: 501. Nurmi. Hjalmar.

Frän Wiborgs afdelninq: — Wiipurin osastosta:
528. Tallbej-g, Anders Wilhelm.

Frän Uleäbogrs afdelning: — Ouluno osastosta:
429. Pesonen, Antti Emil. — 432. Asvik, Jo-
han Emil. — 438. Fors, Karl Erik.

Frän Mariehamnsafdelning:— Maarianhaminan
osastosta: 425. Malmström, Knut Elis. .

Frän Kuopio afdelning: — Kuopion osastosta:
347. Mustonen, Johan Henrik.

Frän Äbo afdelning: — Turun osastosta: 554.
Marjanen, Oskar Robert, 555. Laaksonen, Johan
Ferdinand.

Ofvanstäende uteslutna för bristande med-
lemsafgifter. —

■ Ylläolevat eivät ole suorittaneet
jäsenmaksujansa.

Frän Björneborgs afdelning: — Porin osastosta:
412. Pahkala, Johannes, orsak ej uppgifven, syytä
ei ilm.

Frän Helsingfors afdelning: — Helsingin osas-
tosta: 21. Kumpu, Johan Viktor, 200. Kyllönen,
Johan Herman, 204. Ljungqvist,Gustaf Adolf, 218.
Nemlander,Arthur, 243. Friman,Gustaf Adolf, 244.
Rössiger, Max Bruno, 263. Törnroos,Emil Kon-
stantin, 267. Laner, Johan Leonard, 269. Horn-
borg, Viktor Aleksander, 270. Lybeck, Bernhard,
381. Ekholm, Fredrik Vilhelm, 508. Parviainen,
Kaarlo, 509. Hägglund, Verner, förbristandemed-
lemsafgifter, eivät ole suorittaneetjäsenmaksu-
jaan. — 175. Vickstedt, John, 176. Fogelholm,
Karl, 177. Lindroos, Frans Alfred, 178. Ekberg,
Karl Oskar, 181. Nyberg, Emil, pä egen begäran,
omasta pyynnöstä.— 274. Helander, Johan Al-
bert, skall inträda imaskinmästarklubben, yhtyy
konemestariklubiin.

Rättelser. Oikaisuja.
Isenaste nummer har bland Kontrollnämnds-

medlemmarnainförtshr J.R. Carlander,börvara
hr Alb. Nordberg.

Emedan Evert Fredrik Lundgren blifvit an-
mäld frän Tammerfors och derefter frän Helsing-
fors afdelningar samt inträdt under n:ris 646 och
648, dödashärmed den föregäendenummeni.

Viime numerossa on tarkastusvaliokunnanjä-
senenä mainittu hra J. R. Carlander, pitää olla
Alb. Nordberg.

Koska Evert Fredrik Lundgren on ilmoitettu
Tampereen ja Helsingin osastoista ja yhtynyt
n:oilla 646 ja 648, kuoletetaan täten edellinen
numero.

Adresser.

Gutenbergs redaktion.
Svenska redaktörens,hr V.Blomqvist, Gräsviks-

gatan 22.
Finska redaktörens, hr J.Höglund,Päivälehtis

tryckeri.
Kontrollnämden,

Ordförandens,hrA.Karjalainen,Simeliitryckeri,
Helsingfors.

Herr Alb. Nordberg, Aamulehtis tryckeri, Tam-
merfors.

Herr E.Heino, Backmans tryckeri, Kuopio. '

Osoitteita.
Gutenbergin toimitus.

Suomalaisen osaston, hra J. Höglund,Päivä-
lehden kirjapaino.

Ruotsalaisen osaston, hra V.Blomqvist, Ruoho-
lahdenkatu 22.

Tarkastusvaliokunta.
Puheenjohtaja,hra A. Karjalainen,Simeliuksen

kirjap., Helsinki.
Herra Alb. Nordberg, Aamulehdenkirjap., Tam-

pere.
Herra E. Heino, Backmanin kirjap., Kuopio.

luistakaa Yanhuusrahastoa!

Öfversikt af de senaste valen
inom Förbundet.

Ett är är förlidet,sedän de första funktionä-
rerna inom Finska Typografförbundet valdes.
Det insägs da, att deltagandet frän de röstberät-
tigades sida komme att vara mycket ringa och
ej sä omfattande som iframtiden, ianledning af
att sa fa afdelningar da annu hade anmält om sitt
inträde i Förbundet. Men nu, ett är efterät,hade
förhällandenabordt gestalta sig annorlunda,eme-
dan tolf afdelningar mcd cirka 500 medlemmar
hade rätt att deltagaivalen tili de skilda funk-
tionerna inom Förbundet. Hopsummeringen af
de afgifna rösterna utvisade endast ett 50-tal
röstande.

Vi kunna ej tro annat an, att den erkända
flnska flägman är, tili en del ätminstone, skuld
tili den likgiltighet för värt allmänna bästa, som
nu gör sig gällande bland landets typografkär,
och att sa fa deltagit ide nu afslutade allmänna
valen.

Vid genomögnandet af kontrollnämdens pro-
tokoll vid röstberäkningsmötetden 30 december
förvänas man öfver det lilla antal röstande —
ett 50-tal — som deltagitifunktionärsvalen inom
Förbundet — lät] sä vara att endast sex afdel-
ningar, nämligen Helsingfors, Borgä, Kuopio,Tam-
merfors, Kristinestad och Vasa deltagit i valen,
men en högre siffra hade kunnat ästadkommas,
om intresset ej värit sä slapt, som resultatet af
de nu försiggängna valen utvisa.

Men nu hafva vi annu sex Förbundsafdelnin-
gar, hvilka ej alls deltagitivalen! — Visserligen
hade Viborgs och Raumo afdelningar sändt sinä
röstprotokoll,men — ojusterade, ehuru 9 § i För-
bundets stadgar uttryckligenbestämmer,att röst-
protokollenbör vara justerade innan de afsändes
tili kontrollnämdens ordförande.' — Vi uppmana
därför Viborgs ochRaumo afdelningarsbestyrelser
att härefter noggrannarestuderaFörbundetsstad-
gar, sä att slikt slarfej förnyas.— Hvartill tjäna
Förbundets stadgar, om de ej efterlefvas.

Äterstä annu fyra afdelningar, nämligen Äbo
Björneborg, Uleäborg och Mariehamn,! hvilka ej
alls behagat deltagativalen. Orsakentilidenna
likgiltighet frän dessa afdelningars sida kan ej
pä annat sätt förklaras an, att det är resp. be-
styrelser, som genom sitt slarfaro vällande tili,
att de ej sammankallat sinä afdelningar tili den
af Förbundsstyrelsen utsatta valdagen för afgif-
vande af sinä röster. Om orsaken är den vi an-
taga, bör resp. afd. gä i författningom, att en
ny,och lifskraftigare bestyrelse, hvilken tillika
vet sköta sinä äligganden,blirutseddi den för-
res ställe. f

Tariffikysymys.
Tunnettua on, kuinka tärkeä jamilteipakolli-

nen tämän kysymyksen nostaminen on. Siihen-
hän on omat luonnolliset vikansa, jotka sitä suo-
rastaan pakottavat ja vaatimalla vaativat. Ja
tätä) maaseutu enemmän kaipaa. — Emme luule
tekevämme väärin, jos otamme ja uudistamme
vielä niitä alhaisia palkkoja, joitanykyään] maa-
seudulla maksetaan.

Ollen koko palkkausmäärän määrääminen yk-
sinomaan johtajien ja isännistön yksipuolisen
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mielivallan alla, ei työntekijöilläole mitään sa-
nanvaltaa palkkansa kohottamiseksi. Jos latoja
rohkenee katsoa vähäksi esim. 70 penniä l,OOO:ta
neliöltä (= 1: 08 p. 100 riviltä) — joka summa
useissa paikoin maksetaankin — niin pianpa fak-
tori tai isäntä on niskassa. Jos taas latoja, joka
on vuoden tai puoli ollut taiturina, vaatii palkan-
korotusta 60—50 mk:an kuukauspalkkaan— joka
ei ole hyvinkään harvinainen summa — saa hän
siihen tavallisesti kieltävän vastauksen.

Ei myös ole varmaajosko kaikinpaikoinmak-
setaan mainittua 70 p:iä l,OOO:lta nel.,vaanvielä
vähemmänkin, aina 70—40 p. l,OCO:lta nel.. joka
jo menee surkuteltavan alhaiseksi, jolla ei voi
ansaita toimeentuloaan kunnollisesti, puhumatta-
kaan minkäänlaisista säästöistä vanhuuden va-
ralle tai muusta sellaisesta.

Hyvällä syyllä luulisi jokaisen järjellisenihmi-
sen käsittävän, mihin moinen alhainen maksu
saattaa työntekijän, olkoonpa hän sitten vanha
tai nuori: nureksimiseen jakovaankatkeruuteen,
saadessaan koko päiväisen ahkeran työnsäpalk-
kioksi ainoastaan 2— 3 mk ja väliin vielä alle
siitäkin. Tästä päättäen ei voisi otaksua, sitävä-
hemmän uskoa, että nyt eletään vapauden ja
tasa-arvoisuuden aikakaudella.

Onko siis kohtuutonta, että tariffikysymys on
alkuunpantu? Luonnollisesti ei.

Viimeisessä Helsingin kirjaltajayhd. kuukaus-
kokouksessa hra V. Blomqvist pohjusti kysymyk-
sen:Eikö olisi aikaan saatavakoko maalleyhteinen
palkkaustariffi?" ja ehdotti 9-miehisen komitean
asettamistaHelsingin osastonpuolesta,jokakomi-
tea sittemmin yhdessä liittohallituksenkanssa tu-
lee työskentelemään tariffin aikaan saamiseksi.
Komitea tulisi muodostettavaksi siten, että alussa
siihen kuuluisi kolme tilapäis- ja kolme sanoma-
lehtilatojaa. sekä kolme painajaa, ja jos tämä
määrä.,ei,riitä, saa komitea tarpeenmukaankut-
sua lisäjäseniä.

Ehdokkaiksi — vaali tapahtuu vasta seuraa-
vassa kokouksessa — komiteaan tulivat tilapäis-
latojista: hrat A. Karjalainen,E. Enberg, L. La-
ner, A. Henriksson, ja. V. Malenim; sanomalehti-
latojista hrat V. Blomqvist, E. Frimodig, O.
Schvartz ja,/.Höglund;painajistahratK Skogster,
K.E. Mustonen ja R. Lindgren.

Ett oskick.
Det har pä senare tider blifvit en vana, att

tryckeriernailandsorten, — lyckligtvis ett fätal— börjatannonsera efter äldre elever elleryngre
sättare tili sinä tryckerier. Utaf dessa äldre ele-
ver eller yngre sättare fordras det ofta, enligt an-
nonserna, att de aro skickliga accidenssättare
samt kunnigaiallagöromälsom förekommainom
tryckeriet. Sädana annonser förekommaiendel
landsortstidningar hvarje vecka.

Orsaken tili, att dessa tryckerier önska sig
yngre sättare, eller äldre elever, är ej svär att
utröna. De värda tryckeriernas patroner reson-
nera som sä, att at elever och yngre sättare
kunna de betala huru läga löner som helst, ej
tänkande pä, om dessa kunna existera mcd den
svärt förvärfvade spättsstyfvern eller ej.

Betecknande är*' att just dessa tryckerier —
pä fä undantag när

— arbetamcd en stor massa
elever, och da. dessa vid lärotidens slut väga
framkomma mcd en anhällan om samma lön,som
en konstförvandtätnjuter a andra tryckerier af-
skedas han utan vidare ochnya antagasistället.

"Omnämnandet af dessa tryckeriers namn,
som förfar pä ofvannämda sätt uppskjuta vi tils
vidare mcd förhoppning om att de själfva inser
det oratta idenna sm taktik och upphöra där-
med.

Suomalaisille Kirjaltajille.
Useimmat kirjaltajat ehkämuistavat, ettäHei"

singin kirjaltajainyhdistyken toimesta joku vuosi
sitten julaistiinkirjapainoa koskeva suomalainen
ammattisanasto-ehdotus. Asian täten alkuun saa-
tua toivottiin ja pyydettiin maamme kirjaltajilta
siihen myöskin apua onnistuneempien nimitysten
keräämisessä jakeksimisessäniissä kohdissamikä
ei heidänmielestäänollut oikein tarkoituksenmu-

kainen. Aika tässä toivossa kului kulumistaan,
vaan keltään ei saapunutpienintäkään parannus-
ehdotusta, jotta näin ollen näytti siltä kuin sa-
nasto olisikaikkia tyydyttänyt,mikä kumminkaan
ei saata olla mahdollista. Jottei asia toki tähän
jäisi, asetti Helsingin kirjaltajain yhdistys talvella
1897 komitean, jonka tarkoitus tulisi olemaan sa-
naston pohtiminen ja sittenmyöskinkoettaa saada
nimityksiä käytäntöön. Komitean työonkin ensin
ollut nimitysten seulominen yleensä jauusienkek-siminenkin, vaan pääasiallisestion komiteantoimi
kohdistunut toisen nimisanan pyyhkimiseen kah-
desta ehdotetusta ja säilyttää sopivampi, varsin-
kin sen vuoksi, että saatetaanvälttää sekoitusta,
sillä toinen henkilö saattaisi pitää toista, toinen
toista sopivampana nimityksenä.

Tällä kannalla asian nykyjään ollessa,kääntyy
komitea nyt täten maamme suomalaistenkirjal-
tajainpuoleensillä hartaallatoivollajapyynnöllä,
että he innolla alottavat ottamaan käytäntöön
suomalaisia ammattisanojakirjapainonalalla,jotta
tuosta nykyjään vallalla olevasta sekasotkusta
vihdoinkinpäästäisiin. Uudet nimitykset varmaan
tuntuvat alussa oudoilta, vaan niihin kyllä totu-
taan, kuten kirjaltaja(= typograf)-nimitykseen,
joka jo on yleinen.

Helpottaakseen asianharrastajain rasitusta on
komiteapitänyt sopivanajulaistasanastoa ainoas-
taan vähemmän osan kerralla.

Kun Kirjaltajaliiton äänenkannattaja «Guten-berg" myöskin entistä enemmän tätä" nykyä le-
viää kirjapainoalalle maasamme ja sanasto sen
vuoksi on helposti käytettävissä, ei luulisi olevan
mitään esteenä, jos vaan halua ja tahtoa asian
edistämiseen on olemassa.

Samalla kuin komitea nyt julkaisee sanaluet-
telon yleistä käytäntöävarten,pyytää se nöyrim-
mästi, että asianharrastajat loisivat huomionsa
erittäin niihin sanoihin, jotka puheenaolevassa
sanaluettelossa ovat painetut harvennetuillakir-
jakkeilla, sillä komitea soisi niille sanoille sopi-
vimman nimityksen, kuin mitä nyt on ehdotettu.
Asian oduksi olisi myöskin, että suomeapuhuvat
kirjaltajat, etenkin suomalaisissa maaseutukau-
pungeissa, ottaisivat nyt julaistun sanaluettelon
keskuudessaan lähemmän harkintansa alaiseksi
ja ilmoittaisivat keskustelun tuloksenkomitealle.
Kaikki huomautukset jamahdolliset lisänimityk-
set ottaa komitea kiitollisuudellavastaanja ovat
nämätilmoittamisetlähetettävätkomiteanpuheen-
johtajalle Rob. Ahlstedtille, osotteella Helsinki,
Antinkatu 4.

Accentnerade bokstäfver, korkokirjakkeita;
accidensarbete, aksidensityötä (tilapäistyötä);
accidensstilar, aksidensikirjakkeita;
accidetissättare, aksidensilatoja;
accidenspräss, aksidenssipainin;
afdelning, osasto:
afdrag, vedos;
afdraga korrektur, vetää korehtuuria;
affischstil, ilmoituskirjakkeita;
afklappa,kopv11aa (?);
afklatschft, läjähyttää;
aflägga, purkaa;
afläggningsmaskin,purkauskone;
afskärning, leikkaus;
afskärningslinie, leikkausviiva;
afskärningssteg, leikkausloitto;
aftryck, jäliste;
anfangsbokstaf alkukirjake;
anfangslinie, alkuviiva;
anföringstecken, johtomerkki;
anmärkning, muistutus;
antiquastil, antikvakirjake;
apostrof heitto- tai eroitusmerkki;
ark, arkki;
arksignatur, arkkimerkki (katso:norm).

Band, nauha;„ under-, ala-:„ utförings-, johto-;„ öfver-. ylä-;bandstdng, nauhatanko:
bandvals, nauhätela;
begynnelsebokstaf, alkukirjake;
begynnelsekolumn,alkusivu;
beräkningssättare, laskulatoja;
beställbord, olkapöytä(?);
beställtyg, olkajvova1o (?);
bihang, lisälehti;
bilaga, liite;
bildyta (a stil), kuvapinta (kirjakkeessa)
binda ui, sitoa;.
bindtecken, katso devis:
bindsteg, sideloitto;
blankett, lomake (?):
blankettform, lomakekehilö(?);
blankettpapper,lomakepaperi(?);
blankkolumn, lomasivu(?);
bok, tryckt, kirja, painettu;
bokstaf, kirjake;
boktryckare, kirjanpainaja;
boktryckeri, kirjapaino;
bourgois, burgöis;
bred stil, leveä kirjake;
brcfhufcud, kirjeotsikko:
In-eflist. kirjekaistale:
hryttt.-katkatsfe:

bräksiffra, murtonumero;
bräde. fukt-, lauta, kastin-;„ vask-, „ puhdistus-;„ sätt-, „ ladelma-;
brödstil,-ar, leipäkirjake,-kkeita:
bröllop, hylky;
bägqvadrat,kaarineliö;
bengel, vetotanko.
Cicero, cicero;
citationstecken, lainausmerkki;
corpus, korpus;
cylinderbeklädnad, silinteripeite:
cylinderpräss, silinteripainin.

Dedikation, omitus;
defekter, lisäkkeitä;
defektkast, lisäkekasti:
defelälista, lisäkeluettelo;
degfärg, tahmeväri (?);
delning (aford), jako (sanan-);
digel, tiikeli('?);
digelpräss, tiikelipainin (?):
divis, tavuumerkki;
divisor, pihti;
draga upp, katso uppdraga:
dragrem, vetohihna;
dregare, estimet:drifholtz, pakotin;
dubblera, kerrostaa;
däckel, kaadeke. (Jatk.)

Om typografisk smak
skrifver en hr Paul Nathan i Jnland Printer"
följande:'

»Det är en stor skillnadmellan accidensarbe-
tet nu och för endast nägra fä är tillbaka, Mätt-
skalan för det utmärkta är iständigt stigände
mcd hänsyn tili det artistiska. Den nutida ;uci-
denssättaren mäste hafva nägon kännedom om
konst — han mäste vara nägonting mer an en
'typuppstaplare'. Han mäste förstä, att det är
lika möjligt förhonomatt ästadkommaindividua-
litet i typernas anordning som för artisten att
ästadkomma sadan mcd ritstift eller pensel.

Ganska fä typografer hafva nägon ide om
ändamälsenlighet,symmetri eller detväl afvägda,
eller kännedom om olika färgers värkan;de som
besitta kunskaper pä dessa omräden aro för det
mästa ledare. Hvar och en värderar ett vackert
tryck, liksom hvar och en värderar ett konstnär-
ligt arbete. Det flnnes imitatorer och kopierare,
men huru fä aro icke de, som frambringa nägot
originelt!

Det är icke sä lange sedän unge man kon-
traktsenligt förbundo sig att lära 'konsten och
mysterierna' itypsättning — i dag sker detta ar-
bete mcd maskiner. Nägon egentlig konst var
det icke, och icke häller gifves det nägot skäj
föratt det skulle vara nägon myster. Den värk-
liga konsten i typografin mäste ligga i dess öf-.
verensstämmelse mcd arbetets art, i tillämpande
af artistiska principer, i naturlig harmoni och i.
färgkontraster. Detta allt kan icke ästadkommas
mcd maskin utan mäste alltid utgä frän det in-
dividuella och ideella, hos arbetaren. Den typo-
graf, som tillägnar sig dessa principer, star all-
tid högt öfver täfian mcd hvarje maskin.

Den unge man inom boktryckaryrket,hvilken
önskarblifva framstäendedärinom, flnner ganska
fä tillfällen att utbilda sig själf. Hans enda ut-
väg är att lära af äldre, erfarnare typografer,
mcd hvilka han kan kommaisamarbete och be-
röring, och genom att studera hvarje godt typ,o-
graflskt alster, som kankommaunderhans ögon.
Men resultatet af allt detta är, att han i de fle-
sta fall endast lär sig 'efterharmningsmaneret\
Han har därigenom ganska liten utsikt att upp-
täcka de ledande principerna förarbetet — de
säkra regler. som böra följas,jämte tillämpnin-
gen af dessa regler, och säledes ej hellerden ut-
bildning, som sätter honom iständ att mottaga
och tillfredsställande utförahvilket som helst ar-
bete inom branschen.

Ett alldeles för stort värde och inflytahde till-
mätes den sä kallade naturliga smaken. Män-
niskorna iallmänhetet aro invaggade i den troh,
att kännedomen om konsten och dess principer
är af naturen förbehällen endast nägra fä, men
ej kan läras afmängden. Detta är en stor vill-
farelse, Det är lika möjligtatt lära kännedomen
i konst som att lära skrifva, och ingen vill vai
bestrida möjligheten af att lära hvarje normalt
utbildad människa att skrifva. Naturligtvis har
den ena mera anlag an den andra,men det fln-
nes inga större svärigheter för utbildning pä
detta omrädean pä andra.

Jag tvekar icke ätaga mig värfvet att göra
en 'konstnärlig typograf af hvar och en, som är
begäfvadmcd tillräcklig kännedomivärksättning,
och som äger tillräckliga kunskaper om tryck-
ningskonstens teknik". " (T. f. B.i



OUTEXBERQNro 14 (2) 7

Kirjekortti Raumalta.
Iloista ja onnellista vuoden jatkoa arv. Guten-

bergin toimitukselle, koko kirjaltajaliitolle ja
kaikille grafillisen taiteen palvelijoille! Menes-
tyköönja lisääntyköönGutenbergin kannattajat!
Edistyköön ja varttukoon Suomen kirjaltajahitto
jäsentensä tosi hyväksi ja maallemmekunniaksi!

Raumalla,kuten tiedetään, on myöskin jo pe-
rustettu kirjaltajain klubi, joka kuuluu haara-
osastona kirjaltajaliittoon. Vähäinen se tosin
on, mutta alku on kuitenkin tehty, ]a siitä kyllä
aikain kuluessa voi kehittyä paikkakuntansakir-
jaltajain etujen valvoja, sekä avun lisikettä Lii-
tolle. Nykyisissä oloissaan ei se, jäsenlukunsa
pienuuden tähden kykene juuri muuhun kuin
.joukon jatkoksi". Sen jäsenluku on ainoastaan
6 henkilöä. Mitkään tärkeimmät" asiat ei sen
apua paikkakunnallakaipaakaan, sillä olot täällä
ovat yleensä yhtä hyvät, kuin muuallakinpikku-
kaupungeissa — jos ei hieman paremmatkin;
avarat puhtaat työhuoneet,80 pennin1000neliön-
maksu laskulatqjille, sekä vapauden rajoitusta ei
nimeksikään. Tästä huomattanee, että meillä
ollaan edellä muista pikkukaupungeista monessa
suhteessa!— Kenties suuremmille kaupungeillekin
olisi raumalaisista jotain hyvää esimerkkiä, ai-
nakin siinä, että raumalaisetkirjaltajat nykyisin
kaikki ovat raittiita — faktori — joka myöskin
on isännöitsijä— Vikmannista alkaennuorimpaan
oppilaaseen saakka. — Ei ole joka paikassa esi-
miehetkään raittiita, vaikka kyllä tahtoisivat työ-
miehensä raittiiksi! — — Ui.

Kirje Oulusta.
Oulu, tammikuulla 1898.

Seuratessanykyistäkirjaltajakunnantoimintaa
yhteisen,pienen ja nuoren liittommetyövainiolla,
tulee huomaamaan yhtä ja toista, jokapaneepa-
hansuovaksiinnostuneemmankin yhteistyöhönha-
lukkaan miehen. Ja miksi? Syystäpä siitä, että
meikäläisiä kaikkiallayleensä vaivaahaluttomuus
ja välinpitämättömyys yhteisten asiain kuletuk-
seen jahoitoon. Intoa ja työkykyisyyttä löytyy
kyllä aina alussa, mutta jahka näitä enemmän
ja pitemmän aikaa tullaan tarvitsemaan loppu-
vat ne perin niukoiksi — tahdottomuus saa val-
lan ja seisaus on yleinen.

Tällaista voisanoa täk. pienenjavähälukuisen
liittoosaston tähänastisesta toiminnasta. On kyllä
käsitelty järkiperäisiäjakohtuudenmukaisiaajan
kysymyksiä olojen parantamiseksi täällä, mutta— kuten jo ennemmin niistä on kerrottu — eivät
saavuttaneetisännistönpuoleltavähintäkäänkan-
natusta, ovat ne jäänet silleen. Tämä kai olle-
nee syynä siihenkin,/ ettei klubissa tullut kysy-
myksenalaiseksi työpäivänlyhentäminen, jota joh-
tajien puoleltakehotettiin. Tokko se lävitsekun-
nolla olisimennytkään paremmin kuinkesäloma-,
y. m. m. kysymykset, niin oli ehkä hyväkin, kun
.jänis söi eväät".

Huvituksista on klubi pitänyt sentään huolta,
toimeenpanemallailtamia jakartuttaen sitenraha-
varastoa. Ja näistä iltamain toimeenpanijoista
sopii kiitollisuudellamainita,että avustajinaniissä
on ollut paikkakunnannaisia, sillä täällä — ihme
kyllä — eivät isännät vielä ole siihen suuntaan
kukkaroaan kallistaneet, että olisivat naisia pai-
noihinsa hankkineet.

Puhuessa naisista, tulee ehdottomasti ajatel-
leeksi sitä seikkaa, ettei taida kauan viipyä, en-
nen kuin niitä aletaan täälläkin ottaa painoihin.
Sillä pojanpahuukset eivät enää tahdo pysytellä
kastin ääressä, vaan luikkivat tiehensä oltuaan
muutamia viikkoja ehkä kuukausiakin. Ja luon-
nollistahan se onkin, ettei kaikilla lapsen nuo-
ruudessakaan ole taipumusta ruveta viiden vuo-
den ajaksi keppihevoseksi", kun tämän ajan ku-
luttua kastinreuna kuitenkin tulisi karsaaksi ja
eteen aukenisi maailman pitkäpöytä, jonka ää-
rimmäinen huippu olisi tietysti Helsinki. Siksipä
onkin hyvä, että jo ajoissa tehdä taka-askelja
ottaa ammatti sellainen, joka miehuuden ijässä-
kin voi taata elannon omalla paikkakunnalla.

Mitäoppilaidenpaljouteentulee,niinniitäkyllä
on, jota vastoin taitureitavähän. Ja kuulutaanpa
jossakinpainossa käytettävän alaikäisiäkin täys-
ikäisten määräajalla työssä — niin sanottiin.
Eikä se mikään uutuus ole, päinvastoin on sitä
ennenkin harjoitettu ja vieläpä ammatintarkas-
tajan silmäin' edessä,' mutta — juoksupojan ni-
mellä.

Lukuunottamatta neljää varsin, kirjapainoa,
on täällä olemassakolmepientäaksidenssipainoa,
nim. Osk. Jalanderin, A. Tolvasen ja Abr. Suti-
sen, joista edellisessä ainoastaan on polkupainin
ja jälkimmäisissä vaan pieni käsipainin. Nämä
tekevät suurta haittaa paikkakunnan varsinai-
sille kirjapainoille'jo siinäkin, ettei näissä ole
oikeaa ammattimiestä, kuin myöspienten tila-

päistöitten teoissa, jotka edelliset ovat hävittä-
neet jälkimmäisten takia.

Se seikka, ettei näissä aksidenssipainoissa
ole opinkäynyttä ammattimiestä, on kyllä har-
millinen asia" mutta se asettuu siitä, kun ottaa
huomioon, ettei täällä muissakaanpainoissa tehdä
mitään omintakeista luomaa vielä vähimmin py-
ritään siihen suuntaan, jonka seikan jo osapuil-
leen todistaa sanomalehtienilmoituslatoukset.

J. H—d.

Frän förtundsomrädet. Liiton alalta.
— Helsingfors. Typografernas föreningiHel-

singfors hade sitt mänadsmöte den 23 januari.
En af bestyrelsen väkt fräga mcd anledning af
en skrifvelseinförduti senaste nummer afGuten-
berg" och adresserad tili bestyrelsen, hvilken
skrifvelse äfven inkommit skriftligt tili förenin-
gen bordlades tili nasta möteioch för närmare
detaljers införskaffande.— Föreningen beslötatt
ärsmöte skulle hällas a föreningens lokal och
att ;irsfest därpä kommer att firas a nägot an-
nat lämpligt ställe. — Emedan föreningen upp-
sagt sm nuvarande samlingslokal befulmäktiga-
des bestyrelsen att upphyra en ny sadan och i
nägon centralare del af staden. — Tili förenin-
gens representant i fackföreningarnas central-
komite valdes hr A. O. Nyman — Tiliordförande
iföreningen, hvilken kommer att valjas vid ärs-
mötet,föreslogos alternativthrr K. Skogster och
A. Henriksson. — Nuvarande ordförandenhr A.
J. Jakobsson har anhällit om att ej bli ätervald.— Som kandidater tilibestyrelsemedlemmar före-
slogos hrr E. Enberg. H. J. Forsström,E. Tötter-
man, J. V. Lindholm, Vieno Forsström, A. Karja-
lainen, J. H. Niemi och E. Haggren. Tili deras
suppleanter föreslogos hrr V. Mallenius, Axel
Nyman, E. Eriksson och H. E. Lundström.— Tili
kandidater för vai af revisorer föresJogos hrr O.
Lindstedt, G. Enberg, K. Johansson, K.Sundberg,
M. Hagert och J. Skarp. Tili deras suppleanter:
L. Laner, J. Lystinen, E. Packalen och V. Jonas-
son. — 1111 kandidater för vai af inventerings-
män föreslogoshrr M. Littonen, E. K.Rosenberg,
H. Forsblom, E. Penger, F. Turunen och K. Ka-
jander. Tili deras suppleanter: hrr K. Julin, H.
"Marjamaa, Valerian Johansson och A. Fager-
stedt, — Säsom kandidater tili en 9:manna ko-
mite, hvilken isamräd mcd förbundsstyrelsen
kommer att utarbeta ny aflöningstariffgällande
förhela landets typografkär, och hvilken komite
börbestä af 3 maskinmästare, 3 civila och 3 tid-
ningssättare, föreslogosmaskinmästarneK.Skog-
ster, E. Mustonen ochR. Lindgren, civila sättarne
A. Henriksson, L. Laner, E. Enberg, V. Mallenius
och A. Karjalainensamt tidningssättarne J. Hög-
lund, V. Blomqvist, E. Frimodig och O. Schwartz.— Fem nya medlemmargodkändes i föreningen.— Mariehamn. Mariehamns Typografklubb
hadesenastesöndagmöteätryckerietsbyrä,detför-
stapä nya äretoch försiggick enligt stadgarnavai
af ny bestyrelse förklubben. Resultatetaf valet
utföll sälunda: att tili ordförande utsägs Wilh.
Söderqvist och tili sekreterare Axel Littmanen,
dessutom tillföll K. A. Sandberg vid sekreterare-
valet ett mindre antal röster.— Kuopion kirjalt. yhdistyksen vuosi-
kokouksessa v. k. 15 p. valittiin puheenjohta-
jaksi hra L. Lyytikäinen sekä johtokunnan jäse-
niksi hrat Gust. Bergroth, A. Bergroth, O. Styf
ja H. Markkanen;tilintarkastajiksi hrat O. Rissa-
nen jaM. Miettinen. Eroavalle johtokunnalle ei
voitu myöntää tilivapautta syystä, että tilintar-
kastajat eivät olleet ehtineet tarkastaa vuositiliä.

Notiser. Uutisia.
— Tili Zacharias Topelius' födelsedag

sände Typografernas föreningiHelsingfors,hvars
hedersledamotden ärade skalden är, en adress
af följande lydelse trykt i guld:

„ Högtärade Herr Statsräd Z. Topelius.
A en dag, da helaFinlands folk, tacksamtför

de mänga ädla minnen Ni skänkt det, mcd dju-
paste kärlek och vördnadnalkas Eder, vilja äfven
yi,hufvudstadens typografer, hvilka stä tiliEder
isä stor tacksamhetsskuld, tiliEder, vär Före-
nings högt aktade Hedersledamot, framföra vara
hjärtligaste lyckönsningar. Mcd hela värt fo-
sterland förena vi oss i den önskan, att den
Högste i sm näd mätte förunna oss glädjen att
annu lange ibland oss fä behälla Eder som en
älskad, alla ungas varmhjärtade van!.

A Typografernas Förenings iHelsingfors väg-
nar, dess Bestyrelse."

Adressen är innesluten ipärmar^ a hvilka i
guld är. trykt Zacharias Topelius 181.8 ii/11898.
Nere i högra kanten star Till sm äradeHeders-

ledainot vördsamt af Typografernas Pöreningi
Helsingfors". Pärmarna aro gjorda af brunt
kalfläder, invändigt fordrade mcd hvitt siden och
sirade mcd rika förgyllningar, däribland typogra-
fernas vapen. Vidare aro pärmarna försedda
mcd silfverbeslag och snörmakeriarbeten. Säväl
adressen som utanskriften a pärmarna är skrif-
ven pä svenska och finska spräken.— Frän Internationale* Buchdrucker-
sekretariat iBern har Finska Typografförbun-
det fätt emottaga inbjudan att inträda i ömsesi-
dighetsförbindelse mcd ofvannämda centralorga-
nisation för utöfvare af graflska yrken.— Gäfvor. Invalidfondenhar fätt emottaga
följande gäfvor: af Äbo Typografförening100 mk
och af Onämd 30 mk.— Minnesgäfva. StereotypörenA. Söderlund.
som under 11-ärigt arbete hos firman Weilin &
Göös gjort sig synnerligen omtykt af sinä arbets-
kamrater, erhöll den 1febr., da han afgick fränsm anställning för att öppna egen affär. en dyr-
bar mcd inskription försedd klackring af guld.
föräradaf arbetskamraterna.—

■ Typografen,A.Söderlund,somhittils vä-
rit anstäld säsom stereotypörhos firman Weilin
& Göös, har den 1 februari härstädes etablerat
en stereotypianstalt, för tillvärkning af alt hvad
tili yrket hörer.— Efterföljansvärdt. Iseptember mänad
1897 beslötoHufvudstadsbladets sättare bilda en
s.k. sommarledighetskassa", mcdsyfte att hvarje
delegare i kassan voreitillfälle att njuta af en
kortare semester och sämedelst hämta nya kraf-
ter tili den länga och tröttsamma vinterkampan-
jen. Insatserna af hvarje sättare är 10 mk mä-
nadtligen.— Finlands boktryckarhistoria kändi
England. Vid 250-ärs jubileet af boktryckar-
konstens införandeiFinland1892, höllvicebiblio-
tekarien dr V. Vasenius i universitetets solenni-
tessal ett finskt föredrag,hvilket sedän trycktetsi

Valvoja" och iöfvertryck utdeladesmcd Suom-enkirjapainolehti". Detta öfvertryck,som aldrig
värit ibokhandeln, har 9n af tjänstemännen vid
det stora biblioteketiBritish Museum iLondon,
mr E.Dundas Butler, fätt kännedom om genom
dr Vasenius' katalog öfver finsk litteratur förären 1892—1895, och sä har han rekvirerat det
och bedt om författarens tilj.ständ att fä öfver-
sätta det tili engelskan. Öfversättningen är
ocksä redan färdig imanuskript och torde inom
kort tryckas. — Tpbl.— Myska handtvärkare tili Frankrike.
President Faure har genom skrifvelse tillkänna-
gifvit, att ryskä handtvärkare,hvilkaiFrankrike
önska förkofra sig i sitt yrke komma att sta un-
der hans särskilda beskydd. Pä dessa grunder
ha finska undersätar samma rättigheter, hvarför
vi uppmana dem, som tänkt sig resa utomlands
för vidarepraktiks erhällande att resa tiliParis.
Särskildt för maskinmästare vore t, ex. ett ars
vistelse iParis lärorikt och tilimycken nytta för
yrket.— Mellanslagafmessing begagnasnumera
i Hufvudstadsbladets spalter, emedan mellanslag
af stilmassagenom stereotyperingblifvit odugliga.

— Kuollut. V.k. 23 p.kuoliWiipurissa pitkälli-
sen keuhkotaudin jälkeenkirjaltajaEmilNyholm
lähes 30..v. ikäisenä. Nuorukaisena työskenteli
vainaja Östra Finlandin kirjapainossa, josta sit-
ten muutti katkasijaksi N. A. Zillacuksen kirja-
painoon. Ollen hiljainen ja vaatimaton luonteel-
taan oli hän isäntiensä suosiossa ja jätti kaihon
lukuisiin tovereihinsa. Suremaan jäi' nuori leski
ja pikkunen poika.— Teollisuushallituksen käytettävänä ole-
vista matkarahoistaammattiopetusta ja ammatti-
taidon kehitystä varten ulkomailleon tänä vuonna
750 mk saanut m. m. kivipainajaK.E. Andersson
Helsingistä.— Latojainpuute on nykyään joltinenkin
maaseudulla,päättäen siitä,ettäharvapäivänäkee
lehdissä ilmoituksia, että latoja saa paikansiellä
ja siellä. Ja onpa niitä koetettu täältäkin saada,
ja ehkä jokin on mennytkin jauseampi menisi
jos vaan palkoista olisi sovittu, sillä,kuten tietty,
tahdotaan maaseudulla useammin paikoin saada
työntekijöitämelkein ilmaiseksi.

KirJaltaJa i(,uusi.suomenkielinen graa-
fillinen aikakauslehti, on ensimäisen numei-onsa
laskenut julkisuuteen. Lehden ulkoasu on miel-
lyttävä ja sisältö samoin terveellistä ja opetta-
vaista kaikille ammattimiehille. On syytä toivoa,
että etenkin maaseudun suomalaiset .kirjaltajat
eivät lyö laimin kannattamasta lehteä, joka on
juuri heitä varten laitettu. — Lehdenohjelmasta
oli tarkoituksemme:m.ainita selvemminjo viime
numerossamme, vaan taitta.usyirheen.takia jäi se
puolinaiseksi,jonka takia teemme sen nyt, joskin
paikoinsamaan tapaan.
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»Kirjaltaja" ilmestyy 12 kertaa vuodessa joka
kuun 10:tenä p:nä 12 a 16 sivuisena, päällysleh-
dellä varustettuna folio-kokoisena vihkona, ja tu-
lee sisältämään alkuperäisiä ammattiamme koske-
via kirjoituksia sekä seuraten eteviä ulkomaisia
ammattilehtiä tekemään selkoa graaflllisten am-
mattihaarojen edistyksestä suurissa sivistysmais-
sa. Päivän tapauksia ja etenkinuusia keksintöjä
kirja- ja kivipainon alalla tulee lehtitarkoin seu-
raamaan,kuin myöskin toimeenpanemallakilpai-
luja sekä niiden tuloksia julkaisemallavoimiensa
mukaan toimimaan Gutenbergin taidon edistämi-
seksi maassamme, tämän kautta myös koettaen
aikaansaada mallivaihtoa ammattilaisten keskuu-
dessa. — Kirjoituksia valaiseviakuvia tulee leh-
dessä myöslöytymään.

Kirjaltajan" tilaushinta on 4 m:kaa vuosiker-
ralta; oppilaille puolet eli 2 m:kaa. Tilaajatmaa-
seuduilla suorittavat tämän lisäksi postimaksut
(60 p:iä).

Tämänlaisen ammattilehdentulevaisuus maas-
samme, jonka kirjaltajakunta vielä on kovinpie-
ni, riippuu tietysti siitä, minkä verran kanna-
tusta se ammattipiireissämme tulee saavutta-
maan. Tilaushinta on asetettu mahdollisimman
alhaiseksi, jotta se ei kävisi raskauttavaksi. —
Keholtamme siis arv. ammattitovereitalehteä ti-
laamaan.— RunnianosotusJa muistolahja. Kal-
lenpäivän aamulla käviHelsingin kirjaltajayhdis-
tyksen laulukunta laululla tervehtimässä suosit-
tua johtajaansa hra K. E.Eklundia. Sittemmin
annettiin hra E:lle laulukunnan puolesta kiitolli-
suuden ja kunnioituksen osotukseksi kallisarvoi-
nen hopeainenpaperossikotelo, johon oli etukan-
teenpiirretty saajannimikirjaimet ja sisäpuolelle:
Hels. Kirjalt. Yhdist, Lautakunnalta 1828/,98",
toiselle puolelle: Af Typ. Fören.iH:fors Säng-
kör18"/,98."— FaktoriksiPolncirkelninosakeyhtiönkirja-
painoonHaaparannallaon otettu hra J. W. Heic-
kell Oulusta.

Faktoriksi Alandin kirjapainoonMaarianhami-
nassa on otettu hra G. Malmgren Suom. Kirjall.
Seuran kirjapainosta täällä.

Faktoriksi Wuoksen kirjapainoonKäkisalmessa
on otettu hra O.Korhonen W. Söderströminkirja-
painosta Porvoossa.

Alifaktoriksi Wasa Tidningin kirjapainoon
AVaasassa on otettu hra J. Holmberg Tilgmannin
kirjapainosta täällä.

— Tukholmankirjaltajatlakkopuuhissa.
Tariffikysymys on Ruotsin kirjaltajain kesken
nykyjään polttava. Isännistön taholta on ehdo-
tus tehty, että olisi vahvistettava koko maassa
voimassaoleva palkkatariffi latojille ja painajille.
Tähän eivät Tukholman kirjaltajat ole voineet
suostua, vaan ovat he Ruotsin kirjaltajaliiton
hallitukselle ja Tukholmankirjapainojenisännille
laatineet ehdotuksen erityiseksi tariffiksi Tukhol-
man kirjaltajia varten. Tämän johdostapitivät
Tukholman kirjapainojen isännät äsken kokouk-
sen, jossa päätettiin pysyä kiinni tuossa maata
varten yhteisessä tariffiehdotuksessa, jossa kum-
minkin Tukholmalle erinäisiä etuja myönnetään.
Samassa kokouksessa päätettiin, että josyhdessä
tai useammassaTukholmankirjapainossa työväki
tekee lakon, on kaikissa muissakinkirjapainoissa
isännistön puolesta lopetettava työt.

'
Tähän on

20 Tukholmankirjapainonisännistöäsuurenuhka-
sakon uhallakirjallisesti suostuneet.

Tämä isännistön päätös ilmoitettiinliittohalli-
tukselle. Tästä huolimatta eivät kirjaltajat ole
alistuneet isännistön ehdotuksiin.

Myöhemmin tulleet tiedotkertovat, että lakko
on saatu sovinnossa syrjäytetyksi. Toissa maa-
nantaina oli lakko jo aivanilmipuhkeamaisillaan,
mutta saatiin kumminkin vielä toimeen yhteinen
sovittelukokous, jossa kirjaltajam pääasiallisiin
vaatimuksiin suostuttiin.— Suuri tulipalo kirjapainossa. Joulu-
kuun 4 p:nä iltapäivällä syttyi hirveä tulipalo
OsakekirjapainossaKristiaaniassa. »Typografiske
Meddelelser" kertoo siitä seuraavaa:

Tuli syttyi siitä, että lamppu painohuoneuk-
sessa, sijaitseva alimmaisessakerroksessa, kaatui
ja heti sytytti kuivamaan asetetut paperiarkit
saaden täten heti alussa tarpeeksi virikettä ia |
silmänräpäyksessäolikoko huoneustoyhtenä tuli- s
merenä, Painohuoneesta tuli pian levisi toiseen I
ja kolmanteen kerrokseen ja kohta olikoko ra- j
kennus tulenvallassa. Rakennuksen vinttikerrok- j
sessa olikirjansitomo ja tässä sekäkirjapainossa j
työskentelevä tyäväestö,yhteensä noin 120 hen-
kilöä,pelastuivat kadulle. 4 naisen ia 3 miehen
kirjansitomo-osastosta täytyi kuitenkin katossa j
olevien paloluukkujen kautta paeta lähellä ole-
vien talojen katoille.

Palokunta kyllä pian saapui paikalle, mutta
koko rakennus"oli jo silloin tulen vallassa: savu I
ja liekit tulvivat ulos kaikista ikkunoistajakipu- j
noita satoi yli kadun. Heti ryhdyttiin pelasta- ;
maan niitä, jotka olivat paenneet lähellä oleville |
katoille; useimmatpelastettiinsieltä riippuviape-
lastusnuoria myöten, toiset kapusivat vesiputkia

myöten alas ilman mitään vahinkoa. Ainoastaan
yksi mies ja nainen saivat pienempiä palo-
haavoja.

Paitsi rakennusta paloi joukko painopaperia,
valmiitapainotuotteita,käsikirjoituksiasekäpaino-
koneita.

Kirjapaino rakennuksineen oli palovakuutettu
404,600 kruunusta.

Osa kirjapainon työväestöstä ovat saaneet
työtäkaupungin muissa painoissa, jotka ovatot-
taneet tehdäkseen osan tämän surullisen kohta-
lon alaiseksi joutuneen toiminimen töistä. Lato-
jista on kuitenkin parisenkymmentä työttömänä,
mutta saavat kuitenkin palkkansa 14 päivän
ajalta ja ryhdyttänee heti sellaisiin toimenpitei-
siin, etteivät hekään tule kauvan työttöminä
olemaan.— TiliAgrarbladetstryekeriiKöpenhamn
har införskrifvits en sättmaskin. I följd däraf
hade Styrelsen för Boktryckarföreningen isam-
räd mcd de typografiska föreningarna därstädes
utarbetat tariff förmaskinsats,hvilken tariff före-
lades innehafvaren af ofvannämda tryekeri tili
rättesnöre vid utbetalande af lön förmaskinsats.
Men detta ville tryekeriets egare ej gä in pä,
hvarför alt arbete inom tryekeriet upphörde lör-
dagen den löjanuari.Nu mäste tryekeriet öppna
underhandlingar mcdorganisationen,hvilka räkte
i15 timmar, hvarefterAgrarbladetstryekerimäste
böja sig för organisationen och rätta sig efter
dessa bestämmelser.— Medlemsafgiften tili organisationeni
de störstaaf Tysklandsstäder skallialt uppgätili
Fmk 2: 50 i veckan. Minimilönen i Hamburg,
Berlin, Leipzigoch Strassburg är Fmk 32—33 per
vecka. Typ. Tidende.

Nägot om och tilhvära lärlingar.
Ur Tidn. förBoktryckarkonst,

(Forts.)

Mcd dessa synpunkter för ögonenbör enung
accidenssättare, da han mottager ett arbete tili
utförande, först öfvertänka frägan om ändamälet
mcd arbetet, icke allenast mcd hänsyn tili dess
art eller klass, utan äfven tili framställningen.
Lagen om perspektiyet kommer i tillämpning,
och at framhällandetidet yttre af arbetetsinne-
häll och afsikt mäste ägnas nogrannuppmärk-
samhet. Det centrala eller behärskande ordet
eller ordsammanställningen iarbetet mäste först
tagas ut och fä sm rätta plats, och sedän detta
skett, anordnas det öfrigai förhällande tili sitt
relativa värde tili det hela.

Det ar pa detta omräde som sättaren visar
hvad han duger tili, ty en korrekt behandlingaf
det relativaisatsen visar, att arbetarenhar en
rätt uppfattningaf perspektivetsbetydelse.Denna
egenskap mäste, om den icke är medfödd, för-
värfvas. För mängen tager det dock äratal, in-
nan han far ett rätt begrepp om saken.

Metoder förändras,principerna icke. Man bör
akta sig att bryta mot perspektivet genom att i
satsen framhälla saker af underordnadbetydelse
eller att läta detviktiga framträdaunderordnadt.
Nyttan af att pä förhanduppgöra en pian for
arbetet — papper och ritstift aro härvidlagvik-
tiga hjälpmedel — kan ej tillräckligt päpekas.
De skickligaste accidensarbetare teckna alltidett
utkast försättningen innan de begynna arbetet.

Lättlästhet är en hufvudprincipiaceidensar-
beten och bör alltid eftersträfvas. Ofverflödig
användning af sä väl ornament som sirade sti-
lar verkar fränstötande och anses vanligen som
bevis pä mindre yrkesskicklighet. Ornamentböra
aldrig fä inverka' störandepä läsbarheten. Tygla
därför benägenhet som stundom gör sig alltför
mycket gällande hos en del sättare, da sätteriet
erhällit ny uppsättning af accidensmateriel.Här-
vid tordeböra framhällas, att det anses som en
sund regel att nyttja fä ornament — enkelhet
värkar alltid tilltalande. — Proportion och kon-
trast böraalltidväl uppfattas. Mcdrätt förstäelse
af dessa principer skall alltid en hei del bättre
arbetenkunnautföras Naturligtviskan detibland
vara rätt svärt att fä fram nägot vackert af en
accidens, synnerligen om det fordras att denskall
sammanträngas: men fordringarna pä samman-
trängning aro numera icke sä vanliga som för
ätskilliga är sedän, och uppfattningen hos kun-
derna och allmänheten om hur det skrifna tager
sig ut i tryck har under de senare ärenbllfvit
betydligt klarare mcdhänsyn tili sä väl acciden-
ser" som ännonser. Bemödanden göras tili och
mcd af en delbeställareatt uppställamanuskrip-
tet sä, att sättaren erhäller en god ansdsning för
framställandet af en vacker sats. Sädana bemö-
danden,iföreningmcd en skicklig sättare, böra
leda tili ett arbetsresultat, som förtjänar upp-

i märksamhet.
Väl afvägda kontraster eller effekter frani-

kallas icke alltid af olikheten mellan feta och
Imagra rader, icke?helleralltidmellanrader,satta

mcd större ellermindre typer, men mycket ofta
af olikheten mellan länga och korta rader samt
tillräckligt mellanslag mellanradernaeller grup-
per af rader, och ofta af allt detta i förening.
Den individuella smaken hos arbetaren l>ör göra
det lätt för honom att erhälla en vacker, väl af-
vägd kontrast mcd tunga" och rlätta"rader och
mcd förständigt använda mellanslag — det se-
nare en mycket viktig faktor, hvilket icke nog
kan framhällas. Likasä bör uppmärksammas,att
ullt tillräckliga marginaler erhällas. För finare
eller lyxarbeten böra de hällas tämligen breda.
För vinnande af en god effekt är, säsom förut
antydts, nödvändigt, att det hufvudsakliga iar-
betet vederbörligen framhälles, hvarjämte bör
tillses, att underordnade detaljer,väre sig rader
eller ornament, icke komma att stä istrid mcd
eller dominera hufvudmeningen.

Som af det föregäende synes, är ett godt och
klart omdöme oftast af mera värde an ärslänga
experimenteller, rättaresagdt,ometodisktknog".
Beräkning mäste inga i arbetet. Om sä icke
sker, kan man arbeta är efter äroch ändäaldrig
komma öfver medelmättan. Att arbeta utan ef-
tertanke är en sak, som vi pä det allvarligaste
vilja tillhälla de unga att vakta sig för. Lät
hufyudet hjälpa handen! Sälunda har den in-
telligente och tänkande arbetaren en omätlig för-
del framför den mindre begäfvade och tanklöse
arbetaren, som endast tager sitt arbete som ma-
skinmässigt wknog". Arbetaren bör därföralltid
söka att utbilda sm själ och sm smak, hvilket
blir tili hans nytta, görhans arbetemera värde-
fullt och honom själf mera värderad. Endast pä
detta sätt skall hans arbete blifva lättare, hans
lif lyckligare och hans ställning förbättrad. Sä-
kerligen bör detta utgöra en berömvärd äre-
lystnad hos hvarje ung typograf.

Tili
P. W:n perheelle kerätyistä varoista:

Hufvudstadsbladetin kirjap 23: —
Sentraali kirjap 21: —
Simeliuksen kirjap 14: —
Nya Pressen „ 13. —
Kirjallisuuden seuran kirjap 13: —
Tilgmannin kirjap " 11:

—
Weilin & Göös'inkirjap 7: 25
Arvidssonin kirjap 6: 75
Petterssonin 5:

—
Päivälehden „ 4: -

Yhteensä 118:
—

Helsingissä */i9B.
A. J. Jakobsson. Alma Kjellin.

Brefläda. Kirjelaatikko.

Herr Frans Ahlroos! Utrymmet medgifver ej
brefvets införande.

Ännonser. Ilmoituksia.

£oktryckeri l^alender 1897
utg. af Vald. 2achrisson.

pris:2 mk 80 p., postporto oberäknadt..
Formatetbetydligt utvidgadt.
Värdefulla uppsatser.
Väl utförda illustrationer.
Konstnärliga ännonser.

Hvarje typograf som vill följa mcd utveck-
£)B»^. lingcn pä det typografiska omradet bör ej

sakna detta värdefulla arbete.

Eekvisitioner torde insändas tili C. A.Bemström,
Batsmansgatan 22, Helsingfors.

UDjJii lokal har pä ett oförklarligtsätt förkom-
mit ett ex. af Nordins Hnndbok iBoktryckarkonst.
Den rättsinnige innehafvaren af boken ombedes äter-
lemna den tili Bibliotekarien.

Helsingissä 1898.
J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö.
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