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Finska Typograflörliundet.Suomen Kirjaltajaliitto.

Tiedonantoja Liittohallitukselta.
Työväestöjäniissä kirjapainoissa,jotka eivät

vielä ole lähettäneet Liittohallituksenpyytämiä
tilastollisia tietoja, kehoitetaan hyväntahtoisesti
niitä kiireellisesti lähettämään. Nämä tiedot oli-
sivat juuri nyt suureksi hyödyksi koska Helsin-
gin osaston asettama komitea laatii koko maata
käsittävän tariffi-ehdotuksen.

KokkolanKirjaltajayhdistysja SuomenKirjaltaja-
liiton Kotkan osasto ovat hyväksytyt osastoiksi
Liittoon.

Liittohallitus.

Förbundsstyrelsensmeddelanden.
Personalerna a de tryckerier hvilka annu icke

insändt de af Förbundsstyrelsen äskade statisti-
ska uppgifterna, uppmanas vänligen att forder-
sammast insända desamma. Dessauppgifter vore
just nu af stort värde emedan en af Helsingfors
afdelning nedsatt komite utarbetar ett hela lan-
det omfattande tariff-förslag.

Gamlakarleby Typografförening och Kotka för-
bunds-afdelning aro godkända säsom afdelningari
Pörbundet.

Förbundsstyrelsen,

Ilmoitettuja jäseniä. Anmälda medlemmar.
Helsingin osastosta: — Frän Helsingfors afdel-

ning: Nybäck, Aurora Matilda, l:tar, s:na,13/1276. —
Nyman, Alina Mathilda, l:tar, »ma, *Ve74- — Lind-
ström,Dagmar Alina, lttar, s:na, 13/n76. — Luuk-
konen, Kaarlo, p.-opp., t.-elev, 18/978. — Anttila,
Johanna Wilhelmina, l:tar, s:na, 21/378- — Olin,
Gustaf Hjalmar, p.-opp., t.-elev, 8 /il5.

Kokkolan osastosta: — Frän Gamlakarlebyaf-
delning: Berg, Robert Emil, kirjap. omist., bok-
tryckare, */i71- — Saren,Carl Johan, faktori, fak-
tor, 12/S6B. — Sandström,Emil August, 1., s., 18/n67.— Simell, Anders Wilhelm, 1., s., l4/n75. — Hag-
lund, Ernst, 1., s., 4 / 7 77. - -Helin,K.H., 1., s., «<Vi75.— Lund, Viktor Herman, 1., s., 1%76. — Simeil,
Carl Gustaf, 1., s., 7ri7B.

—
Wester, Anders,Wil-

liam, 1.-opp., s.-elev, Ve 77- — Jansson, Oskar
Alexander, 1.-opp., s.-elev, 27i2 78.

Kotkan osastosta: — Frän Kotka afdelning:
Forsman, Karl Israel, faktori, faktor, 17/i2 66. —
Wiljanen, Erland, 1., s., 3/9 78. — Portia, Hjalmar,
1., 8., 23/9 77. — Boman, Anders Woldemar, 1., s.,
14/649- — Sundström, Sixtus, 1., s., 18A 71- — Lag-
ström, Juho Oskar, 1., s., 20/n73- — Wickberg,
Axel p, t., ln/368. — Drockila,Reino, faktori, fak-
tor, 24/1470.

— Hjelm, Karl Hjalmar, L, 8,, 29/n7B.— Eklund, Valter, 1., s., 7/7 76. — Lindfors, Fri-
thiof, p., t., 26/173.
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Waasan osastosta: — Frän Wasa afdelning: Ju-
venius, Kaarlo 1., s., 16 /i76. — Jansson, Oscar, 1.,
s., 2*/t5l- — Siljander, Tauno, 1., s., 3A2 73.

Turun osastosta: — Frän Äbo afdelning: Ny-
qvist, Karl August., 1.-opp., s.-elev, 79-,,

Jyväskylän osastosta: — Frän Jyväskylä afdel-
ning: Svahn, Gustaf, faktori, faktor, 4/258.

Kristiinan osastosta:— Frän Kristinestadsafdel-
ning: Westerlund,Karl Emil, 1., s., 22/V)l2.

Yhtyneitä jäseniä. Inträdande medlemmar.
Helsingin osastosta: — Frän Helsingfors afdel-

ning: 670. Salminen, Karl Wilhelm. — 671. Ty-
nell, Carl Henrik. — 672. Wasenius, Oskar Alexan-
der. _ 673. Tenna, Mikko. — 674. Leffeldt, Emil.— 675. Mattsson, Anna Maria.

Tampereen osastosta: — Frän Tammerfors af-
delning: 676. Liljefors, Hulda. — 677. Wansen,
prans,

— 678. Mattsson, Matti. — 679. Helenius,
Hulda. — 680. Kapanen, Petter. — 681. Jans-
son, Viktor. — 682. Eklund, Johan August.

lurun osastosta: — Frän Äbo afdelning: 683.
Hassen, Ernst Oskar.

Kristiinan osastosta: — Frän Kristinestads af-
delning: 684. Uskela, Karl.

Waasan osastosta: — Frän Wasa afdelning:685.
Ekman, Karl Viktor.

Muuttaneita jäseniä. Afflyttade medlemmar.
25. Marjamaa, H. W., Helsingistä Ouluun, frän

Helsingfors tili Vleäborg. — 604. Strömberg,J. E.,
Helsingistä Waasaan, frän Helsingfors tili Wasa.

Eronneita jäseniä. Utgäende medlemmar.
Helsingin osastosta: — Frän Helsingfors afdel-

ning: 2Ö5. Kreander, Karl Gustaf, kuollut, död.
lurun osastosta: — Frän Äbo afdelning: 410.

Lindholm, Karl Gustaf, kuollut, död.

Oikaisuja. Rättelser.
Viime numerossa on muuttaneena ilmoitettu

578. Nyman, pitää olla: Nyholm.

Isenaste nummer är blandafflyttade anmäld
578. Nyman, bör vara: Nyholm.

Osoitteita.

Liittohallitus.
Puheenjohtaja, hra J. A. Kosk, Sentraali-

kirjapaino.
Rahastonhoitaja,hra Fr. Saastamoinen, Sime-

liuksen kirjapaino.
Kaikki kirjeet osotetaan puheenjohtajalle ja

rahalähetykset rahastonhoitajalle.
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.

Adresser.

Förbundsstyrelsen.
Ordförandens,hr J. A. Kosk, Helsingfors Cen-

traltryckeri.
Kassaförvaltarens,hrFr. Saastamoinen,Simelii

tryckeri.
Alla bref adresseras till ordföranden och pän-

ningeförsändelser till kassaförvaltaren.
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.

T^S" Typ. föreningensiH:fors kassör A. Karja-
lainen, träffas a föreningslokalen den 3 och 17
i hvarje mänad kl. 1/iB—98 — 9 e. m.

HSsT Helsingin Kirjalt. yhdistyksen rahaston-
hoitaja A. Karjalainen tavataan yhdistyksenhuo-
neustossa joka kuun 3 ja 17 p:nä "28-9 i. p.

Muistakaa Vanhuusrahastoa!

Liitosta ja sen tarkoituksesta.
(Kilpakirjoitus.)

Sana „liitto" jo puhuu puolestaan,tarkoittaen
liittymistä yhteistoimintaan yhteisvoimin. Eräs
tunnettu runoilijammekin sanoo laulussaan:
»Lyös liittohqn nyt kädet veikkoin, kädet yhdis-
täin väki voittavi heikoin", joka myöskin todis-
taa, että yhteen liittymällä on jotain toivoa sen
asian menestymisestä, jota ajetaan. Yksimuu-
rahainen ei yksinään voi pesää rakentaa, vaan
kun niitä on satoja, jopa tuhansia yhteisesti ah-
kerasti toimimassa, niin silloin siitä syntyy ko-
konaisvaikutus ja työnhedelmät ovatpiannäky-
vissä.

Nyt hiljakkoin perustettu wSuomenKirjaltaja-
liitto" on aijottu tämmöiseksiyhdyssiteeksi, joka
yhdistää kaikki kirjapaino-alalla työskentelevät
henkilöt yhteistoimintaan. Etupäässä on liiton
tarkoitus parantaa työväestönsänykyistä tilaa,
joka on niin kovin erilainen eri osissa maatam-
me. Liiton päätarkoitus selviää jo sensääntöjen
l:ssä pykälässä, jossa sanotaan, että Suomen
kirjaltajaliiton tarkoitus on: yhteistoimintaan
sulkea kaikki kirja- jakivipainonsekäkirjakevali-
mon alalla Suomessa työskentelevät mies- ja
naispuoliset henkilöt, jotka vähintäin yhden (1)
vuoden ovat olleet toiminnassaedellämainittujen
ammattien aloilla sekä täyttäneet kahdeksan-
toista (18) vuotta, voidakseen siten yksimielisellä
yhteisvaikutuksella ja yhteisillä käytännöllisillä
toiminnoilla parantaa näiden asemaa taloudelli-
sessa ja henkisessä suhteessa; mahdollisuuden
mukaan vaikuttaa kirja- ja kivipaino- sekä kir-
jakevalimo-ammatin kohottamista ja kehitystä;
antaa a) sairasapua, b) hautausapua,c) kanna-
tusta todellisen työnpuutteensattuessa, ri!) matka-
apua, sekä e) kykenemättömyysapua, sitten kuin
näitä varten on erityisiä rahastoja perustettu ja
säännöt ovat liiton hyväksymät jaasianomaisten
virallisesti vahvistamat."

Edellä mainitusta pykälästä näemme jo liiton
päätarkoituksen, joten ainoastaan muutamin sa-
noin koetan tehdä selkoa siitä yleensä.

Siihen aikaan, noin pari vuotta sitten, kun
liittoa alettiin helsinkiläistenkirjaltajainkeskuu-
dessa oikein todenteollapuuhaamaan, oli siihen
suurena vaikuttimenamaaseutuolotjasieltäpää-
kaupunkiin turvaava työväen paljous ja osaksi
täällä pääkaupungissa vallitsevat epäkohdat.
Silloin tuli ehdottomasti ajatelleeksi, että jotain
sopusointua täytyy saada pääkaupungin jamaa-
seudun kirjapainojen kesken. Ja tämän tulee
liitto nyt tekemään. Sen tärkeimpiin toimenpi-
teisiin kuuluu: yhteisen maaseututariffin aikaan
saaminen, oppilassuhteiden järjestäminen, työpäivän
pituus, yötyönrajoittaminen y. m. sellaiset yleiset
tärkeimmät kysymykset.

Tunnettua on, kuinka välttämättömän tar-
peellinen olisi yleinen maaseututariffi, kun ny-
kyinen palkanmaksujärjestelmäon niin erinkal-
tainen eri kaupungeissa. Kun saataisiin toimeen
edes vähänkään suhteellisempi ja paikkakunnal-
lisiin oloihin soveltuvapalkkaussopimus,niinsillä
jo paljo voitetaan. — Siinä yksi tärkeimmistä
syistä, minkä takia maaseutulaistentulisi oikein
miehissä kuulua liittoon ja kannattaa sitä, sillä
ilman vähäisiä uhrauksia ei tätäkään toimeen
saada. Sitä paitsi tulisi jokaisen puolestaan yk-
sissä voimin liiton juurruttamiseksipaikkakun-
nallaan toimia; kaikki tehty työ tulee omaksi
hyväksi.

Mikä kaikista pahimmin turmelee ammattiam-
me, on oppilastenrajaton paljous kirjapainoissa.
Maaseutukaupungit ovat tässäkin etusijassakun-
nostaneet itseään, vaikka löytyysitä pääkaupun-
gissakin varjopuolia siinä suhteessa, nim. aina-
kin jossakin painossa tuo vanha n. s. wspoone"-
järjestelmä on vielä kukoistuksessa. Nämä kai-
paa kipeästikorjausta. Mutta miten? Eimiten-
kään muuten kuin liiton avulla. Senpä tähden
liittoon onkin joka miehen kuuluminen, ei ai-
noastaan taiturien, vaan jokaisen oppilaankin.
Kun valvotaan oppilasten etua ja tulevaisuutta,
on heidän itsensäkin tähän yhteistyöhön osaa
ottaminen ja sitä kannattaminen liittoon kuulu-
malla. Huomioon ottamalla oppilastenpienet tu-
lot, on heidän jäsenmaksunsa laskettu puolta
pienemmäksi kuin taiturien. Sama huojennus
koskee myöskinkirjapainojen aputyöväkeä.



GUTENBERG N:o 15 (3)
2

\

Kaikilla aloilla nykyään puuhataan työpäivän
lyhennyksiä; eikö tämä siis olisi tarpeenkirja-
painoissakin. Siihen täytyy jokaisen vastata
myöntämällä. Onhan vielä ll:sta tuntinen työ-
päivä melkein yleinen maaseudulla. Olisihan
siinä varaavähentämiseenkin. jos hyvää tahtoa
olisi, mutta valitettavastisitä puuttuuniiltä, joilla
valta on. Sen ovat monet esimerkit jo todista-
neet, kun on joskus koetettu puuhata työpäivän
lyhennystä. Tässäkin on siis liitolle tärkeä teh-
tävä, ja se tulee siihen suuntaan toimimaan, että
asia tulee ratkaistuksi toivotulla tavalla.

Yötyönturmiollisuuden tuntee jokainen,joka
on työskennellyt joka päivä ulostulevissa aamu-
lehdissä. Ja kun tähän työhönkuulutaan jois-
sakin paikoin käytettävän alaikäisiäoppilaitakin,
niin parannukset tässäkin ovat välttämättömiä.

Yllälueteltuja sekä muita epäkohtia tulee
liitto korjaamaan tulevaisuudessa. Se on hyvin
ymmärrettävää, että kaikkia ei voi yhtä aikaa
perille viedä, mutta yksi ensin, toinen sitten ja
ajan oloon alkavat tosiaankin työnjavaivanhe-
delmät olla näkyvissä.

Että liitonyhteistoiminta tulisi mukavammaksi
ja voisiparemmin sitoa koko maassamme löyty-
vät kirjaltajat yhteen, tulee liitto pitämään joka
kolmas vuosi yleisen liittokokouksen, johonjokai-
nen sen osasto saa lähettää edustajansa ja kes-
kustelukysymyksiä. Nämät kokoukset eivät tule
pidettäväksi ainoastaan Helsingissä, jossa liiton
päähallitus sijaitsee, vaanmaaseudullakin, aina
edellisessä kokouksessa määrätyllä paikkakun-
nalla. Näissä kokouksissa sitten ratkaistaan
kaikki tärkeimmät yleiset kysymykset.

Kun nyt liiton tarkoitus onkaikin puolinhyvä
ja perusteellinen, ei kellään pitäisi olla mitään
syytä sen vastustamiseen, vaan päinvastoin oi-
keinmiehissä liittyä siihenkannattamaanyhteistä
aatetta ja valvomaan omaa samoin kuin toisten-
kin etua. Onhan tarpeeksi syitä, joiden takia
meidän tulee liittoon kuulua. Siis liittoon joka
mies!

Vilkku.

Tariffikysymys.
Tarifflkomitean vaali toimitettiin täk. kirjal-

tajayhd. kuukauskokouksessa v. k. 20 p:nä. Ko-
miteaan tulivat tilapäislatojistahratA.Henriksson,
F. Turunen ja J. H. Niemi; sanomalehtilatojista
hrat V. Blomqvist. K. Kajander ja J. Höglund;
painajista K. Skogster, K. E. Mustonen ja G. E.
Enberg.

22 p:nä pitämässään kokouksessa on komitea
muodostunut siten, että puheenjohtajana on A.
Henriksson, sihteereinä J. Höglund ja V. Blom-
qvist, edell. suomal. ja jälkim.ruotsal.pöytäkirjan
pitäjänä.

Lisäjäseneksi komiteaan, kolmen entisen tila-
päislatojan lisäksi valittiin hra E. J. Enberg.

Komitea tulee pitämään kokouksia jokatoinen
sunnuntai k:lo 11 a. p. sekä tarpeen mukaan yli-
määräisiä. — Seuraava kokous pidetään maalisk.
6 p:nä.

FörFörbundets samtliga afdel-
ningar att beakta.

Iär infaller warbetarnes dag" eller l:sta maj
pä en söndag, säledes särdeles lämplig för vara
arbetare att deltaga i dess flrande ilikhetmcd
de stora kulturländernas.

Lämpligaste sättet fördagens flrande vore,att
Finska Typografförbundetssamtliga afdelningar
den dagen för sinä medlemmar samt utom karen
stäende personer arrangerade nägon slags fest
tili förmän förFörbundets reservfond, säsomsoa-
reer, lotterier, utfärder m. m., hvarvid program-
met bl. a. skulle upptaga: tai, (om dagens bety-
delse för arbetaren), föredrag, säng, musik, tab-
läer, och om möjligt nägot teaterstycke o. s. v.

Inkomsterna och en kortfattad redogörelse
frän Barbetaredagens" nöjen sändas inom utgän-
gen af maj mänad tili Förbundetskassör,hr F.
Saastamoinen, Simeli arfv. tryckeri, Helsingfors,
hvarefter alla afdelningars inkomster och festpro-
gram införes ijuni-numret af Gutenberg.

Förstärkandet af Förbundets reservfond bör
ligga iallas värt gemensamma intresse. Har vi
en kapitalstark reservfond, kunna vi kanna oss
trygga och mcd glad förtröstanse framtiden an.

Kolleger! Samien oss tili en enig festpä den
utsatta dagen, och vi tillföra därmedenbetydlig
förökningireservfonden.

Redaktionen.

Liiton osastoille.
Guttenbergin toimitus on päättänyt ehdottaa,

että kaikki liitto-osastot panisivat toimeen ensi
toukokuun 1p:nä (^Vapunpäivänä) jonkinlaisenil-
tamanpaikkakunnallaantavanmukaistenVapun-
päiväkävelyretkien sijasta. Iltama, jonka tulot
lankeisivat liiton vararahastoon ja siinätapauk-
sessa lähetettävätliittohallitukselletänne, on erit-
täin sopiva, kun mainittu päivä on sunnuntai. —
— Iltaman ohjelmasta tahdomme esittää, että
mahdollisesti tulevat puheet tai esitelmät kosket-
telisivat työväen asiaa, hyvä, jos etenkin etu-
päässä kirjapainoalaansopivista seikoista ja kir-
jaltajainpyrinnöistä yleensä.

Esityksemme olemme tehneet siinä vahvassa
toivossa, että kaikki, pienimmätkin, liitto-osastot
ottavat tämän huomioonsa ja valitsevat joko eri-
tyisen toimikunnan tätä varten tai antavatjuhla-
toimikuntansa toimeksi iltaman valmistuspuuhat.

Frän förbundsoinräilet. Liiton alalta.
— Helsinki. Kirjaltajain yhdistyksen vuosi-

kokous pidettiin viime sunnuntaina yhdistyksen
huoneustossa, jossa oli runsas osan otto. Vuosi-
kertomuksessa mainittiinm. m., että yhdistyksen
jäsenluku on viime vuonna noussut entisestään
lähes kaksinkertaisesti, joten sen luku nykyjään
on271henkilöä.— Yhdistys onviime vuodenajalla
poistanut ravintolan huoneustostaan, joka on ol-
lut ilahduttava seikka. Toimikuntaan on kuulu-
nut hrat A. J. Jakobssonpuheenj.,H. J.Forström
varapuheenj.,J. E. Enberg kirjur.,A. Stampellra-
hastonh., G. A. Friman kalustonhoitajanajaK.E.
Mustonen tarkastaja sekä rouvaA. Kjellin kirjas-
tonhoitajana.— Toimikunta onpitänyt 38 jayhdis-
tys 14 kokousta, joissa on ollut56 kysymystäkäsi-
teltävänä.

—
Juhlatoimikuntaanonkuulunut hrat

J. V. Lindholm, V. Forström,E.NyforsjaHj.Sund-
beck sekä neidit E.Eklund, M. Nikandersekähra
K.E. Mustonen toimikunnanedustajana.— Käsityö-
yhdistykseen onvuodenajallakuulunutnoin 30jä-
sentä ja sen puheenj., on ollut rouva A. Kjellin
sekä toimikunnan jäseninä neidit H. Rejman, ja
E.Eklund sekä rouvaM. Kosk.— Urheiluklubion
pannut toimeen yhteisiä huviretkiä ja kilpasou-
tuja sekä erityisiä urheiluja. Toimikuutaan on
kuulunut hrat O. Lindstedt puheenj. J. A. Kosk
kirjuri, I. Kurvinen, J. Skarp, K. E. Mustonen,
G. A. Silfverberg,Hj. Sundbeckja A.Tötterman.—
Kirjasto on vuoden lodulla sisältänyt 700 nidosta,
josta 426 ruotsalaista ja 228 suomalaista sekä 20
vieraskielistä. — Laulukunta on ollut vuoden
ajalla vilkkaassa toiminnassa hra E. Eklundin
johdolla sekä antanut yhden konsertin. Laulu-
kunnan toimik. ovat kuuluneet hrat J. A. Kosk,
F. Turunen,E. Holländerja O. Liukkonen. — Soit-
tokunta, jokaon olluthorrostilassa vuoden alussa,
mutta vuoden lopussa on vironnut uudestaan in-
nolla jatkamaan tointaan hra H. A. Österbergin
johdolla. — Aksidenssikilpailu on vuoden ajalla
toimitettu hyvällä menestyksellä. — 150 markan
stip. on annettuhraG. Wernerille Leipzigin taide-
ja tehdasnäyttelyä varten. — Yhdistyksen edusta-
jina on ammattiyhdistysten keskuskomiteassa ol-
lut hra J. Höglund sekäV. Taipale.

—
Eronneelle

toimikunnallemyönnettiintäydellinen tilinvapaus.
Eronneelle puheenj. hra A. J. Jakobssonille lau-
suttiin yhdistyksen kiitos siitä innosta, jolla hän
on toiminut sekä kohotettiin kolmikertainenelä-
köönhuuto.— Puheenjohtajaksi valittiin hra A.
Henriksson, toimikunnan jäseniksi hrat J. E. En-
berg, V. Forström, E. Eriksson sekä A. Karjalai-
nen. Varajäseniksivalittiin V. Mallenius ja O. A.
Nyman. — Tilintarkastajiksivalittiinhrat O. Lind-
stedt, E. Tötterman ja J. Skarp. Varajäseniksi
G. E. Enberg ja J. Liljeström.— Kaluntarkasta-
jiksi hratE. Packalen, F. Turunen ja V. Jonasson
ia heidän apulaisiksi hrat E. K. Rosenberg ja
K. Julin.— Turku. Turun kirjalta]ayhdistyksellä oli
vuosikokous sunnuntaina helmik.20 p:nä. Kokouk-
sessa luetussa vuosikertomuksessamainittiin, että
yhdistyksen toiminta kuluneena vuonna on ollut
hyvin laimeaa, johon on ollut syynä paikkakun-
nalla ilmenevä tuntuva puute sellaisista edisty-
neimmistä,aikaansaseuraavistakirjaltajista,jotka
käymällä käsiksi yhdistyksen toimintaan,voisivat

antaa sille suurempaa vauhtia ja eloa. Muuten
mainittiin siinä, että yhdistys on eronnut työ-
väenyhdistyksen yhteydestä, jossa se perus'tami-
sestaan saakka on ollut. Heinäkuun 1p:stä liit-
tyi yhdistys haaraosastoksi SuomenKirjältajaliit-
toon. Silloin yhtyi yhdistykseen jäseneksi moni
sellainenkin, joka ei siihen asti ollut siihen kuu-
lunut. Mutta ikävällä on mainittava, että kau-
pungin suurimman painon, G. W. Wilenin, työ-
väestö on osottautunut kovin kylmäkiskoiseksi
Liittoa ja yhdistystä kohtaan. Sieltä einykyään
kuulu ainoatakaan jäsentä yhdistykseen.

Kokouksia on yhdistys vuoden ajallapitänyt 7.
Tuloia on yhdistyksellä ollut kaikkiaan 2,052:

98 p., johon on laskettumyöskincd. vuoden säästö
1,640: 57 p., menoja taas 675: 56 p.,ollen siis sääs-
töä alkaneelle vuodelle 1,377: 42 p. Tilintarkas-
tajain ehdotuksestamyönnettiinjohtokunnalletili-
vapaus.

Johtokuntaan valittiin p.-johtajaksihra M. Mo-
lodkin, jäseniksi faktorit J. A. Salminen ja K. H.
Hellsten sekä herrat G. F. Linden, J. Ahlgren,
W. Heinonen ja K. O. Aho, varajäseniksi M. Ek
ja J. A. Wahl.

Tilintarkastajiksi J. E. Hidström, F. Appelgren
ia K. E. Lumme, varajäseniksi K. A. Kanervo ia
W. Hertz. J J

HuvitoimikuntaanM. Molodkin, J. A. Ojala,A.
W. Hurme, J. Ahlgren, A. Ahlgren, G. F. Linden,
O. Grönroos ja J. E. Vainio.— Viipuri. Viipurin kirjaltajayh. piti vuosi-
kokouksensa v. k. 27 p:nä hotelliImatrassa, jossa
käsiteltiin seuraavia asioita:

Luettiin viime kokouksen pöytäkirjaja viime
vuodenvuosikertomussekätilit,jotkahyväksyttiin.

Toimitettiin vaalit,joissatuli:eronneenpuheen-
johtajan faktori K. O. Sederholmin sijaan hra O.
Räisänen, sekä toimikuntaan hrat Ö. A .»flund
varapuheenjohtajaksi, E. Hukkanen rahastonhoi-
tajaksi, ja sihteeriksi sekä taloudenhoitajaksiO.
Sorjonen ja jäseniksi G. Jiirjeff, G.Forsten jaE.
Juvonen. Varajäseniksi hrat K. Stähl ja Samuli
Snellman.

Tilintarkastajiksi valittiin hrat R. Kinnunen,
A. Hänninen jaE. Korkkanen.

HuvitoimikuntaantulivathratSamuliSnellman,
G. Forsten, O. A. Öflund, O. Räisänen,E. Juvonen,
K. Stähl ja Alfr. Sorjonen.

Liiton asiamieheksi valittiin hra O. Räisänen.
Kunniajäsenekseen yhdistys valitsi kirjaltaja-

vanhus O. Savanderin.
Kokosksen loputtua syötiin yhteinen illallinen.

— Helsingfors. VidTypografernas förenings
mänadsmöte den 20 februari närvoro ytterst fä
medlemmar. Tili förstupplystes om att förenin-
gen annu icke lyckats fähyra nägon lämplig lokal
för ärsfestens hällande. — Därpä tillkännagaf ord-
föranden, att han, för erhällande af svar pä de
IntresseradesiGutenberg fräga: Hvart de medel
hamna. som iform af plikter uppbäres a N. Pr:s
tryckeri", muntligen förfrägatsig hos faktorAlb.
Finander, och erhällit det svaret, att han af offi-
cinens principaler tilldelats bestämmanderätten
för nämda plikters användning efter eget godt-
flnnande ('?). Efter en kortare diskussion beslöt
mötet läta frägan hvila tili framtiden.

Härefter skedde vai af komite förutarbetande
af en gemensam,hela landetomfattandeaflönings-
tariff. Valda blefvohrr A. Henriksson, J.H. Niemi,
F. Turunen, J.Höglund,K.Kajander, V.Blomqvist,
E. Mustonen, K. Skogster och G. Enberg, den sist-
nämde i stället för hr R. Lindgren, hvilken vid
ett föregäende möte uppstälts som kandidat,men
nu befans ej tillhöra föreningen.

Ärsmöte hölls a härvarande typograflska för-
ening den 27 februari. Närvarande voro omkr.
40 medlemmar. Af ärsberättelsen framgick bl.a.
Att medlemsantaletvid äretsslut utgjordes af 271
personer, att bestyrelsen bestätt af hrr A. J. Ja-
kobson, ordf., H. J. Forsström,viceordf,E.Enberg,
sekr., A. Stampell, kassör, G.A.Friman material-
förvaltare och K. E- Mustonen, kontrollör,äfven-
som fru Alma Kjellin, bibliotekarie, att förenin-
gens bibliotek vid ärets slut innehöll 700 band,
att föreningen at kemigrafen G. Werner tilldelat
ett 150 marks resestipendium förbesökaf Konst-
och IndustriutställningensenastesommariLeipzig
samt, att komiteer under äret ha tillsatts förför-
valtningen af byggnads- och invalidfonderna för
anställande af accidenstäflan i landsorten samt
för anställande af lotteri. — Pä förslag af revi-
sorerne beviljades bestyrelsen full ansvarsfrihet.— Tili den afgäende ordförandehr A. J. Jakobs-
son uttalades föreningens tack för det intresse
hvarmed han sköttsitt kali, samtuppstämdesett
kraftigt trefaldigt hurra och eläköön.— Vidhär-
efter skeende vai utsägs hr Axel Henrikssonmcd
22 röster tili föreningens ordförande(närmast i
röstetalvar hr K. Skogster mcd 9 röster)och tili
bestyrelsemedlemmar hrr E. Enberg (ätervald),
V. Forsström, E. Eriksson och Alb. Karjalainen.
Tili deras suppleanter hrr V. Mallenius ochO. A.
Nyman. Tili revisorer valdes hrr O. Lindstedt,
E. Tötterman och J. Skarp. Deras suppleanter
blefvo hrr G. Enberg och J. Lystinen. Invente-
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ringsmän blefvo hrr E. Packalen,F. Turunen och
V. Jonasson och desses suppleanter hrr E. K. Ro-
senberg och K. Julin.— Vasa. Vasa typografförening hade sista
söndags sitt ärsmöte,"hvarvid tili först upplästes
ärsberättelsen, vr hvilken framgick, att förenin-
gen för närvarande räknar 24 medlemmar, och
att en tariffkomite föralfabetberäkningnedsatts
samt att en syföreningoch en maskinmästarklubb
under det gägna äret bildats.

Sedän bestyrelsen beviljats decharge, äterval-
des tili föreningens ordförandetypografenE.En-
qvist.

Tili medlemmar ibestyrelsen valdes maskin-
mästaren G. Liljeströmoch typografenHj.Huima
och tili revisorer typografen J. Lillqvist och lite-
ratörenE. Koch

Efter mötet hölls ärsfest i Arbetets vänners
lokal, hvarvid priserna vid snabbsättningstäfiin-
gen utdelades.

Tili Redaktionen af Gutenberg.
Isenaste numret af Gutenberg öfverraskades

jag af att mitt op.us" vägratsplats.
Hr redaktör! Ar Gut. tili för Förbundetoch

dessmedlemmarellerhar detblifvitEderegendom?
Da ni upplätit Edra spalter tili den enes sam-

melsurium sä hade ni gärna kunnat underdäni-
gast tilläta plats at mitt enahanda,ehuru det var
ett bemötande.

Var god och kasta »opuset" ipapperskorgen,
sä att det ej af misstag inflyter iGut:s spalter ty
da blefve det för gammalt — som Schmidtska
vinbären.

Isenaste numret ingär en artikel, som är all-
deles pa sin plats och är berättigad, men saken
är ej allsidigt och djupare diskuterad. Artikeln i
fräga handlar om missförhällandenpä tryckerien
i landsorten ochom derasstora elevfrekventioner.

Jag medgifver att artikelförfattarenhar san-
ningen pa sin sida vis a vis underhällandet af
tryckerierna mcd elever och att de pä mänga
orter visa dem pä porten sedän deblifvit utlärda
och fordra större lön. Sä torde de ätminstone
göras pä ett tryckeri i Uleäborg där konstför-
vandten räknar sig den enormt stora lönen af
60 a 80 mk imänaden.

Men a andra sidan sett sä har tryckeriernas
föreständarerekryteratsmpersonal frändetyngre
släktet föratt af demuppfostradugliga och nyktra
man, ty i landsorten är det nödvändigtatt hapä-
litliga och dugliga arbetare, da det är svärt och
iedsamt att halla tryckerierna tili gästgifvare-
gärdar.

Arore det ei pa sin plats attvarayrkesförenin-
gar och klubbar toge absolut nykterhet pä sinä
fanor och enigt och allvarligt toge föreningsarbe-
tet tili sm plikt. Da skallman ej behöfvaklaga
Öfver missförhällanden ty alkoholen bär största
skulden därtill.

Nu arbetas det nägra dagar aen ort hvarefter
det schappas tili en annan. Man bryr sig ej alls
om hvilken lön man erhäller blott man kommer
tillrätta nägra dagar sä att man kan fortsätta
resan.

K:stads typ.klubb har anmält för yrkesinspek-
töreni Tammerfors om ett missförhällandea or-
tens Kansallispaino". Yrkesinspektörenhar stält
nämda tryckeris faktor och bolagets direktörtili
laga ansvar. Som mälsägande uppträder ortens
typografklubb.

Missförhällandeti fräga är att därstädeshälles
personer under 18 är tili nattarbete.

K:A.

Med. svar. Om ni känner er öfverraskadaf
att edert opus" vägrats plats iGut.. kanna vi
ossan mera öfverraskadeaf ederobefogadehätsk-
het emot red. i ofvanstäende korrespondens, sär-
deles da ni af erfarenhet borde veta hvilka svä-
righeter redaktionen för Gut. har att utstäföratt
den skall kunna beredaplats för de mest viktiga
uppsatserna, som star den tilibuds,iGut:s tränga
spalter.

Hr F. A.! Om Gut. har blifvit vär egendom?— Ja, sä tili vida, att red. har rätt att neka in-
förandetaf hufvudlösaskrifvelser, af sammahait
t. ex., som edert nopus" eller sammelsurium",
hvaraf ni mcd rätta säger edert skräbref bestär
af, och hvilket vi ansägo oss ej kunna införa af
skäl som redan nämts.

Och hoppas vi,attni alt fortsättningsvisbidrar
mcd uppsatser för att göra Gut. sä omvexlande
som möjlig; men den rätten mäste red. ha, att
censurera hvad som införesiGut.

Kirje Kristiinasta.
Helmikuulla.

Tänne Kristiinaankin, jossa tähän asti ei ole
ollut muuta kuin pieni aksidenssipaino,on viime
vuoden lopulla perustettu painoja oikein kaksit-
tain. Kirjapainon perustettua, perustettiin, niin-
kuin on muuallakin nykyään tavallista, tännekin
kirjaltajaklubi. Se ei luonnollisesti ole suuren
suuri, eikä pienenpienikään, kokonaista viisihen-
kilöä. Tällä klubilla oli kokous helmik. 2 p:nä,
jossa valittiin täksi vuodeksi puheenjohtajaksi
faktori F. Ahlroos, rahastonhoitajaksikonemestari
K. Hulden ja kirjuriksi oppii. K.Uskela.

Klubin toiminnasta mainittakoon iltama, joka
toimeenpantiin tammik. 30 p:nä. Ohjelmaankuu-
lui m. m. esitelmä, kirjapaino täydessä toiminnas-
saan, lausuntoa y. m. Väkeä oli kokoontunut vä-
hänpuoleisesta, joten tulos oli ainoastaan noin17
nikan vaiheille.

Koska klubi oli saanut tietää, että Kansallisk-
irjapainossa"käytetäännuoriaoppilaitayötyöhön,
päätti klubi yksimielisesti varoittaa asianomaista
faktoria tästä. Toivottavaa vaikutusta ei varoi-
tuksesta kumminkaan ollut, jonka tähden klubi
ilmoitti asian ammattitarkastajalle ja liittohalli-
tukselle,jättäensen heidän toimenpiteittensä alai-
seksi.

Kun ei viime mainitussa painossa,jossa työs-
kentelee ainoastaan oppilaita, ole mitään työjär-
jestystä, eikä näillä nuorilla työläisillä ole mitään
lepoaikaa päivänaikanakaan, käy heille tietysti
rasittavaksi yöllä työskennellä,jonka tähdenolisi
suotava, että epäkohtamitä pikimmin korjattaisiin.

Painotyöt tässä samoin kuin mainitsemassani
aksidenssipainossakin tehdäänvallanpilahinnalla.
Äskettäin painettiinsiellä, nim.Kansallispainossa,
ilmoitusplakaatteja,jotka kooltaanolivatmelkein
Gutenbergin sivun kokoiset, — 6 mkalla tuhat
kpl. Samalla maksulla jaettiin ne myös sanoma-
lehdenmukana. Mitä siitäkin jää työmiehenpal-
kaksi? Ei mitään. Mutta eipä mainitussapainossa
työväelle juuri sanottavaapalkkaamaksetakaan,
ainoastaan ruoka ja vähän tupakkarahaa", tai
kuinka sitä sanoisi.

Kristinestads Tidningin kirjapainossa työsken-
teleenykyään 2 latojaa ja 1painaja sekä1pai-
najan- ja"3 latojanoppilasta,niistäyksi 4-vuotinen.
Palkka latojilla sekäpainajallaon100 mk kuussa.
Työaika on 9 l/2 tuntinen. Siis verrattain edulli-
set olosuhteetmaaseutukaupungissa.

Kun vielä mainitsen, että viimemainitun pai-
non työväestöon kokonaan raitis ja kuuluumel-
keinkokonaanraittiusyhdistykseen,niinei minulla
liene muuta kerrottavaa.

Karlus.

Kirjekortti Jyväskylästä.
25/ OQ/2 yö-

Jyväskylän kirjaltajayhdistys vietti ensimäi-
sen perhe-iltamansa viime helmik. 12 p:nä kaup.
lukusalilla. Yhd. jäsenet olivat saapuneet ilta-
maan oikeinmiehissä, jotenoliilahduttavaanähdä
heitä niin yksimielisesti koossa, kun vielä oli
joitakuita neitosiakin tuotu mukaan, näytti se oi-
kein lukuisalta. — Ohjelmasta ei juuri ole paljon
sanottavaa, vaan ansaitsee se kuitenkin tulla
mainituksi. Ensiksi kirjaltaja E. E. Sundvall piti
puheen sivistyksestä ja sen merkityksestä. —
Faktori G. Svahn kertoi kirjapaino-oloistanoin
100 vuotta takaperin, joka oli huvittavaa kuulla.— Kirjaltaja J. H. Niemi luki eräänhauskanker-
tomuksen. Saatiinpa vielä kuulla kanteleensoit-
toakin, jota eräs neitosista esitti.Loppuiltaa jat-
kettiin kaikenlaisilla hauskoilla leikeillä puoleen
yöhön asti. — Virvokkeita oli myös saatavana.—

Toivottava olisi, että vastedeskin tämänlaisia
iltamia toimeenpantaisiin, sillä ne juuri ovatmei-
dän kesken tarpeen, joissa monen ilta tulisi oi-
kein käytetyiksi, ettei tarvitseisi hakea haus-
kuutta mistään nurkkahuoneista.

Kirjapainoja on paikkakunnallamme kolme,
niinkuin tiedetään; työtä kuuluu kaikissa olevan
aikalailla, vaan kyllä tulee noita n. s. »uusia la-
tojiakin", sillä oppilaitaon täällä oikein aika ve-
sakka taitureihin verraten. — Työaika on 11
tuntinen paitsi Gummeruksen painossa 10 tuntia.
Ehkä toisetkin seuraavat esimerkkiä, kun ker-
kiävät.

Jim.

/örbundsafde/ningarnas ombudsmän
uppmanas vänligen, att mänadtligen tili
6ut:s redaktion afsända korta referat öf-
ver resp. afd:s möten.

%Ed

Fria ord. Vapaita sanoja.

Wastaus.
Gutenbergin viime vuoden 11 n:ossa julkaisin

erään kirjeen Jyväskylästä, jossa tosiasioidenpe-
rusteella kerrotaan mihin suuntaan Jyväskylän
kirjaltajayhdistyksen toiminta on kääntynyt ja
miten faktori G. I. Johansson, main. yhd. esimie-
henä, täyttää velvollisuutensa.Koska hra Johans-
son on suvainnutvastata ja laatinutvarmaankin
kirjeelleni vastapainoksi aijotun kyhäyksen, joka
kuitenkin osoittaa,että sillä tahdotaan vetää vaan
lukijain myötätuntoisuutta puolelleen, eikä ku-
mota niitä tosiasioita, joita olen kertonut. Koe-
tettu kyllä on, mutta sangen huonollamenestyk-
sellä. — Kun Gutenbergin toimitus on hyväntah-
toisesti suonut minulle tilaisuudenvastata main.
kyhäykseen pyydän koetella sen kestäväisyyttä.

Ensiksikin kirjoittaja lausuu vilpittömän ilonsa
siitä, että meidän nuoret, virkeät voimat yhdis-
tyvät yhteisvoimin yhteistyöhön j. n. e. ja että
nuot samaisetvoimat" ilmaisevatasioitaanGuten-
bergissa. Hyvä! Mutta se ei kirjoittajaa miel-
lytä, että uskalletaan terävin piirtein ilmaista
yhdistyksen esimiehen laiminlyömisiä ja huoli-
mattomuuksia velvollisuuksien täyttämisessä.
Kynää tulisi liikuttaa sangen maltillisesti,maltil-
lisesti sittekin, vaikka esitettäviä asioitakohtaan
olisi käytetty minkälaistamaltittomuuttatahansa.

Sen jälkeen tullaan kirjoituksessa siihen ai-
koon, jolloin arv. kirjoittaja valittiin J. K.-Y:n
esimieheksi. Hän sanoo vaalitilaisuudessa «tyk-
känään" kieltäytyneensä mainittua tointa vas-
taanottamasta — jakuitenkin tulleensavalituksi!
Nähtävästi tahtoo kirjoittaja uskotella,ettähäntä
pidettiin siksisuurenakykynä, ettähänet valittiin
esimieheksi vastoin tahtoansa. Toimintansa on
kuitenkin osoittanut aivan päinvastaista. Mitä
tuohon kieltäytymiseen muutoin tulee, eivät va-
littajat uskoneet sen johtuvan kiireellisten toi-
mien ja ikävienperheolojen vaikutuksesta, vaan
ainoastaan tyyneestäkainoudesta. Harvallahen-
kilölläsitä sentään niin kiireitä tehtäviä on, ettei
muutamia hetkiä liikeneisi jonkun hyvän yhteis-
työneteen. Muutoin ei tuo samainen kieltäyty-
minen kelpaa miksikään puolustukseksi, kuten
jokainen ymmärtää. Luulisi kirjoittajankin tie-
tävän, että silloin kuin ei hänen oma aikansa
riitä yhd. toimiin, on hänen pyydettävä asioiden
johtoon varaesimiestä,eikä antaa asioiden mennä
hunningolle. Mutta tässäkin kohdennäyttääkir-
joittajalla olevan omat omituiset mielipiteensä,
joihin tuonnempana tätä kirjoitusta vielä pa-
laamme.

Tämän jälkeen myöntää kirjoittaja todeksi,
että mainitsemani vuosijuhlan viettäminen on
laiminlyöty. Ja millä hän puolustelee tätä me-
nettelyä? Sillä — hyvät lukijat! — että lienee
sitä sellaistaennenkin tapahtunut!Ehkäpä. Mutta
tuleeko J. K.-Y:n seuratamokomia esimerkkejä!
Ei suinkaan.

—
Samaisen asian johdosta on kir-

joittaja laatinut kynäyksensä viidennen kappa-leen, jossa hän mainitsee, että jos sentään eri-
tyistä intoa olisi jäsenillä ollut, niin olisivathan
he voineet tämän,niinkuin ehkä jonkunmuunkin
asian toimia varaesimiehen kanssa ilman vaki-
naista esimiestä". Niinpä kyllä — hyvä kirjoit-
taja! Mutta miks' — että silloin, kuin varaesi-
mies kävi teille kokouksista huomauttamassa,
pyytänyt häntä edellisenmukaan toimimaan. Vai
olisitteko todellakin tahtoneet, kuten main. kap-
pale osoittaa, että varaesimiehenolisi tullut kai-
kessa alamaisuudessaan tehdä luoksenne n. k.
kumarrusmatkoja" janöyrästikysyä, onko teillä
aikaa yhdistyksen toimiin ja onko mitään uusia
asioita ilmestynyt,joista kokous olisitarpeellinen.
Niin te kaiketi olisitte tahtoneet. Ja kun tah-
tomisenne ilmestyy noin hauskalla tavalla, sur-
kuttelen minä teitä ja teidän mielipiteitänne ia
ihmettelen, miten tietämättömäksi velvollisuuk-
sistanne te sentään tekeytytte. Kunkerranhuo-
masitte, etfette kirjoituksenitätäkään kohtaavoi
toiseksi muuttaa, olisi ollut parasta antaa sen
olla alallaan ja myöntää vaan suorasti loppuun
asti. Se olisi ollut rehellisen miehen oikea teko
ja sen olisivat kyllä lukijatkin anteeksiantaneet.— Tahdon muutoin huomauttaa, koskei kirjoit-
taja ole tahtonut sitä tehdä, että varaesimiehen
kolme tai neljä huomautusta kokousten pidosta
koskivat etupäässä liittoasiaa.

Seuraava kappale kirjoittajan kyhäyksestä
sisältää selonteon liittoasiassa. Mutta sensijaan,
että hän koettaisi selittää kirjoitukseni tätä koh-
taa, nim. minkä nojalla hän ei suvainnut pitää
mainittuja kokouksia, käy hänilmoittamaan,että
J. K.-Y:s on tehnyt sellaisenpäätöksen, ett'ei liit-
toon yhdytäkään jaluulee (!) senlisäksi tietävänsä,
että tästä päätöksestäonLiittohallitukselleaikoi-
naan tieto annettu. Ihmeellistä! — eikö totta.
Esimiesvaan luulee,muttfei tiedä!Mainittu päätös
on kyllä tehty,mutta minäuskallan epäillä, tokko
asiaa läsnäolleet jäsenet edes ymmärsivätkään,
siitä kun oli perin vähän selkoa tehty. Ja sen-
lisäksi minä vielä tiedän, ett'ei Liittohallitukselle
ole annettu tietoatästäpäätöksestä. Kävin oikein
vasituisesti sihteerin luona pöytäkirjoja näke-
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massa, enkä tavannut siinä minkäänmoista otetta
muka lähetetystä kirjeestä ja sihteeri vakuutti,
etfei hän ole sellaista kirjoittanut, eikä, jos esi-
mies olisi kirjeen laatinut,pannut nimeään sel-
laisen alle. Siis taas yksi laimiinlyöminen! —
Mitä sitte tulee sanoihin: »pöydältä pöydälle" ja
niiden merkitykseen,pitää nekin paikkansa. Sillä,
kuten edellisessä kirjeessäni mainitsin, oli asia
ennen arv. kirjoittajan mainitsemaa päätöstä
useita kertoja esillä ja sitä ei yhdelläkään kertaa
käsitelty— sanan oikeassa merkityksessä,— vaan
lykättiin lyhyesti »tuonnemmaksi". Ja kun asia
otettiin äskenmainitun päätöksen jälkeen vielä
kerran esille ja lykättiin taasen tuonnemmaksi",
joka »tuonnemmaksi" kestimelkeinseitsemänkuu-
kautta, oli minulla tietysti hyvä syy sanoa asian
olevan jo pöydän alla!"

Sitte kirjoittaja palaa taasen »virka-asioihin"
ja paheksuu vielä kerran, että hän tuliottaneeksi
esimiehyyden yhdistyksessä. Mielellään hän nyt
eroaisi,mutta hän näkyy pitävän todellakinpaljon
kruunauksesta" ja puhuu siitä oikein ihanteel-
lisin sanoin. Elämän kruunun" — kaunis aate
muutoin! — kuvittelee hänen mielessään ja minä
uskon, että vaikka hän tarjoaa sitä jollekin »in-nokkaammalleja toimivammalle"henkilöllekuin
hän itse on, kantaisi hän sentään »elämän kruu-
nua" itsekin jonain kauniina muistona niiltä
ajoilta, jolloin hän oli J. K.-Y:n esimiehenä ja
jolloin liänen ei suotu olla kuin »vähäpätöinen
henkilöpienessäKeski-Suomenkaupungissa". Niin— lieneehän se ikävää, että jokuhenkilö on »vä-
häpätöinen;" mutta jos esim. arv. kirjoittajalla
on halua kohota »suureksi", niin on siihen pyrit-
tävä kiitosta ansaitsevilla töillä eikä toimetto-
muudella.

Lopuksi tekee kirjoittaja tiliä keksinnöistä*),
joitahänen kyhäyksessään'kyllä vilisee »suuressa
määrässä". Ero on todellakin suuri, kuten hän
itse sanoo. Mutta se on kääntynyt päinvastaiseen
suuntaan, s. t. s. että minä olen puhunut kieltä-
mättömiä tosiasioita, vaan arv. kirjoittaja on
tehnyt keksinnöitä, kuten odotinkin.

Kyhäyksessä on vielä muutamia paikkoja
»höysteeksi" asetettu, mutta ne eivät kaipaa mi-
tään vastaamista. Tahdon kuitenkinhuomauttaa,
etfei yhdeksän kysymysmerkkiä osoita yhdeksää
kirjoituksen laatijaa,jonka mainitsen siksi, etfei
kirjoittajan tarvitse itsellensä luulotella, että to-
tuuksien ilmaisemiseksi tarvitaan välttämättö-
mästä kymmenkunta henkilöä.

Ottakaa kaiken tässä kirjoituksessa mainitun
lisäksihuomioonnepienineuvo,jonka tässä annan.
Jos te nimittäin joskus tulevaisuudessakintulette
sellaisenyhdistyksen tai seuran esimieheksi, jonka
jäseninä on työmiehiä ja joiden sekä aineelliset
että henkiset olot ovat huonolla,parannustakai-
paavalla kannalla, niin muistakaa aina. että se
käy kipeästi niiden sydämmelle ja oikeudentun-
nolle, jos heidän kalliit asiansa ja kohtuulliset
vaatimuksensa lyödään laimiin johtavienmiesten
puolelta. Ja älkää silloin ihmetelkö,älkääkä suu-
resti pahastuko, jos saattekin lukea jostain leh-
destä kirjoituksen, jossa hienoja sanoja käyttä-
mättä puhutaan asiat suoraan ja totuudenmu-
kaisesti.

Nyt lopetan ja kun tiedän varmasti olevan
oikeassa, en ryhdy enää mihinkään sanakiistaan
tässä asiassa. Hyvästi! — »Rauha maassa jaih-
misille hyvä tahto!"

Notiser. Uutisia
— Dödsfall. Den 8 februari afled härstädes

efter ett längvarigt lunglidande typografen August
Ferdinand Sundberg ien älder af 64 är.

Den aflidne var född i Helsingfors den 4 de-
cember 1833 och kom vid 13 ars älder iläran hos
J. C. Frenckell & Sons tryckeri, hvarest han blef
utlärd den 4 december 1854 och arbetadedär som
beräkningssättare tili den 1 maj 1877, da han
emot fast lönblef anstäld säsom ledare vid frun-
timmersafdelningen, som da inrättades a nämda
officin. Denna befattning innehade S. tili den 1
oktober 1887, hvarefter han skilde sig frän yrket.
Vid sm afgäng hugnades han af firman mcd en
lifstidspension, stort 300 mk om äret. Frän ut-
ställningen i Moskva1882 erhöllhan silfvermedalj
förnit och nyttig värksamhet,attbäraspäbröstet.

S. var en af stiftarne af Typografernas För-
ening härstädes samt Understödsföreningen.

Lördagenden 26 februari afled härstädes sät-
taren K. Kreander ien älder af 41 är. K. kondi-
tionerade senast a Senatens tryckeri.

Den 5 februari aflediÄbo sättarenK.G.Lind-
holm, anstäldvid Abo Tidnings tryckeri. Denbort-
gängne var föddiTavastehus, men hade tjänst-
gjort vid tryckerier i flere af landets städer och

*) Muutoin näkyy, että kirjoittaja on käsittänyt tämän
seikan kokonaan vastoinminun tarkoitustani. En tarkoittanut
hänen äskettäin tekemäänsä keksintöä,vaan tarkoitin keksin-
töjä yllä olevassa asiassa, kunvarmasti tiesin,etfeihänsiitä
voiilman niitä selviytyä. Kirjoittaja.

senast under en tid af sju mänader i Äbo. Han
hade en längre tid värit sjuklig, men skötte sm
post ordentligt och korrekt, tils han nu vid fylda
46 ars älder skattade at förgängelsen, sörjdnär-
mast af älderstigen moder och syskon.— Agitationsklubb har nyligen stiftats af
nägra för saken intresserade personer ihärva-
rande Typograflska förening. Klubbens ändamäl
är i främsta rummet, att agiteraför,att medlem-
marna inom föreningen hedanefter mera an hit-
tils intresserade sig för föreningslifvet. Tili ärs-
mötet hade klubben sm egen kandidatlista, hvil-
ken fullständigt gick igenom. Trykta valsedlar
utdelades bland mötetsdeltagarne af klubbens
medlemmar. Styrelsen bestär af hrr A. Henriks-
son ordf, A. Karjalainen, sekr. och V.Blomqvist
kassör.— Typografernas Föreningsfana befln-
ner sig alt fortfarandeisamma halffärdiga skick,
som den förstagängen presenterades förallmän-
heten. Endast a ena sidan af fanan är nämligen
vapnetbroderad. Föreningensbestyrelse, som hit-
tils af ekonomiska skäl dragit sig förde ganska
stora omkostnaderna, som erfordras för fanans
iständsättande, borde mcd det snaraste pä allvar
taga saken om hand. T. ex. kringsändande af
anteckningslistor tili medlemmarna församlande
af medel härför,anse vi realiserbar. Erhälles ej
det härför erforderliga beloppet genom anteck-
ning, mä Föreningen tillskjutadet som fattas, och
läta fortsätta det afbrutna arbetet mcd fanans
förfärdigande.—

Björneborgs TypografUlubb flrade sm
första ärsfest söndagen den 13 februari i Brand-
kärshuset därstädes. Tili festen hade infunnit sig
en icke särdeles talrik publik, som först ähörde
Musikaliska sällskapets orkester, hvilken inledde
programmet mcd nägra musiknumror. Klubbens
ordförande, faktor F. Alho hölldärefter ett häls-
ningstal tili publiken, hvarefter magister Filip
Varen framsade ett föredrag. Verser, författade
tili klubbens ärsfest af författarenK. A. Tavast-
stjerna, upplästes pä svenska och flnska af hr
Sainien. Sedän utfördes en rysk folkdans, som
lifligt anslog, hvarefter festen afslötsmcd allmän
dans.— Iden snabbsättningstäflan, som nyligen
föranstaltats af Vasa Typogranska föreningdel-
togo inalles ätta sättare, däraf tre frän Vasa Tid-
nings, tre frän Pohjalainens och tvä frän Vasa
Nyheters tryckeri. Satsensbredd,som skulle sättas
var bestämd att hafva 20 ciceros bredd, och va-
rierade bokstafsantalet i raden mellan 49 och
51. Första priset, en guldjeton tillföllA. Torniai-
nen frän Pohjalainens tryckeri; andra priset, en
guldjeton i nägot mindre fqrmat, A. Träskback
frän Vasa Nyheters tryckeri; tredje priset, en
förgyld silfverjeton, E. Saxbäck frän Pohjalainens
tryckeri; fjärde priset en silfverjeton, Hj. Huima
frän Vasa Nyheters tryckeri och femtepriset, en
silfverjeton, Maiju Lustig frän Vasa Tidnings
tryckeri.— Maskinmästarklubben" hade tili sön-
dagen den 20 februari arrangerat en Fastlags-
karneval i Gardes manegen tili förmän för sm
Stipendie-fond". — Inkomsternatordevaragan-
ska betydliga.— Mcd detta nummer ntdelasFörslagtili
stadgar för FörbundetsReshjelpskassa.

— UusikirjapainoTampereelle. Tulevan
kesäkuun 1päivästä alkaen tai kenties jo aikai-
semminkin avataanhra T. Leanderin talossan:o
25 PellavatehtaankadunvarrellaTampereellauusi
kirjapaino, joka tulee sijaitsemaanmainitun talon
kivirakennuksessa, nimittäin sen ala- ja keski-
kerrokseen. Tämän uuden liikkeen toimeenpane-
mista varten siirrettänee sinne Porista hrainUoti
& Grönroosinkirjapaino, jota paitsi uutta kirja-
painokalustoahankitaan myöskinulkomailta. Tä-
män uuden kirjapainopuuhan etunenässä kuuluu
olevan hrat M. Lyytinen Tampereeltajamaisteri
Juho Uoti Porista y. m. Faktoriksi tullee hra
Israel Partanen.— Tämän numeronkanssajaetaanLiiton
Matka-apurahastonsääntöehdotus.

— Arbetsinställelse var närä att utbryta
bland typograferne i Stockholm ijanuari, men
blef i godo bilagd genom att principalernemäste
böja sig för öfvermakten (organisationen) och
inga pä arbetarnes fordringar. Stora och läng-
variga förberedelser hade af Svenska Typograf-
förbundets styrelse vidtagits för att arbetarne
skulle kunne hallaut mcd enlängvarigare arbets-
inställelse, om sä fordrats. Sälunda uppsades att
genast ställas disponibla 10,000 kr. för första
veckan. Extra uttaxering öfver hela förbundet
beslöts Upprop tili 43 utländska typograforgani-
sationer affattades och öfversattestili tyska, fran-
ska och engelska spräken. Lokal anskaffades,
där de arbetslösa kunde sammankomma, m. m.

Svibcl. Sckalia.
Man har äterigen nätt ett lyckligt slut pä

den länga julhälgen mcd sinä goda och onda
tomter,sinä magraoch feta grisar m.m. Vid tanken
pä tomtar koni jag att päminna mig om, att vii
vär goda stad äfven hafva ett sällskap eller en
förening, kallande sig Tryckeritomtarne, hvilken
redan för mer an tvä är sedän inom sig kon-
stituerat en bestyrelse.

Vidare hade af tomtarne tillsatts en inballo-
teringsnämd hvilken nämd mäste, enligt allt att
döma vara mycket noggrann i sitt urval af med-
lemmar da den mig veterligen icke annu kunnat
fä nägra medlemmar anmälde tili sällskapet utan
de »ledande".

Öm jag icke missminner mig, sä ingick uti
»tomternas" program att särskildt vid juletid
uppträda som barmhärtiga samaritaner, efter be-
hof och förmäga lindrande brist och elände uti
nödlidande typografers familjer. Onekligen en
vacker tanke. Huru längt tomteinitiativet nu
avancerat vet jag icke, men emellertidhafva re-
dan tvenne juiar förgätt utan att man hört nä-
got af vara tomtar. Mähända att de liksom
mänga andra goda tomter värka i det tysta -
sä ser det ätminstone vt. Jag vet ingenting.

*) Sportklubben — ja, den är da ätminstone
en af vär förenings förträffligaste institutioner.

Denna vinter skulle, enligt mitt tycke syn-
nerligen lämpa sig för vär pä alla omrädenföre-
tagsamma sportklubb, eller rättare dess styrelse— om den annu existerar. Det vore nu, medan
vi ha öppet vatten i Sandvikshamnen, skäl för
klubbens »styrman" att äter fä en utmaning pä
roddtäflan mcd aktiebäten tili ständ, ty nu hafva
vi lange haft den förvara hetlefrade utmanare
mättliga temperatur mcd öppet vatten. Men i
händelse Sanvikshamnen tillfryser förr en detta
opus kommer i präss, sä har jagfor aktionärerna
ett annat, icke sämre förslagatt framställa, näm-
ligen att kvicka tag läta Anderssonförändraden
styfva aktiebätentiliisjakt, och sedän öfverlämna
den tilisportklubbensstyrelse mcd villkor förden
att anordna en upptäktsfärd tili nordpolen. Hvad
de härför nödiga medlen beträffar, saärjagfullt
öfvertygad om, att Styrelsen är fyndig nog attpä
vanligt sätt anskaffa dem.

Mcd särskildt afseende fäst vid värsportklubbs
mängsidighet, kom jag att päminna mig om, att
jag nyligen läst om de mänga mer eller min-
dre lyckade försök som gjorts mcd att tillvärka
och olyckligt afprofvaflygmaskinen. Nu rannmig
i hagen att man samtidigt kunde inreda vär ak-
tiebät tili bäde flygmaskin och isjakt,man skulle
da mcd den kombinerade flygisjakten ega de
säkraste och mest tillämpliga betingelser för att
lyckligen nä polen. Sä skulle man t. ex.vidmö-
tande ishinder och dito björnar endast behöfva
lätta pä aluminiumvingarna för att efter luft-
passagen äter segla pä is eller vatten. Hvad flyg-
skeppets byggnadssätt beträffar, sä tror jagatt
sju stycken lämpligt konstrueradealuminiumvin-
gar skulle förslä tili attgifva bäten stabilitetoch
bäring säväliluften som payattnet. Det behöf-
ver väl icke tilläggas att afsikten ingalunda är,
att man mcd flygskeppet skulle flyga högre an
vingarna bär, ty bätens bärkraft kan ickeberäk-
nas för mer an 7 personer mcd vingar och allt.

Alla de här tillkomna välmenande förslagen.
aro ihufvudsak tillkomna pä det icke vär aktie-
klenod en sommar tili, behöfde ligga och vräka
sig i en fördensamma ohälsosamsysslolöshetpä
Blekholmens idylli ska klippor.

Pressus.
*) Införandet fördröjdt.

6löm ej Jnvalid/onden!
Ännonser. Ilmoituksia.

Kirjaltaja
=[l " 6raa/rtlinen aikakauslehti

Hmestyy Helsingissä kerran kuukaudessa
12 a 16 sivuisena vihkona.

Tilaushinta: vuosik. 4 m., oppilailta 2 m.
Maaseudulle lisätään postimaksua 60 p.
Tilaukset lähetetään osoitteellaK.Skogster

V..PetterssonjaKumpp. kirjapaino,Helsinki.

Helsingissä 1898.
J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö.
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