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lt-o\inIibemOfrnti\en puoluel}aUinnon lofousta wo[mistoltut Ula' 
~ Iiofunta oli waItafirjain tarfastufjen järjestänl)t aamu!j! 8:lto 
ennen warjinoiicn fofoufjcn aUomista; jolloin ebustojifji oli tImoit. 
tonut ja f)l)wäfjt)ttiin jeuraawat f)enfiIöi: , 

;'i 

\ftlustai ilt. 

(Cf'Oustojan nimen jäIcsjä o[croQ TIli. 
mtro todottaa ebustetln'wien [ulumaa. 
röa). , 
'llIastaro, R. ftorpefa, 44. 
mlno, .3. ID3af)tojaori, 100. 
'HnjaIa, m. QÖTberg, 132. 
mrtjörwi, W. Illl}onen; ' 70. 
'lllawuus, . R \'pollari, 

" i). :tulo, 113. 
mf)Iainen, :3 . . ijinnengron, 60. 
Iffiajärwi, 3. m!'go, 23. 
mIosim:o, ... '(1. !llor'ofors, .235 . 
.2IliUalon 5lnUfijisto, :3. Einbjten, 100. 
IHsfola, 3. noolio" 127. ..~ 
m:Iaf)ärmii, m. .Rumo, 80. 
Illsfainen, R ffiautanen, 75. 
WjiUola, R ID3. Starroonen, 200. 
Wnttola, W. :3ufarainen, 

" m. veisfnnen, 100. 
<tIimäfi, ~. ~il)fnIn, 

" W. DeiUilä, 200. 
(l;urnjofi, 3. Deino, 300. 

" 2. ~Hurminell, 45. 
(l;s"oon ~nnlliUo, .R .&trfclb, 15. 

II muusfion, W. !lBntnnen, 35. 
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<fräjärwi, 3. -RaUio, 131. 
<fura, (f. -Raiwola, 100. 
voopajiirwi, 5. WlusiofaUio, 80. 
vaapoweli, 5. 9luot!oIoinen, 72. 
viimeenft)rö, R Einne, 39. 

" R 6010, 33. 
I! 3. 5ärwine:n, 
" Wl. IDUifinelt, 140. 

S)iitola, Wl. Xoltar, 30. 
S)aufiputaa, 3. <f. -Riutu, 150. 
S)einola, O. Orasmaa, 

" (f. 5ärwinelt, 300. 
S)ortoIa, n. Wirtanen, 

" R 9leimon, 208. 
S)altfalaImi, ~. Waltula, 100. 
S)aopamäti, 121:. 50enniemi, 55. 
S)lIl11ppiIo, 121:. S)ofomäfi, 68. 
S)oltfojofi, Wl. Djaluoma, 150. 
S)a!tula, (f. (ffIunb, 90. 
S)uitlinen, .o. Wä~äfäni, 

" R m!aHiIa, 250. 
vämeenfl}rö, R 1.l3t)~ältö, 47 . 
valtuIa, R 121:. ~urll1inen, 110. 
Dau~o, 5. IVrönwaII, 300. 
virwcnloImi, .o. IDlanninen, 175. 
vallfiwaara, 121:. Eaitincn, 40. 
väitteen maaleura!., D. IDJiitonelt, 100. 
vämeenft)rö, II mantala, 34. 
veinäweji, 5. -Ronanen, 400. 
voUo1o, <f. IDlalinen, 45. 
vinnerjofi, R Ee~tonen, 100. 
vonfila~ti, " JOO. 
vämeenft)rö, 3. l21:aIto, 18. 
voUo1a, R .oltebt, 30. 
vausjärwi, x.. Wiitalten, 70. 
ve:Ijingin pit, (V. XamIanbe:r. 
3itti, Ill. Xuominen. 'j 6. 
3lmajofi, 5. IVrönroos, ,102. 
3iloImi, 121:. 6010, 

" <f. l.l3e\oncn, 166. 
3jofgrö, 3. varala, 80. 
5foIinen -RoweIa~ti, (Vrönroos, 100. 
510montll, ff. Ii -Remppainen, 50. 
5falincn, 3. veittilii, 



:Jfalinen, 2autalaIo, 366. 
:JfaIisten 2u1)0101)ti, i)eUltröm, 213. 
:Jmotro, :J. !JUHonen, 90. 
:Jofioinen, Rustaa .RopUa, 250. 

" .R. !tujunen, 320. 
" .R. e;tewnnb~r, 250. 

:Jitti, IH. illieminen, 4l. 
:Juupajofi, D. EuHarinen, 

" :J. Rorpi, 150. 
!SannUaIa, ID3. (floranta, 105. 
!Sämlä, i). i)öl)rl)nen, 

" ff. 'l3eItoneu, 1,000. 
!Särwihmta, .R. Ojanen, 100. 
:Jännewirta, ill. ID3äiinänen, 250. 
!Jl)wäsfl)län maaleurnf., Ilt RuoRanen, 192. 
!Juwa, D. Raipainen, 

" .R. !Sufaroinen, 750. 
:Jof)mmes, IH. ID31)t)rt)läincn, 96. 
:Janatrala, D. Wlartiila, 100. 
!SaIasjärwi, !S. Eevpä, 

II .3. 'l3enjaIa, 150 . 
.3oulla, D. S)aifula, J-I.5. 
uarioIa, D. uaifuIa, J 5 . 
.3ultsliIa, IH. .3l1utUainen, 74. 
!Jämijärwi, .3. It. ID3iitanen, 9i. 
!Janaffala, W. 2ef)lonen, 134 . 
..3urwa, .3. W. Ramppincn, 225. 
!Jääsfi, U. !Jalonen, ~50. 
!Joroinen, .R. J:lIpanen, 320. 
RorpiInf)ti, ml. Stjernroos, 150 . 
.Ranfaanpää, IH. IHntliIa, 150. 
Rosti, S). Wirtanen, 55. 
ReiteIe, IH. ll1aalonen, 280 . 
.Roftmäfi, (f. RI)Imöforpi, 

" ff. RoUioIn, 350 . 
.R:orpiI(1)ti, ID3. ~ettinen, 80 . 
.Reuruu, IDl. !Järwenniemi~ 200. 
Ruf)moinen, (f. ID1äfeläinen, ilO. 
Rauf)ojofi, S. Snellman, 

" !S. ffiletläIä, 368. 
RÖt)Iiö, (f. !Jlolalo, 

" il3. J:uomeIn, 156 . 
.R:ongasa[a, (f. \Joris, 

" IH. 'l3aIttala, UHo 
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Sto{woIo, (f. ftuljun, 200. 
Riifoinen, ~. ~go, 

" ml. DClOtn, 260. 
Rorpilagti, n. ~etunmuUa, 100. 
Ruortone, .:3. Willberg, 150. 
ftuoreroeli, U. Rostillen, 105. 
Rl)rö, :J. iRuoppn, 

" n. ftujanpää, 120. 
Rouwola, R D. 2inbroos, 46. 
RauI)ajärmi, IDl. l.}3urolUu(lrji, 68 . 
.Raiaani" maojf., .3. Roriolainen, 245. 
Reift)ä, ff. D. G>l)lbin, 29. 
Ranfoonpää, $. n. i!:eber, no. 
StuIiHa, 6. ml. !Birting, 

" IDl. Rorpi, 303. 
Raorina, n. lJlutlni, 80. 
RarguTa, ID3. 2agtinen, 32. 
Rl)Imöfosfi, st vonlanen, 

" mJ. ~mifi, 50. 
ftuopionp., 3. Rnuutinen, 135. 
Stuopio, n. mJäönö'nen. 
Rutu, $. IJI. !Birtman, 330. 
RuUann, 5t IDh)UI)ll1na, 30. 
Starinlan fappeli, {j. Xuominen, 70 . 
.Rosfi SS. L, IJI. 2eino, 74. 
Rouwatlan, IH. Qegtinen, 

" R nl)räfosfi, :!lö. 
RestiIö, R Depo-oja, 60. 
Risfo, n. Einb'fJolm, 250. 
Rattfu, R Qegtinen, 

II .R 'lI. :Solinen, 150. 
Ruopion maaft., (f. 3. Raiffonen, 70. 
Rärtämäfi, m3. ~. 6ctatinen, 42. 
Rarstula, v. m~onen, 200. 
Riwijärroi, 3. 2e.ppänen, 325. 
Rusfaroi, ml. Saario, 62. 
Rarttula, 3. v ttttunen, 200 . 
Ralroola, 3. Ratajalaari, 32. 
Riurumefi, 'R. 91uottnlninen, 300 . 
.Rerimäfi, .0. .Roniio, 

" v. S)einonen, 465 . 
.Ruopion pit., W. S)olopainen, 70. 

" ,,5. Samolainen, nOO . 
.Rt)Iäfnrmia, .0. ua1me, 150. 



/ 

Slnwantjaori, .0. Slnngasperfo) 48. 
Slontiolaf)ti, 3. ~iftt1lten, 63. 
Riif)tell)sWQtltQ, IH. Qnntifainen, 363. 
Rärfölä, ml. Qiljenbnf) l, 250. 
Rorin, 6ulfawn, ~cinoncn, 70. 
Sluf)maIaf)ti, ml. näf)be, 60. 
Riitan fappeIi j R ml. !Rantanen, 120. 
5liifola, G:manueI 91iemillen. 
&ufaa, 6. Wiinifainen, 150. 
Qängelmäfi, 3. %1101111510, 

" 3. -einbfträm, 170. 
Qaptresft, W. OInnber, ] 1. 
Qaulaa, 3. ff. manrnlainen, 

" D. ljlinfman, 510. 
20(1)10, $jo Xittaln, 25. 
Qawia, <f. 6tenfooli, 

" W. Qel)toncn, 400. 
Qnitila, 3. Slosfinen, 

" .3. W. Wirtanen, 
II 5). %010, 150. 

Qofalal)ti, 3. 91urmi, 40. 
2e11q)ääIä, O. ffiläfinen, 160. 

" (f. Stannisto, 90. 
2oppi, R Qampinen, 2nO. 
2uopioinen, 6. ffilurtoranta , 

" R RiIpinen, 700. 
i!apua, (j. i). mönn, 

" 3. S alo, 250. 
Quf)anfa, R [lHitinen, 247. 
Qapin X. I., .3. !Rantalo, 50. 
2ido, W. Nro!ua, 380. 
2iminfo, (j. 'l3ittfinen, 170. 
2eppäroirto, IDl. Storppinen, 150. 

" N. 2eiwo, 60. 
20~ja, R t1. (f!itröm, 200. 

" N. StädIunb. 
2apweben, '!>. Stoipiainen, 345. 
2emin, " 135 
nammin 9Jlommila, W. (jlinf, 30. 
2ammi, m3. m3oIMIt, '05. 
nemu, R N. 'l3eftersfon, 38. 
2apinla~ti, 'll. ~I)man, 250. 
20wonjärwi, R 6010. 
20imoo, 21ugust Wlitojo, 
, 
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Qointnn, Ii, m. Xf)onbtrg, 400. 
20imncm petäfuIma, !l IDläfeIä, 150. 

" IDldiämaan rapp., Ill . .RaITanen, 70. 
ID1:ouf)ijätmi, (f. IHromaa, 

" !!B. Wirtanen, 120. 
lIJI:erUarwia, IH. mlanne, 907. 
IDlasfu, D. lHalto, 42. 
9J1:l)rstt)Iä, IH. lRantala, 40. 
!I.Jlultio, Ill. ~eraabo, 300. 

" Ii 2ef)6n, 
" IH. ~en, 40. 

IDUdonen, R I!ff)roio, 51. 
IDliHe1i, R I.l3Öl)rt). x. 2ef)tonen, 110. 
9J'hm[ame. i). ftosfinen, 40. 
mlulo, I,p. I,pafarimn, 36. 
IDlaaria, R fRantola, 90. 
IDlitfeli, IDl. · voHonen, 535. 
!manIia, D. Ill. :Jof)ansion, 

" 3. ?:Rinne, 600, 
IDhturuwefi, 'l3. l.l3arwiainen, 62. 
IDIaaninfo, 'l3. !IDaItonen, 2l. 
mUUtti, x. 6awolainen, 13. 

" 6. iIll)fänen, 00. 
" 6tenfors. 
" !IDiljafainen. 

IDlaoninfa, ~ mläänänen, 59. 
IDlaTttilo, R ~umminel1, 

" (f. veinonen, 300. 
IDläntl)f)arju, 9t Ufenius, 142. 
IDlesiuh)lä, (J. 6iron, R :Janln, 50. 
IDläntfälä, D. Qt)Il)forpi, 80. 

" I!l. 2i1jenbal)l, 686. 
IDlarltUa, !palonen. 
IDll)nämäfi, R 5.!aine, 83. 
maltila, 0:. 9Wfenbal)l, 

" 0:. 6uominen, 70. 
" ~. 2erooln, t30. 

murmes, ilL 9iuofolninen, l 62. 
lllummi, $). Illmnefi, 78. 
murroijärroi, IH. miemi, 

" D. O:orsman, 200. 
mofia, m. !parroiainen, 200. 
milliä, lID. uämälöinen, 100. 
mastoTa, R 6i11anmäfi, 60. 

, 



milliä, ffr. 6olllo{ainen, 100. 
9loormatftu, 9t .Ron{jos, 180. 

" 2aslilo,,, 103. 
ffiiwala, m. ~Iönen, 150. 
Drispää, R ftorveIn, 12. 

" m3. .Roirou\nari, 273. 
Driweji, St. S)ögerhmb, 79. 

" 3. mn'ögren, 18. 
Oulunlolo, m. !3loniemi, 135. 
Orimattila, m3. vaslilo, 79 . 
.oulun maaleurafunta, (f. {!anUa, '128. 
Orimattila, [Il. 2ef)tinen, 9 1. 
Drawainen, ml. ~ergman, 

" R S)aapanen, 121 . 
~if)lawa, .3. 6tHn, 60. 
\l3erniö, .R mnbjtröm, 

" .3. DoImroos, 2tO. 
~abasjofi, S). ffiijula, 

" R ID3äänänen, 158. 
\l3unfalaitlun, ft. 6alminen, 125. 
<.puluIn, R (}. merlunb, 292. 
<.petäjämeii, R <.pennanen, 

" R Xuominen, 15]. 
<.pö1)h)ä, 2. \l3efanber, 

" (}. !.'Särminen, 600. 
I.peräieinäjofi, .3. .RuinIn, 61. 
I.llirffalo, m . .Räf)fönen, 85. 
<.parainen, D. 2in'öijolm, 90. 
\l3irUala, 3 . (!5. 2aafionen, 81. 

" !!B. ffiintomäfi, 300. 
l.l3ariHala, 'l3. mnrf)on, 200. 
~aattisten, (E mlonen, 80. 
~unfalaibun, .n. i)irjimäfi, 76. 
~irHala, m. IDl Xörnroos, 50. 
\,fli~lQ-jaweii, IDl. 3t'irwenpäå, 60. 
~HppoIa, 3 . .3unna, 2 1. 
\,florin maaieurnt., .R ninbf)olm, 500. 
\,flielisjänni, IH. .Roponen, 100. 
I,fluumala, .n. 2appalninen, 60. 
l,flirUala, !) . .3iowailii, 34. 
~utfiInJ {E 2aafjonen, 200. 
~ortDoon pit., .0. UU. 6euranen, iOO. 
I,flarfano, .3. !Rintamäti, 170. 
I,flornainen, .n. munio, 198. 

9 
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l,}3unfalaibun, R ftlJtömM, 30. 
I.pidjämäfi, ml)fänen. 
~Qimio, .3. ){ot~onen, 200. 
~iiHiö, 30~(\n l,}3alomäti, 24. 
'l31)f)äjärwi, R lBacfmal1, 192. 
I.UnItäne, !!B. mieminen, 50. 
l,}3ö1)tl)ä, !1 'l3e.Ian'öer. 
l,J3orin maajeurafunta, 6. 6olbing, 80. 
~istiina, (f. Eiilanen, 83. 
lRuotlinp1)f)tää, .3. Storpda, 19. 
\.Hauman maajeuraf., W. lRantanen, }-I6. 
\.Rautalampi, .3. l.pirUoIainen, 60. 

" .3. veinoja, 153. 
lRuofolol)ti, D. vanninen, 50. 
muoweli, .3. .3ärwenpää, 

" R i)ogelberg, 
" <f. l,J3aronen, 1,006. 

lRantainlmi, 'll. Rörffiiinen, 
" (t. El)bed, 252. 

mailäla, !.J. 6unbefl, 69. 
meisjärwi, R Saarela, 200. 
muoweli, et . .3uulola, 37. 
\Rento, !ro. tiliTtf, 100. 
6ääminfi, !!n. Rilpeläinen, 296. 
Suoniemi, R 'l31Jl)mäfi, 19. 

" R Djala, 15. 
6omeroniemi, tJ. 2laltonen, 69. 
6omero, D. morogten, 150. 

" ff. ueIljten, 51. 
5uomioine.n, 5. l.l1ie.ttläinen, 79. 
6ammatti, R ninb~ohn, 80. 
6ääfsmäU, 3. \!lrönfors, 

" IDl !Järwinen, 4-10. 
6aare.nmaa, ID3. Dattinen, 120. 
6l)smä, ID3. Owistu, 

" !J. 9lumminen, 250. 
61)smän 9luoramaisten, IJI. l!auttn, 79. 

" " !J. l.l1enttinen, 51. 
6aarijärwi, 3. f)aapanie.mi, 120. 

" 3. ~enttinel1, 80. 
6 uobenniemi, .R IDläftIä, 

" O. Eageripets, 80. 
6alo, D. ~ang, 110. 
60tfamo, X. l!iusfi, 50. 



Sal)alal)ti, <f. Wlirtiinel1, 60. 
Säräisniemi, R S)epo.oja, 80. 
Suomusjärwi, IH. !JuleIius, 100. 
Suonnejofi, 12[. \nuutinen, 66. 
Suoniemi, 21. (f. lRiitonen, 105. 
Siuntio, Sun'ö,tröm, 21l)liiröm. 
Suffawa, S)einonen . 

. Xeisfo, IH. S)elin, 69, . 
" !J. Sl)wälal)ti, 68. 
" RaaHo.oja, 40. 

Xuusniemi, 9Jl. S)olopainen, 171J. 
" IDlelalal)ti fI " 20. 

Xemmes, !J. 5unttila, <10. 
::töIJlä, Wl. Eamminal)o, 

" Wl. 5n1)0, 134. 
Xuulula, R S)eIin, 2:')0. 
Xotti järwi, R EOlllllli, LOO. 

" wor. raapullut 5. S)e1enius. 
" ~Jl Xelltä, 20. 
" IH. nevo. 

Xuulos, R S)ommar, 95. 
Xl)rwää, Wl. mJäIimäfi, 150. 
Xt)rmäntö, Enl)teenfoiwu, 60. 
Xommela, R Wliffola, 

" 3. ~malm, 46fi. 
Uurifirffo, ~. Xupulaari, 

" R Snren, 
" 21. Rontu, 48. 

Xl)rwää, 3. ~merillen, l). S)aran.oja, 125. 
Uurninen, X. Wäö.rönen, IH. ffiieminen, 290. 
U1wila, R 21aUonen, 500. 

II 91. 21ronell, 400. 
Uu'öenfirfon, !J. !R. \.l!orffa, 31. 
Urjala, ml. Sjafala, 

II (f. Salmi, 
II (f. SjoHanen, 70. 
II 9t Sormunen, 
" (f. ::toiwonen, R90. 

WejHal)ti, W. Ruusniemi, 120. 
Welifeuruu, .0. Ranfoanpi'Hin, 238. 
ID3iitaroari, 6 . Sjöffinen, 

" R W. ffirönl)olm, 264. 
mlil)ti; (f. Denfors, 

" lV. Sun'öberg, 220. 

11 , 
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lIDirtai, 3. 6arin, 320. 
!lUärtfiIä, .R 6tranMn, 350. 
!!Uel)faIal)ti, !lUo ID3ainio, 60. 
IDlalfealan ja 3iti", 6 . .Rnil)tiiä, 434. 
maittaIn, W. IDlolin, 43. 
lIDejiIaf)ti, .R !.'Salwinen, 100. 
WiIjaHaIa, Dsfoti Eel)timäfi, 175. 
IDliipurin pit., 3 .. iDJ. noine, 107. 
!IDef)moa, 3. ftosUnen, 115. 
WampuIa, m. (fj, :tolonen, 88. 
W(1)tjönui, .R ltnfors, 500. 
WIäne, ff. ~otl)ala, 540. 
IDpöjä, IH . .Rostinen, 

" !1 EosliIa, 195. 
" R utantafaIHo. 

IDlöjörwi, R ~ol)iora, 
" R Xuomlslo, 230. 

t)lö-värmä, m. XaipoIe, 100. 
2("f)töri, x. !Dlottila, 153. 

Xämän luettelon mutaan on 302 paiHafunlloIta 400 ehu.s: 
laina, e'bustaen waltafirjoisla merfittl)jen numeroiben mutaan 
50,438 torpparia 1). m. pienempää wllofralaisto. Xämä e'bustet. 
lawien lufumäärä lienee fofolaiIIa tobellijuuttn nff}niiempi, lun 
uicista woItnfirjoista uupui ebus!eftawien Iufumäärää. 

~ofoufjen waImislajal oHwa! laatineet mt)ösfin fofous of). 
jdman, jota jotafuinfin muuftumoftomosli woittin noubaftaa: 

ID100nantaina 9 p. r)u~lif. 1906. 
RIo> 8 a. Waltafirjain tarfaslus. 

" 10" Xl)ömäenmarsji. 
Xerme~bl)s, ft ös i i 2 i n b itr om. 
~mouspu~e, ~ r j 0 6 i r 0 [a. 
I.ptl ~eenjol)taiain, jil)teerien ja jol)fawantomitean maali. 
lfjiteImä (moanomistusiul)lei!5Ia), lf. (f) 1) 1 1 i n g. 

5l:lo 4 Lp. <fwäsll)sfesfuslelua: 
fl)ll)ml)s n:o 1 alusl. 

" n:o 3 " 
" n:o 9 " 
" n:o 7 " 

5lösji 2inbittöm. 
X. S)elenius. 
<f. <VI)IIing. 
~atto !Sir e n. 



Xiistainn 10 p. 

SUo 8 a. mJaIiofuntain istuntoja. 
tfwästl)sfesf. jaH.: tflittImän joijbosta. 
fl)ll)ml)s n:o 10 alust. tf. (j) 1) II i n g. 

" 1l:0 4 ja 5 alust. (f. t!) 1) II [i 1l g . 
.RIo 4 i.1'. ~iiätösfesfusttIua fl)il)ml)tlet n:o 1, 3, 9 ja 7. 

13 

,5\:10 8 i.p. 9Uil)telmiifappaIe: ,,2aijjotw;mniIIa", eiittää X a 111 p. 

5\:10 8 a. 

" 10 " 

.Rio 4 i.p. 

Rio 8 i.1'. 

Xl)öw. Xeatieri. 

Stesfiwiiffona 11 p. 

~aliofuntain istuntoja. 
~äätösfeshlste1uo: eiitelmä, 
fl)ll)lI1. 11:0 LO, 4 ja 5. 
tfwästl)sfeshlstelua: 
fl)ll)ml)s n:o 2 alust. Stös!i .2inbjtrölI1. 

Illatto Siren. " 11:0 6 " 
" 11:0 8 II ~ . .2ep1'änen. 

!')flanwietto. 

Xorstaino 12 p. 

Rio 9 a. ~äätöstesf. fl)jl)ml)s n:o 2, 6 ja 8. 

l (ofou ficn r.l ltlr.l r.lmincn . 

5\:10 10 jäIestö fofoonnuttiin tl)ömäenl)ijbistl)flen awaman 
juijIaialiin, jonfa witfoiIijalawan leutu oli tiIoiiuutta marlen Ii· 
puiIla foristettu. XI) Ö w ä e n m a r 5 I i II IauIettua laului toimit· 
tajo St Ö 5 I i l! i n b I t r Ö 111 tiIaiiuutto warten ftrjoittamanla jllijla. 
runon 

l (ot"wcn fr.lniIlUc. 

l!iiffuu torwen fÖl)ijä ton\o, 
fowan onnen fommitioill1a, 
taUoin fauf)ufoijlettanlo. 
vereiIiii on Suomen woima . 

• 

( 
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Raifui lilsfl) tautia mnamme: 
ID3eljet, nl)t on toimen aifa, 
l)l)leiswoimin moiton jaamme; 
tää on lalotuiben laifo. 

ID3aietfoon jo nurtu, nl)1)f)fl), 
woIitus ja 1)lIulo waiwon, 
lentää lol)bun founis fl)l)l)fl), 
tuinln turjan luotie airoon. 

3111' oife.ules l)onfi, 
itie forles Idoon Janno. 
Olo wopoutes, wmdi; 
tentään luUe lit' ei onno. 

RuuIi lilstl)" forpi manUa, 
futlun tumman aomuöijen, 
l)eräs ladalufu janUa, 
aitoi toimen !uuritöijen . 

• 

Xerroe teine, loistowdjd, 
IHme, teiIle rättä Il)iimme: 
lomat meiU' on eeslö. tdiet 
t)l)leinen OTt, roeljet, h)ömme! 

Xämän janetn puoluejigteeri 'Dr i ö 6 i toi a loului e'OlIs-
lajat lerweluIIcifji: 

\lorpp!l1.' it ! 
(! o \U C' \'it: 

Xerwetuloa! 
Xe olette f)eränneet flJ!l;mtÖÖn oifeutianne, jota teille tärfeönö 

luottawana 1110HollO l)l)leisfunnoslo fieltämätiä hUIluu. lffiä tei· 
hän alianne - olonne mulaan maaemon lal)jain eline faiwami. 
;es;n - tobelIa on paiwan poltinwa, Iita olottao m. m. le pa. 
Iowa, "l)arrnslus", jofa l)l)täWä on wirinnl)l teilIe ennen warlin 
wierais;a piireislä, Iita tobislnwnl ne lufuiial tutfimuflet ja el)bo-
leImat, joilIa eri puolueet tdtä foliwat. RaiffialIa obo!tawat teitä 
awoimet IlJlit, jofa puolelta ojenluwnt fäbet teille terwetuliailia 
puristamaan. Ruulette faluwailia jonoja: paljon on loimiin' 

• 
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[t}öhJ, muHo loiUi forinton"! 6nma on jämeI nuorjuomoloisten 
jo juometioreIoisten, loma ruotjinmicIistenfin torjoufjisjo: [oit pOo 
rannetaan, fäl)täntö forjoaniuu, maata lantie jo miljoonia Ioil1ofji, 
1a1)jofji. DRan l)1Jwösiä turmosio, teibön on maa ja mitä liinö on! 

Dubostenen fuunteIewot fotwonne tätä ääntä. IDlistä tum. 
mosta je "l11)t tuli? anastous on l)eIppo: te olette tuneet tt)l)tt)< 
mättömtfji, olette oppineet wootimooll. (fttc enää tl)tfDI) fontmf)$ 
bin määräl)fjiin, ieUoiliin luin: .,Nina pitää tuna, fun fösMää", 
ja joUei tule, niin pois töUistä! - ~ufo wäIitti teistä iiUoin, 
fuin laino toimomufjenne oli, ettö .,ei torwitjiji fuormon fansia 
juosten ajoa", 'uten ferioo eraän torpporifofoufjen ainoana mao_ 
ttmufjeno ~Uie1 !maren majaa muolifl)mmcnen tafaperin iImnnn< 
tuneesla tuffimufiesfaan "XorpparifglgmgsH

, jola ebes tuffi luut 
lorlajirta ja f)eibiin fäil)reHtään, ntiben fun täl)tgi loIota lehuitte-
Iemästä, luinfa f)gmin faiUi lentään on, funf)an af)feruus ja hm< 
h)mäillJlJs mnnn maUitlemat! 

9lgt on toinen ääni feUosla ja llgt omat maatimuljellnefin 
f)ieman Iaajenneet. <!tte mlJösfään tarmitle tuUfeia ja puoI($: 
tanne puf)ujia, ille olette lofoufjenne laaneet toimeen, Uie olette 
epäfof)tanlle juIfi tuoneet ja nHUe parannuflia f)arfinneet. So< 
lialibemofratinen puolllef)aUinto on main nämä! ftJ!lJmlJfid 
loonnut ja järjestängt, pitäen jilmäUä folo maamme aluetta 
ja lanlamme lJleistä taloubeIIista alemaa. - IDleibänfin puo" 
lueemme astuu lainona toliiainne dmiin, jen ei tarmUle Jatuen 
anteelli aneIla, futen tefemqt gläluoffain pu~dorme4 liHä le on 
if)anteeIIiline päämäärineenfin pääaiiasia reaalinen, toli oIoi~in 
:perU$tuma puolue. (,tmme me tarjoa j maita ja fuItiq, emme l)litle= 
muotamin mitoin mitään IupaUe. IDle ianomme gfjinferlailesti: 
jofaileUe on oifellbeUa tu{ewa le aiema g~teisfunnasia, ionfa l)än 
tuottawan tgönlä perustana anjaitlee. Sitä ei flllaan f)äneItä moi 
fieltää, funf)an ~än wain itie l)eräö jo ottaa olanla. .Raupunfi. 
Iaistgöwäfi ojcntaa weljenfätiä maajellbun lög~älistölle~ lJ~beslä 
muobostamai nämä! lanlan taloubeUilen perustan, g~besiä owat 
nilmät woittamattomai. Soiialibemofratinen puolue on tämiln 
liiton nimi, ja le metfitlee, että g~teisfunnan eh~I0(toon qIäpuo> 
leila gfiitgiso , ja Iuoffaeilljen, Ionia itje aliania ral aisfoon. 

l:orpparifgigmgfiesiä . on torppareiUa enli iana - miimei-
nen on fofo lJf)teisfunnan ebllstajUla, joiben fofoontumista l)iin 
fiil)feästi obotamme. i)arfitfaa aliaa oman etunne lannalta, muUa 
muistafaa pitää iilmällä, että le lomaIla oIili lofonaiiuuben etu. 

®ieIä fman ' termef)ticn teitä' juIistan ' Suomen enfjmäilen 
gIeiien torpparien ebustajafofollfjen amatufli. 

<fhllstajat järjestettiin paifoiUeen paiffalunnittain aaltosiär-
jeslgfieslö. 
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2Ufoi ""\t'jindincn totous. 

Rofoufjen walmistajien ta~olta e~hotettiin fofoufien la~bdii 
pul)eenjoi)tajafli plIoluef{f)teeri ~riö ei i toi et ja Xampereen L 1):n 
pui)eenjoi)tajn G:.emil m i I jan e n, joHn ml)ösfin nmli I)t)wäfi"t. 
tiin ja lolmanndii ebuslnjå 3. 9JI eri n e n Xl)rwääItä: .slofouf. 
len ligtmeifji I)l)wäfjl)1tiin el)botetul ~. ne p p ä neil, Ximo .D e· 
l enius (Rorpimaa) ja.3. Rirjarinta. 

Rolollfien walmistajien eljbotufiesta l)t)wälllJttiin fofoutjesia 
tä!)li. ja äänioifeus pniili ebustajio, llU)ösfin puolllel)aflinnon ja. 
jenHle ja fesfustefull)il)n\t)sten alustajille, ja pul)eoifens loUHle 
puolueen ja piirien agitaatioreilk ' Q:ritl)ijilIä jllolitusfirjeillä f~ 
touffeen laopuneiben iul)teen päätettiin jättää nl)l aletettowQIt iDI). 
Inwan fomitean I}arfittawnfji. 

l.l3uf)eenj. 6irolan e~bohtfresta I)l)wöfil)ttiin, eltö faUisia tät. 
feimmislä feshtstduisja pul)emuotot omat firjallilesti pl)l)bettiimä 
ja että ne pugemllorot omat eritl)ileUä pugujapaifalta fäl)tettämä. 

Sjl)wäfjlJftiin malitfawafli '3 0 g t a m a f 0 m i t e a, jonla teg. 
tömönö on gartita ja telJbö fofoufjeUe egbohtflia fofoullen toiminta· 
tamasta, jo eiilel1)istö ja masla elitettämistä flJll)ml)fjistä ja nii. 
ben eliOe ottamiiesla, 1). m. 1. 5m)en päätettiin malita ebustnjn 
htstafin laanislä, ja fotourien mirlniliome ml)önllettiin oifeus ottaa 
olaa fomitean töigin. 'IDalintn luoriteUiin fäliäänestl)fleUä, tunfin 
löänin ebustajien fesfen. WaIituifli htlimat: Uubenmaanläänistä 
W. W n t a n e n, X"utltnI. R Ill. 3 0 f i n e n Radusta, Sjämw\I. 
(f. 9Jl ali n e n Sjorrolasta, romfelinl. 3. (j. 5 t e n f 0 r s, maa· 
lanI. 5. 'ID. m i r Iin 9 Slurifasta, SluopionI. ~. ml a t t u (a Sjan. 
taialmcltn, ja DuhmI. 3. 3 \t n t t i 1 a Xemmeflestö. Slomitea 
mäörättiin enii töifieen laatimaan egbotufien egbotctttijen testuSo 
leIufl)ll)m\)sten täliltel\)järjest\)ljestä, ja egbotte1emaan ~enfiIöt niitä 
fälitteIemiin maliofuntiin. 

9läiben tegtämien illoriteltua alfoi ewäsl\)sfeshLSteIU. ~a. 
remman leIml)l)ben muotti fäjitte1entme pÖl)täfirjasia tuntin fes-
fusteluf\)il)ntl)fien maigeel alusta loppuun nsti I)gtäjnfjoijesti nou_ 
baitamatta fotousjärjestl)stä. 

Otamme tagän ebeUe te s t u s t ei u f \) II) m 1) f I etl jolta 
totous gl)mäfil)i fesfusteIlamat{i lemUloijenaan luin fotourien mal-
mislajat ne olima! egbottaneet: 

1) rolitä 1I1uobollillluflia on maariinole!-
tama muofralopimusta tegtäesiä. 

2) lIUuoframiegen gallinto <jn muolta-oihu. 
ben wntmentaminen. 
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Xömä jofoontulI ieuroowiin oIofl)i!)m!)f!iin: 
Q) Dnto lain tauUa möärättöwä pofoHinen I!)l)in wuofro< 

t'lifo jo miten pitfäfli le toiwotoon lootowt'ln? 
b) Onlo loriin laotawa määrä!)s wuofra,oifeu'Oen jaftllwoi< 

iUlI'Oesta foniral)'Oill lIu'Oistomiien fouttt'l wuoframiel)eUe tai I)änen 
perilliiiIleen? 

() Dnlo lain rautta hmnustettawa torvan afujon oiteus 
wuofrafau'Oen aitona liirtää wllofro<oifeutenja wierooUe l)enfi(öUe? 

'0) IDIilIe fanno[Je on ajcfuttowa nii'Oen leiUain lul)teell, jotta 
n!)flJiien maowllofroIoin mutoan oifeuttawot ijännän I)ää!äämään 
wuofrolaiienla wuofrafau'Oen festäesiä? 

3) IDlinfä perioolteibell mufaan jo lI1iIIä ta . 
wolIa on möärättäwä forwolIs wuofratiIan ar· 
won nouiemiiesta tai Iashmifesta wuofrafou . 
ben fulu eslo? 

4) IDlitenra woiboon lain fautta tllrwoto 
wllofrt'llaiielle metjänfä!)ltö ., 10i'Olln - ja talos· 
tusoifeus ? 

5) IDlisiä 1III)Ieeslo olili wuoframiel)en wiI-
jel!) soifeutto wuofrol iIo an Iooienneltawo jo 
1l1itfä p!)fäiät oiijiwat liinä torfoilutlesla uuteen 
1l1aonw .uofrolofiin laatawot? 

6) Wuofromafjun järjestäminen. 
Xämä f!)il)IlU)S jofaantuu ;euroawiin alaf!)i!)1l1!)fliin: 
0) mislä lapollfiesla olialtolailcl owat oifeutetut wao!imoon 

wuofromaffull lIuberfeen määräämistä wtlofrofou'Oen fuftlcslo? 
b) Onfo 10Ilittowo, että uu'Ocsio 1II0anwuofroIoisla wuofra· 

maIju wuofrofou'Oen fuluesjo jäii'Oelääll (fatjelmllffien perusteeUa) 
aifa ajoittain uu'Oelleen määrättäwäfii? 

c) Onlo jo miHa tawana lain rautta rajotetfawo wuofra. 
moffun luuruus jo turwoubutoanfo täslä tarfoitufjesla litä warten 
aletetlawiin wuofrous[au!afunliin. Onto wuofrauslautatuntiin tur, 
wautuminen aietetfawa paloIliiefli? 

b) IDlillä tawoin wuoh"atttafilln luoritustopa on järjcstetfäwä, 
warlinfin mitä tl)öpiltwäweroon tulee. 

7) Onto aietettawa tilallisten ja torpparien 
iul)te.ila järjestäwiä ja uuben wuofralailt toi . 
meenp anoa wa[wowio wuofrausfautafuntia ja 
miten on nilmä muobostettawat? 

b) ffittten on !orpparicn toimittawa waQti, 
mu ste nia toteuttnmijefli? 

~ämä jnfaQnhlll leuraawiin alof!)I!)lItlJfiiin: 
0) IDlillä tawoin on torpparien toimittowa iaobnfjeen wao. 

tilltuflenla niin polio tuin mal)bollista lain tauUa toteutetut!i ja 
2 
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miIll! lannoUe on f)ei'öän tämän tMin afetuttowa ebusfuntnmuu, 
toffeen näf)ben? 

b) mistä määrin torppnrit ommofiUijen foistefun loutta woi~ 
mai olemoanfa parantaa ja miten 011 f)eibän tösiä torfotutjesla 
järiestäIJDt}ttämä? 

9) Dulo ja misiä tapaufjisfa torppien nl)rl)i~ 
lille afujilIe tunnustettawa olteus forwnuffeen 
jos I)eibät lorpastaan f)ääbetään jo ennen tollol . 
ralain uUDistamista? 

10) IDlillä tamoin on Ilubiswiljell)stä martion 
j a lJflitl)isten maiUa ebistettämä? 

mäinen Iijäfli ori warustettu fotoufieIIe tlitellllä aineesta: 
Onfo maan f)onfinnosja ofeftawn periaatteefji 
maan 'f)anffimincll täl)beIrijeIfe omistusoifeubelle, 
ronilo roofnalle wiIjeIl)S ' ja f)allil1to,oifeubeIIe ? 
josta muoDostuI- fotouflen tärfein fesfustduflJjl)IIII)S; Idä näioen 
lijäfji jouffo fofoufjeIIe efitetll)jä fesfusteIufgll)m1)fjiä, joHa jofo 
tawaUa tai toiiefia olitoat ebellisten fansln 1)l)tc1)besfä, ja ola m1)ös, 
Iin itjenäiltä. Wäiben fälitleleminen ja fofoufleHe elitetltiwäfji jär. 
jestäminen jätettiin 50l)tawan fomiienn tel)tätoäfii. 

~beUä oIewat fesfllstefllf1)'l)llU)flet ~obtawnn waliofunnnn 
el)botufjesta jaettiin leuraawasla järjes(1)ffesjä waIioflllltiin, (toi. 
lena fOfouspäiwänä): 

1) f1)l1)m. wnIiofuninan Rös!i ninbitröm, '1.[. m3atanen, mii. 
tonen, ffiuoiialainen, 6aarinen ja mÖ"". 

2) ft:)fl)m. waIiofuntaan .Rösii ninbitröm, 3. ~. 2auffa, 3. 
m3. .Rallppinen, R 2el)iinen ja ~. 2t:)bed. 

3) ft:)i1)nt. waHofuntaan 6. 5äffinen, R !ffi. mantanen, m. 
Illronen ia Xitno 5elenills. 

4) f1)i1)m. wnIiofuntann !ffi. (floranta, tl. 3alonen, ~. mleri. 
nen, Ill. !ffiatanen ja ~. $jonanen. 

5) ft:)lt:)m. waHofuntaan R 3anfas, :n. 5aranoja, 3. $jeino, 
D. .orasmaa ja ~. <D1)Uing. 

6) f1)i1)m. waIioflllltaan 3. 5. 6tenfors, 'lI. Röffönen, !R. 
6ormunen, 3. 3ärwinen, 5. ~unttila ja Xinto SjeIenius. • 

7) ft:)jt:)nt. fäiiteftiin famasla waHofunnasla fun enjimäi. 
nenfin, Iiiäjälenenä 6ienfors. 

8) flJl1)m. wnIiofuninan X. !ffiHjafainen, !ffi. m3. 2Ujenbaf)I, 
3. ffiiffonen, Sj. 3 . ~f)o, ' D. Rnnfanllpää ja ~. 2eppänen. 

9) f1)llJnt. <D. !ffiäänänen, R !ffi. !Rantanen, R ninb!tröm, 
001. ~ergmnll, <D. ~. ~irfmnn jn ~. (fil)Uing. 

10) ft)l1)m. fäliteItHn ebeUilen fansia lantasia Ulaliofuu. 
l1asja. 

• 
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<fiitelmän aiije "omistus< Uloifo Ulltofra·oitcus" fäliteItiin 
n. f. "I)ij'oistetl)sjä Ulaliofunnasia", joijon fuuIui .orasmaa, Vöm. 
nen, .2in'oitröm, ~irfn1all, vtino, ~anfa, ~afarainen, Rapiaiutn, 
varanoja, l!loranta ja ~ergmou. 

I!niimäinen fyjY111YS. 

mUtä muo'ooIIijuufiia on Ulaariuotettawa 
Uluohalopimuflio teijtäeslä? 

StI)fl)ml)tjeUe oli Stösji 2 i u '0 I t r Ö 111 loati1lllt leuraawall 
alushtljen: 

,,601iali'oelllofrntilen puolueelI tälle fofoufjeUe lnatimain fes-
fustelllfl)ll)ml)seij'ootllsten eniimäinCll foijta fllululI: IDlitä Imuo'ool< 
lilullflia 011 waarinoteftawa wuofraiopimusta teijtäeslä? IllIusluf· 
felli hJII)ml)fjelIe Innn pl)l)nnöslä ejittää !turaawaa: 

~anijau Ioinlääbönnön nuttaan lai maanomistaja tosta 
taijanla fanoa irti jeIIaiien maanwllohaajan, jolla ei ollut firjal· 
lisia lopimusla. ~a että wielä if)all tata.aitoina oli Inngel\ luuri 
mäara maanwuofranjia, joUa luuUilen wäIipuijeen nojalla wilie. 
liwat toilen maata, len ieifem tunlet mamllllle torppariwäestö 
f)l)win. 61)1)1, joista jof)lui, etteiwät maanomistaja ja ~wuofraaia 
TeIlaista aliafirjan lel)ntel, oHwal mOlle!. Stun ei lafi pafoitlanul 
moijeen teloon ja tun lopimusfumppanit IIleasti oliwa! l)entilöitä, 
joiUe fl)nänfäl)ltö oli oulo, jältiwät l)e, hloltaen toilellla rel)eUl< 
Il)l)teell, wuofralopimuflell juulanan woraan. [Quita oli ml)östin 
maanomistajia, joUa liinä, että jäUiwät wuohaajall lirjallifetta 
tOlltral)bifta, nätiwäl erinomaijen firistl)sfeillOI1 tel)'on Ulllohaajon 
mieliwaIIastaoll riipPllwafji. ~os näet weroh)öpäiwän illoriftajo, 
jolla ei oHut firjoIIista fontral)tia, oli "uppinistaillen" eitä maan· 
omislajon mielestä funnoUilesli tnl)ttaUl)t l)änen määräämiään 
wltofrat_l)loja, iaottoi ilälttä losta tal)ania l)äatää wllofrnnjon -
jota tui/enfin loi nauttia laiHisia Iäl)töpäiwää - taitta fiewem. 
mäsjä tapaufjisfa föl)ttää l)äälämijen ul)faa. (Eitii maaltwuohaa< 
jallo onut mitään eiliällljfen waron, mailta ijännän woatilllufjet 
oIijiwatfin menneet I)Ii lopimulle1l ~l)tojen - mitä leiUa ei ollut 
lainfaan l)orwinainett - ; joro totena, tai wäish)ä! 30 jos lopi. 
musfullIppanil niillfauan, tuin maollomistaja pl)ll){ jama 110, jolen. 
lulen tuliwatlin toimeen, oli leiUa tawaUijesti toinen, jos tilalle 
tuli uuji omistoja.. vän, eI1ei foijla ajalllll wllofraIaisla pois, 
monesia tapouffesla fol)otti lul)leetlomasti tämän weroa; uuji omis-
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tajo ei oUut, mielii wäf)emmin fuin ebellinen, miIIäön tawoin IlF 
pimufieen libottu. IDlaanllluofronjaUa ei IHs oUut minföänlaista 
oIemijen l.tlarmuutfo. 9Jlitä förjiml)fiiö, minfölaisla onnettomuutta 
moinen epäwnrmuus tuotti forppariwäestöön, lilä fuslin Inrwinnee 
tiisjö enempää mninita. ffi:iittiiii fun mielii f)uomautfaa, että muolo 
ranja tälIaijesja tapaufjesla ori jo r a i u 1) t ee 10 maanomistajan 
miefiwalInlt oloinen ja mieIiwalta taas ei fosfaan fanna I)l)wiä 
f)e'öelmiä. 

Uutta macmwllofralafia Iaabitiaesla päästiin jo tofi niin 
pitfärIe, että len 1 § tuli näin fuuhlwafli: ,,6opimus maalIa ole· 
wan maanwuohaufjesta on tel)täwä firjaUilesti ja lo'öistnjain 
läsnöoUesia idä iopimusfirja llmofronontaian, wuoframief)en ja 
tobistajain aIlefirjoitettnwa". .RUl1 lainlaatijat fuitenfin owa! ta!> 
jonee!, että wielä jälleen tämän lain woimaan astumi!en luUai> 
!iin !uuHijia jopimufjia tefemään, on 1IIoijista tapa1lfiista 63 §:sjä 
annettu leuraawa määrälJs: tt!1os jofu maanomistajan fansla 
te~blJtt luuUilen wäfipuT)een nojaIIa on aUanut wuoframaflua 
mastaan wiIjeTlä tämän omistamaa maata, oUoon oiteuteitu ~ä> 
neItä laamaan rirjallijen wuofralopimllfjett". !1a jos maanomis> 
taja HeItälJllJ\) tefemästä wäIifirjaa, on wuofraaja[!a l)l1ämainitun 
§:n nojana waIta manata ~änel oifeuteen, jonfa tulee päätörjeIIä 
wa~wistaa wuofraajan oifeus hJlIImenefji wuobefji. IDIutta· jos. 
tila tälläwälin on jiiri1}n1}1 lIubelIe omislajaUe, on wuorramies 
menettänlJt oifeutenja. Uitji maanwuofralafifaan ei jiis luoras> 
taan pafota firjaUilen wä[ipll~een tefoon, waan antaa len lijaan 
wuoframie~eUe. wallan leUaiien waalimijeen. I!:ttä mainittu (ali 
täsiäfin ju~teesia on T)atara, jelwiää jiitä, ettei tt.JuofralJties jellai> 
jesja tapauffesia, jolloin jopimusfumppanit owat lcI)ned juullilen 
wälipu~een pitemmäfli luin 10 wuobe.n ajafji, elim. 50 wuobefji, 
woi pafoiUaa maanomistajaa tefemäflll firjallista wuofrafontraT» 
lia enemmäfji fuin 10 WllObefji, niinruin liitäNn, eitä, - tulen 
cbellä jo ~ltomautcttHn - wuofraaja, jos tiIaUe tulee uuli ~ak 
tija ennenfllin oifellben päätös, joHa juuIlijen wuofrajopimufjen 
leT)n1}! maanomistaja on roelrooiteitll tclemään firjaIIilen, on woi!> 
tanut lainwoiman, jää tolonaan oifeubcttomafii. 91l)fl)inenfään 
lali ei jiis wielä woi llJl)bl)ttää maanwllofraajaa, losta jelin jät. 
tää tilaa julaUe. mieliwallalle - Hman ranfaijua. 

Xämiin täT)ben 011 jHs wälttämättömästi pääs!äwä jiif}en, 
että lali lc1wäsli - mielestäni jopiwan ranlaijumääräl)fien arouUa 
- paloittaa maanomistajan wuoframicf}en fansla tefemään fir ... 
iaIlifen wälipu~een. ID1utta jotia ie tulifi ajionmufaiiesti ia oifein 
laallittua. oIiji maanwuofralalllatunnan - jonta tarpeelliiullbesta 
tullaan täsjä. fofoufiesla erittäin feslustelemaan ja päättämään -
le f}l)Wiifjl)tläwii. 91iinifäätt pitäiji maanwuofralaulahmnan olIQ 
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mufono oiianomaisten iopiesjo niistä wuofraef)boisto, joUo uiein< 
mainitusfo fofouffesla f)l)wätil)tään lonohut (ou!ofunnon päätettä. 
roifii, jotta luHli mältell)fli, ettei moonomislojo, enempää luin 
rouofroojofoan laili {opimllslo tel)läeslä tUailulltto wäörinfäl)töf. 
{iin, jo ettet fumpainellfoon tjdämätlönn)l)ben löI)ben luHli lef). 
nedii iopill1uslo, jota olifi ristiriibasia iowitlowon nOlllimton ja 
I)!}witl)flen, oifeuben jo welwolliiuuben fonsio. 

Staiten len nojaIlo, mitä ebeUä olen elittän!}1 loiwon, että 
tofous I)fiimielijesti I)l)wäff1)1) jenraowot, lofiofibemofratilen puo-
lueen olusia elitett1)l)n ftJI\)IIt\)fjeen loatilltot poniiel)botuflel: 

1) !ll3l1ofrniopi11l11S on tel)läwä lirjofIiiesio Ilmo. 
bosio jo on le 11I0IenwicII alion011l0islen aIlefirjoilet. 
Iowa idä wllofroloutafunnon I)l)wäfi\)ttäwä. 

2) lIDuofrolopi11lusla tel)läeslä !lllee wuolrn[au· 
tofunnon 0 110 läsnä jo 1)l)beslä oiionoioisten fonslo 
määrälä ne wuofrojopi11lllfjcn foijbot, jolta o[empona 
olewien määrät)fiien IIlllfoon owot wuofroloulofun. 
Ilon päälettömölu. 

(f 00 ä s t 1) 5 f e 5 f u 5 t e {u 5 f 0 fät)tettiin fl) jl)l11l)fieslä 37 
pul)eenwuoroo. Uieimmol ijl)wäfil)iwöl ponlisia i1menneen ajo-
tufjen. (~ergmon): ~oijjan1110ollo ie Oli jo fäl)tännöslä. (tl. ~ong): 
mluofrolouloflll11lan l)l)wäfil)mä olloon ,op'imus loill woimainen. 
IDläärätJs ulotetlofoon ml)ös tonIli111aif)in. Xoilet pitiwäl Wllofrn. 
jopimusto lel)täesiä wuofroIaulofllnnoll läsnäoloa wäIttämättö< 
mÖllä, tun toHet lilä pltiwöt jiwuleiffono. lIDuofrouslolliofullnen 
toimesia wlIotrolopimllffen refisteröimilen 10rpeeIlijuubesto uieal 
puijujol l)uomoutiiwal. IDlaan toiiclIc omistajalle iiirtl)esfä pI)I\). 
Joön wuofrolopimus woimoslo' (tloopoltiemi). 30Uul Plll)lIjol 
piliwöl wuofrousto jo ml)osfin Iauiotuntio woin ol)imenewällä 
ilmiÖllä. Xoilci jiläwastoill wuofrousolojen läiltJmistä, forjntusjo 
muobosfaan pitäwät jdä jllotawallo että ptJitJwällä. 

~ ä ä I ö s f e s I II S lelu. (Xiislai<mollo). Xätä ftJltJml)slä 
pof)limoall nietetuII WOliotUIIIIOll mietintö feurao löslä, jo jolo 
ilman pitempiä fesfuste llljn f)l)wäfjl)tliin , joten woliofttnllon POli' 
uet owot fofouflcll ijl)wäffl)miä. 

"Stomiteo on l)uomonnul fofoufjen l}leijdii mieIipiteefli lell, 
ellä wuofroiopimus on tcl)täwä firjoUilesti jo etta fopiTllllSflllllPPO; 
nien on ie alIefirjoitcttawa. ~iinifää1t on läsiä fofoutiesio oltu 
1)l)t~ mieliä liitä, etta umofrd(ou!ofllIlIlOIl Oli näin lel)ttJ wnolro. 
lopunns ~l)wäfitJttawä. <hi mieltä oIlaan oltu liitä, milä merri· 
Il)s 1Il0ilello l)tJwäfitJmiiellä on toiwotlawo. - ftomilco on ojiao 
l)orfinnnt jo pitää IuollnoIliiello, että wllofralolllafunlloll tel)tä. 
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mänä, paUli l)f)'öesjä aiinnolllaisfcn fcmsjn iopimuficll ef}tojen mäti· 
räämisfä, on llU)ÖS firjalIiien tuäHpul)ccn lainwoipailefii !aaitami. 
neil, niin että wCiIipul)etto, jonta wuofralautahmta lman on QI)' 
mäti!)lt!)t, ei enää moioa ritrao. 6omoten pitää fomilea iita 
fofoufiesla IauluttllCl midipihdtii f)uomioonoteitawana, että muolta-
IoutafunllQIt tef)tämäfli tulili ml)ösfin wö'Iifirjon nfisteröiminen. 
Woilif)on muofraIoutnfunnnn pul)eenjol)tajn, !omilenn \ttieIesfä, 
oitaa jiiljennöfjen tai tolmnnncl1 fappalecl1 alinfirjastn ja merlitä 
htll1pailenfin alinhnnppanin oiinfirjnan, että l}äll 011 Idä jopimuf· 
len l)l)wäfllJllI)t että fappaleclt liitä j(lanut. Xoill1cnpihe ei luu' 
restifaan Iiläiji wlIofralaufafultl1cln puf)ccnjol)tojoll tl)ötä, lun moi· 
nen refisteröiminen ei tidl)sii tulili muuta ruin terran rouofrnfnu= 
besin tegtämäfii, ronan len lijna" iuuresH roägenfäili rouofrnmiegen 
roniroonnäföä. ~oniien 2:n fogbnn jllgteen ei fomitentla ollut 
mitään !ilättäroiiä eifä forjattorona. 

'DUäoleronn jogbosta cgbottnn jiis tomitea fofoufjclIe ieu. 
rnamnt ponnet: 

1) !IDuofralopimus 011 hgtäroä fir ~ 
jallijesio 111uoboslo jo on le idä molem· 
pien iopimusfullIpponien että, liinä ta. 
pnllflesja, että omnt nnimilisla, ml)ös 
geibön ronimojenin allefirjoitettnron 
Idä rouofro l nutnfunnan Ininwoipni : 
lefli gl)wäfjl)ttäwä. !IDllofraInutnfllnnnn 
pugeenjogtnjnn tegtäwänä oItoon lopi. 
lltutjell refisteröiminen. 

2) Wuofrnlopimusta tegtäeslä tu ~ 
lee wuofralautnfunnan olla läsnä ja 
l)gbeslä alianomaisten fansla määrätä 
ne rouofra!opimllflcn fogbat, jotta alem . 
pann oIeroien määräl)flien 111l1laon ownt 
wllofralautafllnnan päätetfäwäf". 

ftösji 5:!inbltröm. 
!Ruotialainen. 

Wnfonell. 
Sanrinen. 

iZoincn r,'ivmvs. 

!Riitonen. 
!RÖIlIl. 

mluoframiegen gaIlinto _ ja wuohn - oifellben 
warmenfaminen. 
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~ämä fl)flJmlJS jnfaului feuraawiin alafl)fl)ml)fjiin: 
n) Dnto lain laulla määrälläwä patollinen 

II)~in muofra _aifn ja miten piträffi II' loimolaan 
(aatawan ? 

b) Dnfo lafiin {aatamn määräl)s wuofra - oi -
teu'oen jalfuwaijuu'oesln fonlrn~'oin uu'oislami· 
!en fautta wuofrnmie~elle Ini ~änen peti11 ijiI. 
teen? 

c) Dnlo lain tautia tunnustetlawa lorpan 
alujnn oifeus wuofrafall'oen nitann liittää wuof = 
ra _oiteutenln toieranIle ~entilö((e? 

'0) IDtille tannalle on aietuttnwa niiben jeif. 
lain lul)leen, jolta nl)fl)ijen mn awuofralnin mu · 
laan oifeutlnwnl ifännälll)äälämään wuotrn lni . 
lenja wuofrafauben festäeslä? 

Ytl)jl)ml)flen oli aluslanul s:tösli Ei n '0 j I r ö m : 
"Ytl)jl)ml)stä nlustnmann pl)IJbdll)nä jann e(iintuoba leu. 

raamaa: 
I!:i jnala olin epäiIl)släfään liitä, etleifö l)l)tenä jo langen 

luurena Il)l)ntl torppariwäestön nrweIutlawan fuljaan tiinan ole 
(1)l)l)itji, alle fl)mmencn, 10, 15, 20 tai 25 wlloben määränjoifji 
lel)b\)t wllofrawälipul)eel. mämä nim. eiwn! - jos fontral)'oin 
el)bol muistn fol)bisjnnn joUafin tawoin lafaijiwqttin lorpparille 
turwaa mieIiwaItnisla l)äätöä wastaan, jota reiHa {elin, riippuen 
ololul)leisln on jangen I)arwinaillen - lalaa wuoftnmiel)eUe nau-
tinnon warmuutta, lIthlfä rasfas ranlamincn ajanpitfään muutelI 
laatlaiji l)äneUe luottaa. Dn näe! olettawa l)uomioon, ettei II' 
tl)Ö, jonta torppari 1l1nal)nn panee, juinlnan tuota tät)ttä tulosta 
linii ja {euraawnna wuo!cna riitä, luin II' luorilettiin, waan antaa 
tiit)ben paIlan wasta wuojifnujiell Murtua. IDlutta jos m)t wuoftn= 
lonna!)!i on elint. fl)lIullenefji taittn Inl)'öefjifl)mmelldii wlIobefji 
tel)h), eilä maanomistaja wllofra=oifeuben loputtua, jl)t)slä tai toi· 
(esta !al)bo lorppaa wiljelleen wuofronjan fallSla mäHpul)etta 
uubi5taa, on torpparin tidl)sti, mailin wdoamisoifeulta mi!)htfääll, 
tönlästään läl)bettnwä jo jälettämä el)fn Inngen l)t)wnän tuntoon 
Initlamnnia mant jo rofemmfjd l)änen lijannln tuleman wllofra· 
miel)en nautinloon, innben uuji tulofas IHs niittää inbon (iitä) 
mil)in pois menewä itleään jo jäIMäiliään marten fl)looi. Dn 
1l1l)ÖSfill otetlama m<ltlten II' leiffa, ettei wuoframies, jola lalou-
hellilen l)ätäniä muofli aifoinaau oli pafoilettu tefemään wann 
11)~l)en aifnn festäooän muoftamälipul)eeu, failo moiwanla pnnna 
tniUeann maiben funnoslnpitoon, tostn l)än ei tie'öCi laato l)än 
!I)öniä tät)'odlijiä lulorlin nauttia, lantlaen liten. Idä omnn ole=-
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maTtja lJgä arwe!ultawammnfji että wiljeItäwänöän oleman maan 
rappculumaol1. 

Gl)l), minfätäf)ben maanomistaja ja erittäintin f)errasfarta . 
Ilon f)aItijn nHn mieleIlään tdee 1l)f)l)taifaiien wltofralopimufjen, 
ei ole outo. Stun muofromiel)ellä ei ilman wuofrallonlajan 1Il)1}" 
wänlaf)loiluuHa" ole toteita laabo Muttia fäl)jiä lulofjia fl)östii, 
intfaa wiIjeIl)stä l)li loroihm ajon, on moanomislajnlln mainio 
tiIaijuus ftrislää wuoframieslä, waatimalla l)äncUä mafiOoUijhn. 
mGn pitfiä It)öpäiwiä, "nöl)tI)IJltä" ja fuuIiaijuuita, [UIDatCTI nii· 
bell upaIfinnofjiU jatfoa wllofm.aifoo. mJoimasjo o[cwa maan· 
wuofrolofi flJllä jo.lIii, maon ei {uintaan paloita Idell1öön lon. 
ITaf)leja forfeilllnnn ilO wuobefii laf)i clinfauhdii, multa ebellä. 
mainitusta jl)l)stä owot ne iawaUijesti enempää tuin puolta Il)gem< 
mätii ajat!i legll)jä. 

Dn leIwää, ettei maanwuofraajan lurmiollinen afelllo parane 
ennen tuin ganeUä on 0 I e m il e 1\ w a r m uu $, lät)li lae liita, 
että I)än jaa rauI)as!a taalaa, ilman että I)äntä IIgtoa tuolapifai< 
nen irti!anonta, että ijänellä on tietoiiuus täl)ben tl)öntuIofjen 
nouttimisoiteubesta. Xämä leina ontin melfein jofailesla torppori. 
fofoufjesla laulul1l1 julfi ja meihin jofo ainooslo niistä on ilmi. 
tuotu woal1mus 50 wuoben Il)ijemmqstä wuofra<ajasta. %uota 
mäiirä·aifaa liis !aattanfin pitää !owe(iaimpano {l)ijimpiinä wuotro. 
aitona ja on te, turwa!ji maanomistajan mieIiwaItno wastoon 
loaletiawn (ailli. imutia jottei noin piltä wuotro·cdfo taas l)1). 
tiestä tai loilesto il)l)stä muutluili jompaa fumpaa lopitnusfump. 
panio iorlawofii iteefji, oIiii jaatowo lamn määräl)s liilä, että 
wuofralopimufjen 100 wuofl'Ofauben tuIuesfofin 111 0 I ellIlII i n 
p u oli ies t 0 lopimuflesta jonoa irti. imoinen oiteus pitäili litä. 
paitii mocmwllofrnajaIlo I)fjinäänfin olin. !Uloi näe! jattua jofo 
niin, ettei moanwuofraojo arwanmnttolllien leiffojen wuotji jatio. 
laon wuofrna11laonja maatn wiljellä eirä wllofra.egtoja Hil)tlää, 
laiHo niin, että ijäneUä joslotin jl)l)stä fät) wäIttämätlömäfii iaobo 
juu1'elllpi toiminla ala, enempi maata, taina tagtoo [Jan muuttoa 
ammattia, joisja tapnufiisia on wälttämälöntä, että ijän woi janoa 
irti fontraijbin. XäUainen toimenpibe ei ole maanomislojantoan 
ebun fonslo ristiriibasjn, fostei tälle tieil)sti ole tärfeinlä, t u f a 
wuoframoata wiljeIee jo ten lIlaflaa weron, waon je, että maa 
hllce wiljellt)fji ja wuofro mafielufli. IRl)fl)ijcn maanwuofrolain 
6 §:n mutaan onfin wuoframieijeIle lIll)önncttl) cbcUä mainittu 
ctu, joten lafi ei liinä foijbasjo mielestäni laipantnan 111Imta 101" 
jousia, tuin fen , että iiiijen ilännan lIIieIiwolIon rajotufidji Iijä. 
iään määräl)s ettti tämä 100 estö:ä moilen ef)bon tontraijtiin panoo. 

91iinifäiin on laiHo turmattnwn, että wuofralllies jaa wltofra= 
ajon umpeen menh)ä lIubisiaa wälipul)een, joo ennen muita -ebe!· 
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Ieenfin ~QlIita f)aUusiaan oIewia IDuofrnmaito. :tämä oifeus on 
f)äneUe jo ebellä elitetl)istö fl)istä wörttömötön. Woill1osja olewn 
maanwuofroIofi ei moiien ebun ml)önlämiiestä puf)u mitään. Ja 
loma oifeus tuin rolloframief)eIle on ml)ös wuofra,ef)tojen uuois. 
tomiieen näf)ben turwaltawo loisia I)änen woimolleen ja periIIi. 
lilleen luoraan aIettewQsja poIwesja. :tämän ebun ml)öllläminen 
muoframief)elIe on ml)ösfin erittäin tät)'oeUinen. Stultlton muofra-
mies näet l)f)tä paljon faijoo waimonia jo losienja etua tuin 
in!enläfin, eilä fatlo rooiwonja ennen faiUio woimionia torpan 
funnoslopitoon ja len waurasluttamijefji pUllltO, luin f)ön on 
martnu {Hlö, että f)änen jälleen jääwäi omoijenla laamat ljänen 
fl)ntömäänjä waloa jaltaa, että f)cillän elämismafiOotliluutenja 011 
taattu. <fi ml)ösfään muoframiefJcn lapjiUa ole iät)ttä jl)l)iä panna 
tl)ömoimaanja torpan ~I)mäffi nUnfauan ruin fJeiHe on epätietoista, 
tuleefo tt)ön tuottama fJt)ötl) fJeibän nautitlawafjeen, jaamatfo fJe 
manfJempainja fuoItun torpan ~aItuunja. :täITaijen ehun ml)öntä" 
minen muoftamie~en omaijilIe on jelwästi ml)ös maanomistajan 
fJt)ött), losla fJänen wuofraUe antamanja maat ja rafennufjet 
tälIäiamoin tulemat parfJailen fJoibetuifji, niinfnin werolin juorite" 
tuUli. 91t)1 ei lafi mnoframiefJen omaijilIe eheIIä fosfeteItua oi" 
feutta tarjoa. Sen jijaan mt)öntää je 7:sjä §:sjään näiUe oifen" 
ben wuoframiefJen fuoIIesja astua jaUamaan touofraa. :tämä 
lainfofJta on wuoframiefJen eDun fannaIta tarpeeIlinen ja fJl)wäf" 
il)ttäwä, joten je mielestäni ebellä mainitun Iijäl)fjen ofJeUa on 
pl)fl)lettämä. 

~ääajiaIIilesli jamoista it)istä, joista fJuomautin pufJuesfani 
torppariUe tarpeeIlifesta irlijanomisoifeubesla, tulee lain ml)öntää 
fJäneIIe oileuben liirtää tai mt)I)Dä wuofra"oifeutenfa mieraaUe 
fJenfiIölle. ID3anf)an lain mutaan f)äneUä omin tuo etu, maan 
uUDesla maanwuofraIaisja jätettiin ~äneUe tuo waIta ainoastaan 
ef)bolIa, että ~än muofrawäIipufJeita tef)beslään jopii liitä maan" 
omistajan fansla, jonla ebun ml)önlämijeen maanomislajaUa taas 
ei ole ~alua, fosfa te iumesia määrin estäifi f)änen mieIiwaItanla 
fät)ttöä, estäiii fJäntä imemästä raatajaa "futwiin". ID1:utta ettei 
maanomistajanf~an "omistusoifeuben pl)f)t)l)ttäU Ioufauttaiji, olili 
wuofralautafumtan fJt)wäfll)ttäroä !orppaan tuIema UJuoframies. 

ID3ielä on loisia määrättämä, ettei wuorratirjaan jaa panna 
1I1infäänIaijia muita määräl)fjiä tuin niitä, joHa jofJtuwat luora$< 
taan maanwuofraufjen Iaabusta, ettei UJuoframiestä - luten nt)" 
fl)ään (ulIhen maanmuofralain 43 §:n i'l, 9, JO ja 11 fof)ban 
nojalla - mopoono faniaIaijena jihota. 91l)fl)äänfJän fapafJtuu 
tämäntästäfin, että maanomistaja elint. tieHäa muoframiefJen tor" 
poslaan pitämästä fofoufjia j. n. e., jotta leifa! eimät enjinfään 
estä'- maan muoUaamista ja meronmaffamista. Dn jiis ilmeistä, 
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että moa1ltl)uofraajo.[[e on lunnustetiawa oiftUS ~aUitQ "guoRd· 
iaan" lliinfllin f)äniä galuttao, tungon le ei jof)bn muiDen ifJmis< 
ten Hllll)on ja I)lJwinwoinin l)äiritlemiie~n. 30 jalltQUa fun maan-
rouorroajaUe lanolhl oifells loisia Jlll)Önnefään, on [iilä t)lIämai. 
niilII, I)änen wapautioall louffaawot fo1)'oo! fUlltottCUllOt. 30 roil). 
boin on pöästöwö jiil)en, ettei m<tt1lllllUofraajan tefemä fontral)li. 
rifos oitellla maanomistajan l}äl1tä f)äätämään. <Rtä lll)fl)il1en 
maollwllofmlofi on täf)änfin fol)taan näl)'öen maonwuofraajon 
ebu" fannalta tolloen 111m turmioHinen, iitä ei torwitje täsiä 10' 
bistelIa. ffi'lcncttääf)än wuofromies lll)fl)ijen loin mufaan oitell' 
lenin, rooi lanoo, tttelfein pienimmästäfin riftollnmfjesto fonlragtio 
mastoon. Eoin 43 §:n taini 11 fof)toof)nn jäätääwät len. 3a 
luruflilet, tul)fatil)eään jaitunl.'ei tapaufjet pul)uOlat leifan luf)teen 
fumoamalonta heItä. m3astailen lainjääbännön tef)täOlänä oUoon 
lain I.'bl.'lIälllaillittujenfin fof)tien inl)imiIIijemmäfji jaattaminen, niin 
että tullaan jiil)en, että uJIloltaajan on II.' Olal)info, minIä f)än 
Olälipul)een ef)toja riffoesjaan maanomistajalle jaaitaa, Oluoha< 
lalltafllnttan !)arfinnan nmtaan forOlaitaOla, ja eitä moinen tor< 
Olaus lain faulta tl.'l)bään uIosf)arutelpoilefji laataOlalli, mutln 
eitei Olllofra11liestä ebeUä\nnotuista It)istä OluofratilaItaan f)ääbetä. 
Eain tällaijenafaan olle.sia ei itle alinsin loufntiaiii enempää wuof< 
roajan tuin maanomistajanfaan oifeuita. 

mt)ft)ilen maanwuofrnlain. ebellä mainiitu 4-3 § tuuluu: 
,,!ffiuofra11lies olfoon meneitänt)1 Oluofra.oifeuteuja: 
l:fii) jos lUuofra11lie.s 28 §:n 11laillitjemasja fatlelmllfle.sia 

on !)awaittu lasfeneen tuan rnppeutumaan eita ole määräajan 
fuluesla forjmmut puutleita ; 

2:fii) jos wuoframies, wnrohtfie.sta f)uolimaita, fäl)ttää tuaa 
muu!)un tarfoitufjeen, tuin lUllofraiopimufjesja on määrätll), taiUa 
jos I)än läl)tee folonaan maIta poisi 

3:fji) jos wuoframies ritroo 33 §:n jäämtöfjiä (33 §: 
®uofrancmtajan luwaita äHöön wllofrnmies luowuitafo tilaa 'tal)i 
len ojna toiielIe, älföönfä perustafo uutta torppaa taitta I)äwittäfö 
entistä tal)i mUllttafo torpan e!)toja)i 

4:fji) jos wlloltamies, wnrotufje.sta l)lIolimatta, riftoo 30 
§:n 1 11lomentisja olewan fietIon (30 § I mom.: !ffiuofrnmies 
älföön jaato wuofranantajan luwaita wiebä ta!)i antaa wiebn 
tilalta pois rel)uja tai lantaa) i 

.::i:fii) jos wuoframies, warotufjesta !)lIolimaita, nisfoiitelee 
ille laapumasta ta!)i läljetlämästä toista tl)öljönfl)fenewää I)enfi. 
löä illoritlamnan wuofrnmiel)en tl)öwelwoUijuuita, tama tt)ösiä, 
jota l)änelIe on fol)hmlIilesti määrätiI), olotlaa wuofranantajaa tai 
tämän lijaista wastaan ilmeistä tottelemattomullttai 

6:fii) jos wlloframies, warohtflesta l)uolimatlCl, poinee tilalIa 
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toimeenpanmtista wiljell)s~ tai metiiin~oitofuunnitelmasta, taiHa 
muulen riffoo wuofraiopimufien piiiiaiiaUiiia määriil)ffiii, taiffa 
fd1)ttä1)t1)l) miIvillijesti wllofmnantajaa fo~taan 1D1I0fraiopimllfien 
t(1)ttämijeen nä~ben ; 

7:fji) jos lDuoframies tuomitaan rangaislufjeen f}aasfaufien 
uuiimiiesta iillä tUaUa, jota on muofrarIe annettu taf}i jo~on 
lDuotrnttu maa luuluu ; 

8:tji) jos IDlI0framies telee itlcnjä jl)l)pääfli juowlltusjuo. 
main luwattomaan walmistufien ta~i Iumattoman ml)l)miicn uuli. 
mileen i 

9:f{O jos lDuoframies malla roiettitii ta~i jaHii muiben roiet· 
tää pa~antapaista ja irstasla elämää, niin etta tila liitd joutuu 
paf}aan ~uutoon; 

] O:lli) jos rouoframies ei, fäsfl)stä f}uoIimatta, niin piall 
tuin lain mufaall on 11la~bollista, poista palroelufjestaan ~cn. 
filöä, jola on tef)ltI)1 rUollen, mitä, wuofrn11lief}en iljeniä tcfemällä, 
maifuttaili lDuofrn.oiteubcn 11lcneltämilcll; jetä 

11:fli) jos muofl"omies, rooiHa f}älltä 011 jiita muistlltettu, 
ei tilalta poista ta[onwCifeenlä tunlumatolltn ~enfi[öä, jofa ei ole 
muoframte~en taf}i f}änen maimonla jufulainen {uoman I)len\!< 
wäsjä ta~i a(ellewasia polwesla ja jonfa wlloframies on jatlinul 
alettua moITe mastoin muofrnlopimufiesia olemaa fieItoa. 

60pimufjen tautta älföön mäarättäfö wuofra"oifcutta mene. 
tettämäfli muista il)istä, tuin n1)f on janottu." 

(f.beUä e~fi'i liian h)~l)esti eiiintuomieni leiffojen nojana ro~" 
tellen toimoa, että tämä fotous I)~tl)l) jenraawiin, iol. bem. puo< 
lueen alusja mainittuun ft)jl)mt)fleen laatimiin ponliin: 

1) .eain tautia on mäaråtiäroä 11)~immäfii pa. 
folIiietli wuofra"ajatli 50 wuotia. 

2) IDJllofrafallben fuIucsjo moi wuofrajopimllf. 
len lanoo irti ainoastaan 11l0lell1l1tinpuolijesta lopimuf. 
jesta, oUen fuitenfin wlloframie~eIIä l)fiinäänfin oiteus 
lanoo itienlä irti, jos ~än wuofrafirjosla on iljeIleen 
tällailen oifeuben pibätiälll)f. 

3) m3uoframie~elle on laislo tunuatlawa duo 
oileus wllohalauben loputtua ennen muita jaaba I)l)ä 
ebcIlecn ijalIita wuofroliIaQ l)Uäll1ainituita muotoja 
110ubaUacn tcijbl)n ullben iopinmfien nojana. 

4) Sama oifeus fuin wlloframie~eUe on m1)ös 
wuofraef}tojen lIubistamijeen näf)bcn hlrwattama loisIa 
f)änen waimoUeen ja perillililleen luoraan aIenewasia 
poIwesja. .3os wuoframies wuofrafauben fllluesia 
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fuolee on nöilla perillijilIii oiltus astun l)älten jijalIet" 
wllofran jatfamaon. 

5) 2J3uofrnmie~el1e on lain rautta tu1t1U1stettawd 
oiltus liirtää tai ml)l)bö. wllofrnfauben fllluesla wuofto< 
oifeutenja. wieroaUe f)enfilöUe. Untan f)enfilön tulee 
fllitenfin olla muofroloutofunnalt f)l)wörll)mä. 

6) IDJuofroiopimuflen tulee jijiiUaa ainoostaan 
maan wuofracf)tojn, eifa liinä jaa 0110 maäräl)fjiä, 
joUa ciwät jof)bn mncll1wlIofraufjcn Innbusta, ja joita 
litomot wlIofrnmiestä wnpocmo foninlaijenn muotra. 
tilallaan. Wt)fl}ileslä maanwlIofrnlnisln oIcwnt len. 
fallniid määräl)fjd owal poisfettawnt. 

7) 305 mlloftnmie5 ei tÖlJtä wlIofralopimufjen 
el)toja ted iImeijesti Insfee wuofratifon rappione on 
wlIofraIautafunnan alia futfittama Idä mööröttäwii 
maf)boUinen forwaus. Xömii forwnus on lain tautta 
ulosf)afufelpoinen laatowo. ID1islänn tapoufleslo af· 
töön fontragtirifos aigellttafo f)aaläa wllofratilalto". 

(f w a 5 t 1) s te s I IIS teT u. (~esfim. oamupaiwälta). ~äl. 
linen egbotti m. m. että 3:nen ponnen loppuolo muulettawafli 
lanoigin: "luf)tcelIijesti lomoilla egboiIlo1'; 4:slä ponltcsla ionol: 
"Iuoroan alencwasla poIwesla ll muutctlowa loltoigin: r,lniHa oi, 
feubcn omistajalleen"; 6:slä ponllesln lanal: "jolta eiwäl jogbu 
maan wuofrouficn faabusta", waigbetlowa !onoigin: "jotta lor· 
loittowat gnnen tl)önlä. gcbdmien riislämistä/;; ja ti:ncn ponnen 
loppuun Iiläftäwa jonot: "nämä woltiopäiwmä oifacm jootowoflo 
mäliaifoileUa 10fimääräl)fleIIäll

• ffrons %lIomimn egbotti 2:en 
roglaan, että uWllohalauben fulueslo oUoon ainoastaan muotIa· 
mief)elIä oifws muohalopimuficn irtiianomileen, o(loonpo iitä 
wuofrofirjaslo nitnenolnaan mainittu tai eill • ID1ä.ärän11\ä.tön wuolro. 
aito, wälitotldmus poistettawa, (.3l1lelius). 6iirr05ia ei joo lef)bä 
muita rojoitullia luin että wllofranja tÖl)ttää welwollijuulenla, «(J. 
1JeItonen). Xoijd piiimät .Däffilcn lefemiä muut05ef)botllflio tor. 
peettomino jo wostusiiwat möärömäiöinlä wuofro.aifoo (0. W . 
.3of)ansjonr 6tenfors 1). m.). Uleat muut puf)ujat wClot1wat pon· 
lisia otetlowotji f)uomioonr että minfäänlailet tilollel eiwät joo 
oifeuttao I)äälön, jo että tomi rojoihlflel wuofrCl,oifeuben jiirtä. 
mijcen tadoin poistettaijiin. ffiäiben jof)bosta 5\ösji 2inbltröm 
f)uomCllltti, eltä fallomme liion paljon omClommc, enul1efä I)f)tei. 
iön etua. (ffIei tel)bn mnätäl)slä, että wllohoIoulofll1l1l0n on f)1)' 
mäfjl)tlawä liitton nojoUo totppoan ostuwa wlloftamies, mennään 
l)unningoUe. 
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~ ä ä t Ö 5 te.5 f II 5 tel u. (Xorstaina acmupäiroäUä). ,RlJfl» 
ml)stä fälittelemöän oletetun roaHofultllan mietintö f)t)wäff1)ttiin 
wäf)iIIö feshtstduiIIo, (liooan muuttamattomana, joten eiitei!)t pon~ 
nef aIDat fofouflen f:ll}wäfjlJmiä. 

"lIDoliofunta on latlonnt fofoufjesia feTwiIIe fäl)ueen, että 
iol. bern. puolueen fl)jl)mt)fleen lantimia ponlia on miltei ief1aiii~ 
noon pi'öettl) tarfoitustaan wQstaawina. 30 fun mninitllt ponnet 
waliofunnanfin mielestö pienUfä forjnufjiIIa owat aiiannmfaijet, 
ei le ole taf)tonut niif)in mitään muuta periaatleeUistn torjousta 
tef)'Oii, luin poistaa 2:510 ponnesla wuofraltcmtajaUe ltu)önnetl)lI 
irtilanomisoifeuben. (tnlimäilen ponnen ie on jäitäm)t aiwnlt fos. 
femaitomafji, muttn mllil}iu, pcdtii jo öste" mainittuun, on le tel). 
nl)t lanamuot(l$ tJ. m. pienempiä muutof!ia, lulen aIla olewista 
ponjista näflJtJ. 6eitfemännen ponnen oIifi waIiofunta fernansH 
PtJ1)~fintJt pois, eIlei ie oliji tJmmärtän1)f, että n1)f1)isten omistus. 
iuf)teitten waIHtesia je oliji oUut liion ItJf)tJlnäföistö. 

1) 2ain fnutto on määrättäwö ItJ< 
• f)immötfi pofoIljfefii wllofro . ojafji 5 0 

wuotio. • 
2) 'IDuohafauoen fuluesio on oi. 

110astoon wuoftamief)eIlö oifeus janoa 
itjenlä irti. 

3) !2Buoframief)eIIe on laisla turwat. 
taroa etuoifeus rouofrafauoen loputtua 
cnnen muita ianon tJl)ä eDeIleen f)aIlita 
rouofratilnn tJIlömainittllja muotoja 
nouDattaen ja luf)teerriiesti iamoiIIn ef) . 
ooilIa tel)DtJn jopimuffen nojaIIa. 

4) 60ma oifeus luin rouoftamicf)elIä 
on mtJös rollofraef)tojen uUDistamijeen 
näl)Dcn lurroaftaroa laisia f)önen oifcu-
tenio omistajille. 30s rolloframies rouof· 
tafauDen lll(uesja tuolee on näillä oi. 
fellS astua l)äne n pia {(een rouoftaa jal. 
lamaan. 

5) llBuoframief)elle on lain lautta 
tunnustettaroa oifeusliirtää tai 1tt1)1)Dä 
rollofrafnuoen fuluesia rouofro . oifeu . 
lenla rouofrolautafunnan f)1)roäfjtJmälIe 
l)enfiIölle. 

6) !2Buoftaiopimufjen tulee lijältää 
ainoastaan maan rolloftaef)toja, eilä 
jiinä jaa oIla mäör(1)ffiä, joHa litoroat 

• 
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wlIoframies1ä wapaona fOll!a[ajfeno 
W lIofrotilaIlaa ll. 91l)ft)ifesjä 1I10a n wuot. 
In laisla 0ltw01 lenfoItaijel möäräl)fjet 
owat poislettowaf. 

i) ~os wuohomies ei täl)lä WlIOfrO-
jopimufjen e~toio on wlIofrolauiofun= 
nan määriiitäwö mof)bolIillen Jormuus. 
Xämö forwous ollloin loultn ulosl)afu< 
hlpoinen laatamo. 9J1isjaan tapauf-
le sln tilfäön fontrnl)titifos, rifosIa i n 
aIninenfoan, oiI)clIttofo l)äätöa wlIofra-
t i 1 (\ I t 0." 

mJoliofultnon puolesta: 

Slösli .2inbltröm. 
!3. (1;. 2ouffo. !l ml. 5louppinm R 2el)timn. II, 2lJbed. 

:tämän päätöf\en jol)bosto iätetiiill ieuraowa 

~nstolnule. 

ftofoufjen 2:11 fl)ll)lI1. 7:nesjä Ptlfaräsjä oIewnsio fol)l>oslo 
lanoiann !euroawasti: ,,:tämä forwaus on lain toutto 1Ilosl)oht< 
fdpoinen 1001cl\uo," 

iIliinfuin lJlIö olemasta Iouieesto fl)1Iin jelwenee, niin me 
emme I)1)wä!jl), että wuo!ramies jouluu jeUaifen riistämiien uf)rilii, 
fun mei'oän ulosottolafimme fauUo jouluu wuofrnmie.s färjimään. 
€lil1ä ijäntä woipi liinä fopourfe.sla ulosottao forwoufjen jo "l)f)ben 
fUllfollben ajollo. On f"l)1Iin leIwiiii, eUei fÖ"I)f)ä wllofrnmie.s mi. 
lenlään woi fllufouben ojoUa laabo jitä forwolIsfo iuori!elulji, jo 
.jos f)än m)! lnopi luomion nisfn(ll1lo niin mitä I)lIulawo wäa. 
rl)l)S liina !opof)hm. 6entäf)ben me waobimme lämän fnuleen 
ll1uutiumnan jellroawofli Iouie~fl i: "Xämä forwaus 011 lowinlo. 
oifeuben fauUo ulosoleUowo." 

XompereeIlo 12 piiiwii S)uf)tirllulo 1906. 

9100. €lormunen. 
(fmif Xoiwonen. 

!lll . 

• 

(fwert S)offnnen. 
(f. 6ofmi. 

S)atnIo. 
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mUnlä periaatteiDen mutaan ja mi(Iä tawctlIa 
on möäröt töwö forwaus wuofratilan armon nou-
femiiesta tai losfemi{esfa wlIofrafau'oen fuluesja? 

RI)\l)ml)fjen oli Ximo Del elli II 5 alustanu! icurnawnsti: 
"Wuoframicl)elle luIewo forwaus liUö, että I)än 011 paran-

nurlien tautia toijottanut tilanja arwoa, on 1)1l11llörretföwästi tÖt· 
ftimpiä waatimufjio, ioiln maanwllofrnnjaIla on, jotia I)änen ale. 
manin olili eDes josiafin määrin iie'öettäwä. Sellainen forwcltls 
tataa l)änenc, että I)änen tl)önjö tulofjd ainotin ojatii tulewat I)ö. 
neUe itjelleen, jn tama laatiaa I)äncn innoUoammin ja woima· 
puäijemmin wiljelemöön ja I)oilamaon maania. 2ainjää'oänfönlluc 
onrin jo tunnustanut tömönIailen forwauljen oifeufufjen. Uuben 
maanwuofralain 49 § liHildä: H'IDuofrnmies, jofa on parantanut 
tilaa, maan, rafemmsten tai muiben laitosten puolesta, 011 olteu. 
tetfu wuofrafauben Iopusja tal)i wuofra;opitlluflen muuten Iafnteslo 
jaamann lii~en panemastaan tl]östä ja fllstanTtufjista forwallsta, 
len mutaan luin alempana lanotaan." . 

2nfi on fuitenftn parisja fo~basja te~ltt)t torpparitll oiteu, 
teen jaaba forwausfn pn~oia rajoitul;in, jotta ;uuresti wä~entä ' 
mäi forwauljen mt)öntamijm merfitt)stä. 49 §:n loppupuoli tuu, 
luu: "IDJuorranantaja 011 fuitenfin wnpnn forwaufjen juoriUnmi. 
lesta, jos wuoframies on fäl)ttälll)t pibäftämääniä oifeutfa wuotra' 
lopimufjen irtiinnomijeen wuorra,ajnlla." 

Dn fäjitfämätöntä, milIä oifeutetuIla jl)t)I1ä mlnltiojädbl)t 
omat tasia tapaufjesin ta~toneet mnpnufton muofrnnantnjnn' tor, 
waulien juoriftamijesta. Dn fni maan l)lecnja ta~bottu iaaba 
laJiin mannomistajia illoiiwia iadböliia, ja iiina tadotufjesja t)Ud, 
mainiftllfin rajoitus teljh). (f~bottomal\a mnafimufjena on fuiten, 
Iin ejitcftäwä, että wuoframies jan täl)bcll formaulien tefemistään 
tHan parannufiistn, !ifIoinrin tun ljäll on fät)ftänt)t pibättämääniä 
oifeuttn wllorra;opimuffen iriiianomijeen wuofra,aial[a. 

mnslaampi tuin ebelIdmninittu määrät)s on fuitenlin 50 
§:sfä oIewa jääbös, jola tuuluu: "Rorwoufjen mänrnn Insfet, 
taesja on ml)ös oteftnmn f)uomioon, onlo wuorrnmies jaanut teleo-
mäniä parannufiet iuurcmmasja tai mä~äiieml1ldsiä määrin pal, 
fituifli - - - Iijaänft)neell fuoUamaijuuben tauUa. 305 wuof, 
ramies on parannurlen tuottamnn f)1)öbl)Tt lauita jannut täl)ben 
f)l)mih)fien fustannufjistoall, oUoon wllofranantajn failesin for! 
wauswelwolIiiuubesto mopon." 

Xämdn lainfo~bnn nif)euUamo määrt)t)s on iImeinrn. Xorp= 
pari ei jen mufaan jaa itjelleen pibätetl)fii toiffea iitä tiInn orwolI 
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fof)oamismööraö, jonfa r,ön omaIla h)önöän ja omilIa fustannuf~ 
iillaan on aitaan ioonut. 30s r,än on näistä jo loonut nnuttia 
f)l)ötl)ä tilan Iijäiintl)neen tuottawaiiuubw tautia, niin l)önen löf). 
tieslä torpasta maanomistaja aiman ail)eetia, wnifta r,än ei ole 
pannut totUa ristiin torpantilan armon fogottamiieslo, Jaa ilman 
forwausta omnfjeen len lilöanuon, jolla tila on nousiut muottoa· 
jan aitona. Xöfä ei rooi nimittää muurii tuin IaiUistetufli rHS>' 
jätii, loHen tl)ön tulosten anas1amilefji. Xorpparien el)bottntnana 
ronatimufjena tulce täsiäfin fof)ben DUO, eHii tl)ön tulosten tulee 
langda tl)öntdijöiUe. 

!IDuoben 1900 waI!iopäiwilIö, joina nt)h)inen maonwllofra· 
lon loobittiin oli h)ua lööbl)iIIä leIroiUö, mitä tölIä lainfof)bnUa 
1(1)'0010011 Inawuttao. Se ei nimittäin nl)ft)ilcslä riiifeösjö nlUO-
bosjaan jaanu! faiHien tannatusta waan iitä wastus!ettiinfin . .2ati 
ja Xalouswatiofunta e~botti, ettö maanwllofraajan tuli ji jaaba 
"ei ainoastaan forwauljen lefemäslään tl)östä ja muista fustan~ 
nuflistaan, waan ml)ösfin f 0 ~! ttllll i j e n t u 10 n niistä, jota 
tuloa arwioitacsla fäl)pö forfofanla Idä maal1wiljell)stöistä fulla~ 
tin paiHafunuaUa I)lecl1lä {ä~lejl)ä tulos tarjoaijiwat mdfoisla 
io~toa.u 9J1uita folme läätIJä oli tällaista laajennusta wastaan, 
joten lain 50 § tuli jelIaijefji luin le ItIJI on. 

ftUIt maanomistajien etuja jUmällä pitäwät waltiolääbt)t 
tiislii fo~ben jiis owat te~neet riiifeätö wöärl)l)ttä torppareiIIe, 
tulee näitten itje rIJ~tl)ä täIJttä oifeutta waatimaan forwauf;en 
ml)önlämilesjiifin. Dn waa'Oittawa, että wuoframie~eIle on laisla 
tunl111stetlawa oifeus jaa'Oa wuofrafallbeu lopulla t ä 1) j i forwaus 
liitä arwon uOlljemijesta, jota on ~nwnittu wllofratUalla wuofra~ 
fauben fllluesia tapa~tllmeu. Xämä arwon nouleminen woibaan 
taas par~aitcn ja oifeubcnmufaijimmin määrätä Iilen, että wuofra~ 
liIan arwo lasfctaon len tuolantoarwon mutaan ja rofennllliet 
arwioibaau erifleen niiben to'OelIiien armon mufann. 

6eIwitl)flcn ~anHimilefli liitö, minIä wettalt tilan tuolantOo' 
armo on fo~onnut tai lasfenut ja minIä werran maanomistaja 
taitta wlloframies jiis Olt welwoUinelt luoritia1l1aan forwausla 
!e~bt)istä parannllfiisto tai tapa~tul\eesta rapPclIlumijesla, 011 jo 
n1)f1)ilesjä ma(lltwuofralaisia määrätt!) pibetiäwöfli tulo, ja lä~tö~ 
falleImus. :tämä on liet1)sti paifalIaal1. 9J1l1lta len iijaan on 
wuoframie~en fannalta falloen f)l)ljättäwä le. lainmääräl)s, että 
IJf)lä pätewästi luin lain mufacm 10imiletulIa faljelmufjelIa woi~ 
roat wuoftcmantaja ja wuoftamies lefemällöän fntjelnmsfirjaUa 
taiUa wuoftnfirjaan otetulla jelwitIJfiellä itlefin lopia niin l)l)win 
mislä tuunosla tila wuoframiel)en jiil)en tuUesja on tuin ml)ö~ 
wastnilesta rappeuben taitta parannuslen forwclUtfen määrää~ 
mijestä. 

• 
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XöUoinen mllofrnnantnjan ja wlloframief)en wapnoel)toiien 
Jopimufjen marann jätettt) fatlelmufiien pito ja forwQufjen maa, 
röömincn ei epöifemätiö ole. flt)ö'OlJninen muofrnmiegeUe. 91l)fl)i, 
lena aitona, jolloin filatto111QIt wäestö" luful11öärö on !owQttoman 
luuri, on lorppien flJil)ntä ntl)ösfin wilfas, ja woibafjeen IHs maan 
laaon f)aUuunla torpan on len f)o(ullinclI wllofraaja u!einfin tai· 
puwainen alistumaan muofranontajan epäoifeuletillil)in ef)toil)in, 
mitä tulee forwQufjen mööräämijeen. Slalldmufiicll wapanef)loi, 
iuus on el)'Oottomosti l)eifommalIe jopimusfumppaniHe, wlIoframie. 
l)dIe, tlJäebullinen leilta, Inmoinfuin teolliluuben alalla l)fjilöllinen 
tlJömölipuf)e on omiania lorlol}1nan ft)öntctijän oifeutta. Wllof. 
rananloja moi taimuttaa I)änestä riippuman, m(1)hoHilesti faiUia 
maanmiljcll)s-. 1). m. fatjdmufjeen ruulumia leitfoja tuntemattoman 
rouoframie1)en talle epäebulliicen ja qJäoifellbeIlijeen tilan arwon 
ja forroauflen määräämijeen. Xämän tägben olili laisla määrät. 
täwä tulo. ja Iägtöfatlehnuflcn pitäminen p af oI! i\ di i, wuofra· 
[autafunnan toimittamaf!i te1)täwäfji. 

IDlitä tulee wuofrafallbcn fesläesjä pibeftäwiin fatlelmufiiin 
ja forroauflen mafjamileen, 011 loisia lääbettl) lellaisten tatjdmuf. 
lien pito, jos wuottamafiu wuofralopiumflcn mutaan on wllofrao 
louhen ajalla määräwuoiicn fulutiua uubeIleell määrättäwä lai 
jos wuoframies lasfce f)lIoneen, pelIon, niitl)n la1)i 111uuta tilaan 
fuulull1,O.fa rappeutumaan. IDIaf)hoIliiia tapaufjia marten· tuIili 
laaha Iafiitt leUaincn laiapuolincn liiämääräl)S, että fatjdmufjia 
tulili wuofrafauben fesläesiä pitää {iIlointiu, fun wuofraaja mäit· 
lää rouoframiegen riUoneen wllofraef)loja tai toiiaaUa wuofrnmies 
wäittaä, että I)än mielestään ei ole tilailuubesla nauttimaan wlIorra· 
jopimllflen lauUa lnamiaatt etuja. 

'IDUäeli!etl)ll perusteella cl)hotetaall läsiä täliteIll)1t 3:nuen fl)' 
fl)mt)fjen waslallfjefji !orpparifofoufjen f)t)wäf!lJttäwifji leurnaroat 
ponnd: 

1) lmuoframief)elle on laisia tunnustettawa oi· 
teus laaba- wuofrafauben lopuna täl)!i torwau!'> liitä 
9rwon noujelllilesta, jofa fatlellllllf[ien nojalla on 1)00 
maittn wuofratilaUo wuofrafauhcn fuluesla lapagtuo 
meno 30$ wuofratiIa on lasfenu! arwosfa, oItoon 
wllofraajaUa oiteus iaaba tälJji torwaus teistä wäf)~ 
nClllilestä. 

2) mllotratilan armo on lasfettawa len tuo. 
fallloarwon mutaon. lRafennllf[et arwioihaolt erilleen 
nlihen tobellilen arwon mutaan. 

3) !!13l1ofratauhen alusla on wuofratilana pi~ 
bettäwä iulofatldmus, wuofrafnuben 10puHa lä~töfai~ 
jeItnus. 

3 
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4) !lUuofrafou'öcn fesläesiä pi'öetiäföön falle[· 
mullia ja mö:äröttäröön 'orwausta mafiettawafji ai· 
noastaan jos 

0) wllofrnmofiu wuofrajopimuflcn mutaa" on 
wuofrafau'öen ajalla möäräajoittain 11ll'oelIeen mää-
rattawa; 

b) wuofrnaja malttaa rouoframieI)etI riftoncen 
wlIofraef)toja' jai f)äncn Iosfeneen muofratilan i1meiieen 
rappiotiIaan. ID11)ösfin wuoframies on oitellletht tai· 
jelmusta maalimaan, jos I)änen mielestään f)än ei ole 
tiInijuu'oe.sjn nauttimaan wuofraiopimuflen JauHo jaa. 
miaan etuja. 

5) Ralfe1mufjct toimittaa ielä forwoufjen mäa. 
rää erillJi"e" wlIofrnIautafunta. 

(f w ä 51 1)5 f es fu 5 t C 111: (ffilaanantaina iItapäiwälIä). Hien! 
plIf)ujnt fiiwaasti woslustiwat wltofrafaubcn fesläesiä toimileltawin 
wälifaljeImufiin ja I,lHlOfralifall armon losfemijesfn jeurnawoa for~ 
wnusta wuofrafalltlen festäesfä. XuIoo i6 Iäf)töfntfd11lufjen foi~ 
nmnpnnoa pifiwät wälttämättö11länä. (~irgmal1, ~eIto l1 en, ;;Uit. 
fänen, g. m.) Xoijet fans wtilifntfelmufiiafin pitiwät erittäin tar~ 
peeIlifena jos luuremmista ulltiswiIjelgfjistä aijotaan footia forwaus. 
(!:Salonen, ngbecf, l). m.) Rorwallsta määrättt'iesjt'i on otettawo 
f)u011lioon ml}ösfin tef)'öl}1l h)ön runious, eitä l}fjin tuotannon ar· 
0000. (värtinen). 130nnen enjiolnn roiimeinen (auie on tarpeeton, 
fun lain täglt}l) olettaa fumvaanfin ajianomaijeen (.0. 2eppänen). 
Ilfjiasta fäl}tettiht faiffiaan 34 puf)eenwuoroa. 

13 ä ä t ös f es f,lI s t eI u: (Xiistoino iltapäiwäUä). m3aIiohm. 
nan mietintö fUlIltti: 

"ID3aliofunnaIIa ei ole ollut mitään mllistuietlawoa 3:nnen 
fesfustcIuh)lgntl}fien olllstllficsja eiiintllotlljo nt'iföfof)tia wastaan. 
6itäwastoin ei waIiofunta erilläijisiä fof)tlin ole woinut gf)tgä fl) ' 
fl}ml)ljen wastaufjefii laa'öittuif)in ponjiin. (!wästl)sfesfllstelusfa 
ejitefh)if)in mielipiteiiiin ja omnan f)arfinfoonjo pemsfuen on wa. 
Holullta tef)nl)t ponliin ieuraawia muutofiia. 

!.fnjimmäilen ponnen alusla on lano utunnttstettnwoU 
muutettu janafii "mät'irältäwäU, tosta on jäIfimäiien lanon taf· 
{oltu iuurenllnoIIo painolla teroltawatt forwoufjen l1Il)öntämijen 
pafoIlijuutta. nijäiimällä iiwllloujeen "jos l)äll ei jilIoin f)aIua 
wuofmjopimllsta lIu'öistaa((, lanojen "wuofrofou'öen lopulla" jälfeen, 
011 tal)'öottu ejitettäwä alia ioa'öa lelrocmmälji. 2iiäfanat "torp' 
porin tl}ön ja f)äl1en fäl)ttämälljä pääoman fautta U Ielwentäroäi 
ml)ös oliaa, lomalla hm ne aietfawoi oifeufehm rajan lille for_ 
wauf[efle, jonfa wuotrnajan tulee IlI0ritfaa. ni\älaufe "Iamon pt< 
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fIlsteen mutaan on I)änen perifiijiIIeen laiffa oifeu'öenomistajiUeen 
iuoritettama formallslau on ajetettu täl)'öennl)tjtfji ja jeImiftetfji litä 
tapausta marien, dtä wlloh'amies fuolee wuofrafauhelt fulue.sla. 

Cfwäsll)sfesfustelusja joHui pul)ujat lal}toiwat poisltttamafji 
tai ninafin wuoframiel)en etuja Iilmänöpitäen liewenndtäwäfli en· 
fimmäijen ponnen loppufol)'öan, jofa hmlllu: ,,305 muoh'atila on 
lasfenlll arwosia, oUoon wllofraajalla oifeus laaha liilJIi forwaus 
tiistä wäl)tnemijeställ

• mlaliohmnanfaan mielestä tämä määräl)s 
töUaijenaan ei ole palfanaan. 2lluoframiel)elIe moi nimittäin ial$ 
tua tapalltlia, jotToilt i1mon I)änen tol)hoslaalt riippuwaa jl)ijlä 
lDuofratilan orUJo lasfee jo jilIoinfin lii5 I)tinen oiman määrin pi. 
iäili luoriUaa täl)li formalls armon mäl)enemilestii. väntä moi 
cjim. fol)hata ~änen lijömoimaanla luuresli mäl)entämä tapaturma 
ja lairaus, toiUa moi lulla fatomuoiia, joHa faiffi ai~euttamat 
tilan armOll mäljemmilen, ja jos ~ällCn liitä mielä pitäili luorit. 
taa forroallsta, fo~taiji l}iinestii ail}eulllmatolt onnettonulllS ~äntä 
fafjinfertaijella. Xämä olili i1meijesti epäoifeuteitua. XoijaoIto taas 
oooi tuitentin ejiintl)ä lapalltiia, että oollolramies törfeän ~llolirttat. 
tomuuhen tä~'öen· ooä~elltää tilan arooon ja on Imoilt tidl)sti meI. 
lapilä !lIorittamaan forwousta wllofraajaUe tilaIla lal)liesjaän. 
maitten jeiffojen perusteeUa e~'öottaa ooaHofllnta, että ponnen lop. 
pumomentli flluluiji jeuraaooasti: ,,305 oouoframics on laallut 
wastaanottao rouofratUon ja rafeltnufjd ~I)roäsjä wiljeh)!5.- jo 
aluinfunnosja ja päästää ne ~uoIimattomuutenla tä~'öen rappioIIe, 
oltoon wlIofToajaUa oiteus laoba forooousto niitten arooon ooäl)e. 
nemijeslä". 

Xoijeen ponteen el)'öottaa waliofunla Iijättäooäfji, että wuof. 
ratilan anoo on !asfettawo IItl)ös lii~en uljrntun tl)on mutaan, 
rosfa jana "tuotalttoarooo" on matmaan moneHe I)ämärä ja epä. 
mo.äläinen fälite ja woihaan tuItita al)laallllllin luin pitäijifo.än 
ja ottamatta tnrpeefji pnljon ~uomioon litä tl)Ömääro.ä, jota tilan 
armon fol}ottomifeen on fäl)lettl). 

Slolmannell ja wii'öennen ponnen el)bottoa ooaIiofullla pl)ll)' 
tetti'ttnifji ennallaan. 

91eIjäntee.1t ponleen näl)'öen on ooaIiotunta päättälU)t tel)'öä 
len jijrfo.n el}hotuflen, että le totonaan poislettaijiin . 

...Run ooaIiolultta liis pitää mäIifatjelmuflia lorooallfjen mäo.: 
ro.o.miiineen taq>eetlomina, läl)tee je jiitii näföfol)basta, eftä oollof~ 
rafauhen festöeslö. pitiimö.t fOllc1mufjtl foituwat el)hottomasti torp~ 
potiluofalt wal)ingofji. 305 enjifjifilt wllofrnjopimllfiesja ollnd. 
t~il~in tiIailulls määrätä wuofra111atju wllofrnfau'öen ajalla määrä. 
alolttain, niin foiloen jiil)en että forpparien oouofratilojen arooo 
lJ1een!ä juuresti hlIee fo~oalllaari, jiIlo. litien fun on laatu lIuli pa. 
rempl maallwuotralafi ja liinä loatiu torppariUe l}änelle luIeooat 
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oifeubet, ~än nt1)ÖS tDoimaperäilemmin ja f)artoQmmin on wili~ 
[ewn maanla, Hänniit tulewat waImosti pl)rfimiiän niin paljon 
ruin iuinfin wälifatlelmufjien pitämijeen ja niitten rautta Wllofra~ 
moflun fof)oftamijeen: 1:iiUöin wiilifatlelmufjisto on roailt luloo 
waf)infoa torppariwäestöIle, fe tun ei loili nauttia fäl)jiö h)önjä 
tulorjia. 30s wuofraaja taas wäiUämiilIä wuoframiel)en ritfoneen 
wuofraef)toja, t(1)too oifeuttaan mahooo, woi f)än len teffoa l)lei~ 
len lnin nojalla larwillemotta jiil)en maanwlIofraIaisla määrätä 
uifl)iien fatlelmufjen pitoa. lffiäIifatleImufjen pitäminen {illoin hlll 
"wuofraaja tuöiltäö wlloframief)en lasfeneen wllofratiIan ilmeijeen 
rappiotilnanu aif)euitaiji taas loppumaltomia rettelöitä. (fnlhlt1l1äi~ 
len ponnen loppumolltclltisln taafocm wuofraajaHc fl]Hä: riittä:ooä 
oifeus täslä tapaufiesia. 

4-:nen ponnen 6:nen tof)han loppupuoli on taas tarpeeton, 
toslo I]Ieinen [ofi täsläfin tof)hen oollofromieslä: luojelee. 

~nä:eiileIlJn perusteeUa ef)'öoftaa waliofunla ö:nen h)it)ml]fielt 
oonstaufiefii !euraomat ponnet: 

1) Wuoframief)eIIe on raisla määrät" 
lämä oHeus jooha wllofrofau'öen (opuIIo, 
jo s ()än ei ji[Ioin f)a l ua wuofrafopim usta 
uu'öi staa, täl,li forooaus liitä arwon 1l011 ~ 
iemifesta, jota fatielmuflien nojaUn on 
f)awaittu lorpparin Il)ön ja f)änen täl]t~ 
tämänjä: pääoman t autta wuohaliIalfa 
rouofrafau'öen fufuesla lapaf)tlllleen. 
Sama n perllsleen mutaan on f)äncn pe= 
ri lli lillee n taiIlo oifeu'öenomis!ajilleen 
luoritettnwa forooausto. 

30s rouoframies on ja anu! 1l.lllofra~ 
tilon ja rafennufiel f)l)ooäsjä ooiljeIl)s~ 
j a ajumusfunnosia ja päästää ne f)uo ,.. 
Iimattomuutenia täf)'Oen rappiolle, oItoon 
1l.lllofranantajalIa oifeus jaaba formaus 
niitten oroo .on wäf)enemijeslä. 

2) IDJuoftatilan orwo on Iashttaooa 
jiif)en uf)ratun Il)ön ja tuotantoorwon 
lIIufaan. 91afennutlel arwioibaan e tif ~ 
leeu nlihen fobellijen arooon mufaan. 

3) IDJuofrafauhcn alusla on wuof~ 
tilalla piheUäooä lulofalfelmus, muol ,. 
rafauben lopusia Iäf)töfofielmus. 
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oifeu'OeI, r,ön ntgös woil11operäifemmin ja I)nrinammin on wilje--
lewä tilaanla, ilännät luIewnl waflnQslt pt)rfimään niin paljon 
ruin juhliin wölifaljefntllfjim pitämiieen ja niitten tautta wuolta" 
maflult fol)oftnmiieen: Xällöin wälifalielmuflisla on moilt juloa 
wol)infoa lorppnriwäestölIe, le fun ei raili nauttia läl)jiä Il)önjä 
tuloflla. !Jos wuoftaaja taas wäiltämällä wuofromiegen ritfoneen 
wuofrael)lojn, Inf)too oifellttnan walwon, woi I)än len lef)ba 1)lei~ 
len loin nojnUn torroiilemoltn iiif:len moanwllofrnlnisla määrätä 
erih)ilen tOllehTIuflen piton. iffiälifatjelmufien pitäminen jiIloiu fun 
"wlloftaaja mäittää mlloframiel)en lasfeneell wllofratiIan Umeijeen 
rappiotiIoon" nif)eutfaiji taas loppumattomia rettelöitä. (fulintllläi~ 
len ponnen Ioppumomenlisin laataon uHlofraojaHe fl)Uä riittäwn 
oif\'us täsiä tapaufieslo. 

4:nen ponnen 6:ncn fol)'oon loppupuoli on taas tarpeeton, 
losta I)leinen laU fäsiäfill fol)'oen wuoframiesfä fuojeIee. 

'DUäeliteh)n perusteeUa effoottaa waIiofunta 3:nen ll)lt)ml)fjcn 
wastaufjdji jeuroawat ponnct: 

1) Wuoframiel)elle on rai sla määrät~ 
täwä oifeus jaaba wllohafallben lopulla, 
jo s I)än ei !illoin I)a lua wuohnjopill11lstn 
uubistaa, tät)1I forwans \iitä armon nou ~ 
lemijesfa, jota fatfelmllfiien nojaIla on 
I)awaittll torpparill tt)ön ja I)änen täl)t~ 
tämänfä pääoll1an lautta wuohatiIalIa 
wuotraJauben fuIucsla tapal)tunecn. 
6aman perusteen mufaon on I)ällell pe", 
rillililleen taitfa oifeubenomisfajilIeen 
luorilettawo forwClusta. 

~05 wuoframies on jaaTtu! wuofra ~ 
tilan ja rafe n nuflef I)l)wä s iä wiIjell)s" 
ja ajumusfunnosja ja päästää ne I)uo ,. 
limattolltuufenfa !äl)ben rappioUe, oltoon 
wllofranaulajaIIa oiteus l aa'Oa forwau s. 
niitten arw .o n wäl)enemiles{ä. 

2) W u ofratiIall arwo on [asfettawa 
{iil)en ul)ratu ll tl)ön ja tuotantoarwoll 
mutaan. 9lafennuflet arwioibaan etif ~ 
leen ni ib en lob eIlilen arwon mutaan. 

3) m3uofrafaubcn aIus\a Oli tUuof" 
tiIalIa pibeltäwä tulotat{ e l lllus, tUuot .. 
rafauben lopusla läl)föfatjelmus. 
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4) .Ratjelmufjet toimittaa lelä for . 
watdien määrää eritt)inen wuohalau. 
talunta. 

6. DäHinen. Rust. !!B. iltanlanen. 
Dsfar .Ranfaanpää. R W. Rarwonen. 

91eslor mronen. 
;rimo i>eIenius. 

fi~l!nL 

ID3aIiofunnnn ef)bolusln fäjiteItäeslä ef)boteftiin että l:slä 
oja51n mainitfu lorwaus oIili juorilettawa 5 o/~ foroIla, ja eftä jos 
anoollnlennus on Inpaf)hmul jostafin lUOIInOlI palosta, äUöön 
forwallsla mt)önnettäfö (!l miHonen). !!Bälifntlelmus onoon jaI-
mtu nlislä tapallflisla, jolloin wlloh'anotfajan wiljeh)fjet wllofrO:a· 
jan wllotli fi'iriiwät tappiota. (!l 9l1lrminen). Wliffdin läänin 
ebustajat ilmoilHwat t)leile!li mielipiteelleen wijlifatieImufjen toi. 
meenpanon jofa 5:hes wuoii, mufta ilman weront)lemll)slä, ja eftä 
faticlmll tien toimittaa molemminpuolinen Wllofralnlltnfunta. .R. 
Xujunen cf)hoiti wäIifaliclmufiia jofa lO:ltes wuoli. m. RÖ{Jföncn 
elifti 5:fji poltlte!ji: ,,~os lämä wuofralalltafunla joslafin luf). 
teesla Idili pllollleemjelt tatjelmllfielt, oUoon nlianomaijiITa oiteus 
mebola l)leijecn Iita warien muobostcthllm falfehnusIautahmtnnn. 
~os walitus 01\ oitea, niin ebellinen laulafunla wastatfoon aliasta 
jof)tuwat tulut, waslaijesla fapauflesla waliltaja itjeH

• 

Xef)hl)1 ef)hotufjd loim muut f)t)ljäftiin äänestl)fleUä, paitli 
.Röf)fölen ef)botlls Iaf)eleltiin IautafuntawaIiohmltalt fäliteItäwäfji , 
jolen IHs wnliofllnnnn ef)hotus 11tH fl)jl)ml)ljeslä foroullen päälöf\efji. 

3;lIen fl)ll)ntl)fjen jof)hosta panemme wastaIauleen enemmis-
tön päatöstä wastnan, joHn päätöljeIIä fllmottiin ma . 
lifatjeImu s ilmnn meron l)ICnnl) 5 Iä: 

3. Rananen. R meiman. m. Dujenius. R Xujunen. 
m. Xujunen. 

9Jlitcntä woihaan lain lautta turwala wuol . 
ralaijeIle meilänfäl)tlö ., laihun. ja fnlnstu50ifeu5? 

.R e s f U $ t e {u u n (Xolstaina aamupäimänä) oli 6ltl5taja 
ml. ~ 1 0 r a n t 0 loatinut waliofllnnosla jellraawan ehll5tuflen: 

!!Biime wuoiiiaban anliofji 011 Iuettawn m e t f ä n f ä l) t ö n, 
me t I ä $ t l) 5. ja 101n5tu5 wapauhen täl)hellinell totoominen warii-
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ltoilelta faTtialta. 6alojemme puut, meijänriistn ja järwiemme 
taIni owat täUä hrlM QItQstetut l)fjih)isollloijuubefjL 91e owat 
raiteitä epäfof)tia ja jifji maatiwot tallUn fJuomiota ja iol)'öon111u~ 
taisin toimintaa hlUnfjeen poistetufii. 

Stl)il)11ll)fjcn enjimmäincn ola me t I ä Tt f Ii 1) t t ö on erillJ i~ 
lesti laden jenwllofji, ettii mdlät owat Ttl)fl)öäll ja tuIewal roos< 
tafin olemaan miljoona aarre, jola ei jaa ajattelemattomasti fal)t~ 
Iäti. 'I)fjitl)isomaijuutena oIlen on le aina arweluttawCln I)uijnus< 
maf)'l)oIHjuu'Oen micIuijnnn lemmeUl)sfcntiänä. 

möin oUen on IHs alin l)uulawa epiifol)lo. 'I)fiitl)iiilIe altos< 
letiu fnnjaUisomoiluU5, lIt et Iät 0 w n tel) b 0 t I 0111 a 5 t i i a n ~ 
lawat wallian olllcdiuubefli. Gifloiu fatoon meilien 
Inttullullt warosia oIewn fantnminen. ID1dlänI)oitof)aUitus, jonla, 
moinen laitos jo on oIemasla, tulee {illoin pilämään f)uolell met. 
lien jätfiperäijesfci fäl)ttämijeslii Idä maanmuolrnlaislen iuf)leen, 
että maastamme pois midäwään puu!amarnan näf)'öen. 

9JlaanmiIjeIl)fjemme mäHtön liittolainen, fnrjnnf)oito on mielä 
enemmän tai mäI)Wlmän puutteellinen ruofin!aanfht näf)'öell, jofa 
jeiffa on mielestäni oleitama läUäferlaa paillamasli f)lIomioon 
lai'ounfö.l)tön järjestämileen näf)'oen. Stef)iltt)ul)! farjan1)oilo nimit. 
täin e'öeUl)ltää f)einäpeUoiHa !l)öttöä, mutta meiUä tulee feläruO>" 
finla pl)jl)mään lauman aifaa, jos ei ainaile.sli, niin ainarin oiit. 
fainen lai'oullIllaisjn. ::tätä leiffan jilmälIä pitäen on Iuonnollilcsti 
folielämien Iai'öunlllaaUa fäl)ttö ajdettawa ma1)'öoIlilimman wapaa!li. 

IDlitä tulee meijäsh)srajoifus fl)il)ml)ljeen, ta1)'ooll 101100 maan 
muulamau lannn. 

~altalailelltlne omat ottaneet mdläslt)soifcu'öcn ilieIleen pmlS-
leeUa: 30s ei rajoiteta mc1länriislau pl)l)nti, a i f a nu ja mao. 
om i s t us 0 i t e 11 tee n n ä f) 'ö e n loppuu riisla jaloiItamme. Ele 
on f)elposti to'oislettama wiiärä olafluma jiiUimmäijeen Hljoilttfleen 
Iläf)'cen. '.pnll!nfoon mdiän pl)l)nti aifa entistään Il)f)entluäfli ja 
nlllle!tnfooll fllitenfin 1)aluawnill wnpnasti mnnnomistullceu tai· 
lomalta fiil)ltää mdjästl)slä l)Ieilenä fonioloisoifeuteua *). Elama 
011 laita mlastusoifeu'oen rajoiitamijell fonsia. 

RaIaslusoifeus rnjoihlfjin lootiesla !uoHnwnItiopdiwillä idi 
onfimisoifeus 1)leilefii lumnlii. '.pof)jonn tuolle owclolle f)l)wän, 
laf)toiillu'öelle tuntui olleen peIto liitä, että jos fnlastuswapaus 
'erin fniffiaan lufitaan manitaalill1ieslell l)ljill)soifeu'oefii, noulee 
tonlon fesfuu'öesla liian woimafos mieHen fuof)u faniolaisoileuf. 
lien rl)ösföstö. Ralostusrnjoitufiell epäoifeufetlulIa wer1)ono ori 
talain wn1)cllelllinen liiall wnpnnll plJl)nnin tni)'öell. IDlulta jos 
luolIIton antimef omnt liion wäI)äileltii nnl)ttäwäl if)lIlis[ufuun 

0) ~umnl rGGlmn~ aito (!ta d {illld [iKoilIICQR lOVII. 
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nö.~ben, ei meilTä ole oiteutia poislaa loilia i~mijiä toroltoan ui· 
topuo{eUe fäl)ltömaf)boHijuuben. :toilia feinoia on !)acttowo. :taI)' 
h)1) telliä fe ino, milIä jaabaon liläänt1)lt1ään je aine, jotå Wä!)l)1)' 
btn löl)ben porwariHinen puolue lailla oltaa omafji oileubel{een 
nauttia. Sama fatlmdotonta on löih)teltöwä raloi~infin nä~ben. 
5ärjesteItöföön talojen taswaltaminen, niin eiroäl lopu wejistämme 
ja liis oItoon jofaijeUa i~mileUö I)~tä lumi oifeus falastamileen. 
9J1arjojen ja lienien poiminta pitää m1)ös olla wapaa, iillä muu-
ten nuo !)I)wät lt,olmononti111et jääwät f(1)ltiimättä. 

I!:!)boitan jHs totousta fcstustelemoon puolue!)aUinnon ponlista: 

1) ID3l1ofralopimufjesia rouoframie!)dle turIVat. 
laloon niin {aaja metjönfäl)ttö ja laibunoifeus, tuin 
muoftatilan miljeleminen jo funnosla pito aifJcultnmat, 
ja oUoon wuoftnlaulofunnon läl)emmin nämä ef)bol 
määrätläwä, joUei aiianomaijet niislä lomi. 30s muot· 
ratiIaan ei Hitetä läl)beUislä lItetlänf(1)Uö, jo loibun: 
oifclIUO, mäi)enncitäföön muofrmnafjun iumuutta wns-
laamasia määräslä. 

2) ID"/el jästl)5" jo falastusoifeU5 omat ~eti tefJ· 
lömät maanomistufjesta riippumattomifii. 

Sen jol)bosta fä1)tetl)isfä puf)eenmuoroista ilmeni m. 111. leu-
raawat mielipiteet: ID3aabittiin wiljele111äitömiltä mailta aitain 
poi!5tamista. (211len 1) . m.) 9Jläfitupalailillefin 1)f)oen lel)lIlän lai· 
buumaa. m3aItion njetlo111aan tomileo f)arfiljemaan el)bolusla me> 
rifalasiuslailli. (Seuranen). 9Jleilänfäl)itöoifeuben järjestömistö 
mdfönfJoibon neumojan ofJjeiben mufaan. (.3ärwinen). .3ofaiidle 
muoftanomistajaUe ollla meliäpalsla. (ID"/erinen). ID"/ellää 1t11)1)" 
btsfä on fatlottawn ettei lorpparia jätetä ilman tarweme1jää. ~ois 
tallin falapoimenel tomeine waItion fustantamine l)öl)r1)loiwoineen, 
poi! l)aUitufjen 1)011)00l11al fJirwel !)äwiltämäslä fÖ1)l)än miei)en 
wiljetl)fjiä. (D. (!;. ffi:iifonen). 

~ ä a l ö s f e s f u s t e l u s I a, fl)ll)ml)tien palaItua mnliofult; 
nasta, jiif)en ei tef)tl) erih)iiiä lI1uutosel)botufjia, joten päätös tuli 
fuulumaan: 

1) "IDluofralopimllfiesia fllrmaita-
·!oon wuofra111ief)eIIe tarpeellinen polt to· 
ja rate nnu starpeiben täl)ttö<oifeus ida 
mapan Inibunoifeu s I)Ieiji Itä Iaibunmailla. 

2) IDlet{ästl)s, Jalostus ja rawu sl us 
j a jienien ielä marjojen po i mintn. oihus 
oltoon maanomistufiesla riippumaton". 
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Wiibes fvsVmvs. 

ffilisfä lul)teesia oli!i wllohamieijen wilje. 
Il)soifeutfa lUuoftatilaan laajennettawa jamitfä 
pl)'fälät oliiiwat liinä tarfotufjesia ulIteenmaon· 
wuofroIafiin laataroat? 

Stl)jl)ml)ffen ori 0lu5tonllt muisi. (f. CD 1) 1 1 i n 9 l)I)tel» 
hesiä ciiteImänfä fansla: 

".omistus. roaito rollofraoifeus?1< 
joten fäl)tämme ml)ösfin täslä jamaa järjest1)stä: 
a. Dmistus· roaito wuofraoifeus? 
"Stlllt 1)I)'ot)tään uubistamaon torpporiolojamme Idä poran-

tamaan tiIottollton roäestön aielllCla antamalla l)eUle manta roil. 
jeItäwäfii, nouiee IuonnoUifcsti cnjimäiieffi flJil)ml)fjefii, onto näiHe 
fanfcmtl)f)milIc I)anfiftawa maata t ä 1) bel I ä 0 m i 5 t II 50 i = 
huberIn mailo ninosioa" wafinaiiella fÖl)itÖ ' eli 
W II 0 f r a 0 i f e II b erI Q. :::tästä fl)flJml)ffeslä on ei ainostaan 
ioiiaTistien, waan järfemimpäin pormarillistell mieIipibe jo ma-
taantunut, ~e maatimat taini maan m af i nai s t 0 f ä 1) t t ö· 
o i f e 11 t t a. Gelmimmin loujuwat taman jojiaaIibemofraatit, jotfa 
0~jel111asjaan maatimot, että 1:0 maItion m a i tae i la a j ä t . 
lää l)llitt)ijiIle täl)beUä omistusoifeubeIla ja 
2:0 torpparien alemaa on parannettawa ~anffi. 
malla ~eilIe marowa ja oifeubeIlinen wuoha. 
a i e m a. :tällainen wantimus on järlemän punniticmiien hllos. 

Xäl)belHnen omistusoiteus on nimittäin monesla iu~!eesla 
jangen ~(l.itallista. XälIaijefli on omistusoifeus oloittanut meUlä 
Guomesiafin. 5uuri rajaton omistusoifcus maa~anfa on oiteu!. 
tanut taloIlijet ml)l)mään maamme metlät niin tl)~jiIle ettei niisiä 
fo~ia ole enää funnollista rafennus~irttäfään. t)l)ötl)neei tästä 
metläraisfauffesta omat maan jotfut maanomistajat ja tuffil)ij. 
iiöt, muUa färjimään joutui liitä fl)llä juuri ola fanjaamme. 5a 
langen fumaawaa on että itle tiIallijet, metjanraisfaajat omat uiein 
maan onnettomuutta niittäneet metiäraf)oiIIaan. 9läibcn awulla 
on f)uolettomasti eIetfl) ja niiben loputtua on oltu entistä tl)f}. 
jempiä, miljell)fiei rappiolla ja wiljelijät tt)öf}ön totfumatfomia. 
I!}fiitl)isten rajaton omistusoifeus on iuuresla mMrin .ll)l)nä tOrlJ" 
parien olojen fef}nollteen ja titatfoman mäestän fe~itt)fieen. Xa: 
10ITisten mapaa ffilJttämaIta omistamaanla maaf)an on oifeuUa< 
nut f)eibät määräämään milIaijet ef)bot f}l)wänlä torppareiUeen. 
Xäslä on torpparifl)jl)ml)flen Il)nh) ja jamasta läf}teestd on fotoi: 
Iin titaftoman wäestön flJll)ml)s. ID1itä enemmän metjän ja maan 
arwo on fo~oltltut iitä enemmän owat taloUiiet ruwcnnce! estä. 



41 

mään uubismiljell)sten ja uubistorppain Il)ntl)ä maifleen, quoIi. 
matto liitä, eHä miljefl)sfelpoisla maata oIiIi maiHa fuinfa. Xä· 
1m IHs l)fiitl)ijen maanomistus pl}rfii estämään taiten uUbiswiIje>< 
f9lfen ja täten lJf}ä f}uononlnmaan fÖl)l)empien fanjanferrosten 
alentaa. 

Dstojen fautio owa! lopuIIiiesti tamatiomal man-alat to. 
taontuneet tuHil)l)liöiHen l)aItuun, jotla I)äatömflt näiltä loini aili' 
in! ja jättämät maal metlää foswomaon. Xäsjä mllobosiaon 
I)fJih)inen moonomistus faiHein pol)immosia muobosjoon on liin-
Il)nl)l,luIeepa le foto l)l)leishmnoIle pian wanralIiidji. 9le !orppo. 
riebusloiat, iotfa owat IDlä-6alafunnnsln, ResfieGuomcsto, ~oI). 
jois-6awosta ja Slarjolosta tänne jooplIneet, lietäwät fl)lla brion, 
tuinln turmiofliie.sti l)fjill)inen omistusoifeus läsin nmobosla roai, 
futtoa. 

(fmme liisjä tosfetieIe läI)cmmin näilä I)fjit1}ijen omislusoi, 
l\!uben morjopuoIia) Josta lohuottamasti faajemmosja juIfaijusja 
pernsteeTHjcmmin olcmmc len tiIailuubesja tefemään. 

mäiben I}fjitl)ijen omislusoifeu'oen nurjien puolien' InJia 
fofiaafi'oemofralinen puolue wantii) että täUainen rajalon omiglu~ 
oifeu!115 maaI)nn on poislettawa) ei feHöän I)fjitl}ileUä l)entilöfIä 
laa olla oifeutta wäärinfät)tiää 1}I)leisfunnan faminta tamaraa) 
maata. Sen fäl)ttötaroasta täl}hJI} f 0 f 0 f a n I a n laaba mää· 
rätä, {iitä on lel)täroä folo lanlan omaijl1us. 

XäI)än päämäärään on fumminfin gdi mal)'ooton pääslä 
multa jiil)en 0 n p 1) l' i Itä ro ä. !fnjimäinen aslel täl)än il1l1n~ 
taan on) eitä tätä omislusoifeutia on rajoitetlaroa niislä lol)'oin, 
joisja II' maiflltlaa turmioUijesli ja jiis dentin nUsiä fol)bin) 
joisla le roie torpporien ja liIatlomon wöestön lorloon. 

!multa IuonnolIista on toijeIta puolen) että fun lal)'ootaan 
tOq:lporien ajemaa parantaa ja l)anHia liUattomilIe tiIaijuus päästä 
maanwiIjelijöifji, että tällöin l)cistä ei tel)bä maan täl)beUijiä 
omistajia) Iiiäämään litä jouHoa enliliä maanomislajia) joiben 
omistusoifeus juuri on niin turmiolIijiin jeuraufjiin roien!)!. Xä· 
män latia on näille fanlanr1)l)mille I)anfiftu ei omislw;. maan 
roafinainen ja 1 ujo f ä 1) t I Ö 0 i f l' U s roiIjdemaönlä maal)an. 

On fl1mminfin nurjan, lanotianec, että juuri liil)än laatta 
forutut fanianrl)l)mäl) titaftomal ja lorpparil täten eslelään {aa. 
tuuttamasta l(1)'ocllistä omislusoifenlta) jota läl)än jaatta on elim. 
taloUililla oIlu!. mäin oHjitin, jollei lamalla oIili roarma eltä 
I~UQinen tlubislus jamaIla oIili tOq:lpauiUe itfeIIeen ebuUilin lelä 
hfdf1i ainoa uubistusfeino) jofa nopeasti ja warmasti rooi l)ei'oän 
alemanla parantaa. 

Xarfaslafaamme) onlo näin alianlaila. 



42 

i)uolimattn faifesin on omistuspifeubeUa maaf)nll le Ql)wfr 
puori, että len lurIDisia wiIjelijän olento on WCltIltQ, mapaa ja riip. 
pumaton. Wuofraoifells ei ifinä moili len fansia fiIpaiIla, joUei ie moili 
iomoja etuja tarjota. [)lutta oiic\.nloila OltIin niin, että b1)win järjeste-
tl)1 lUuofraolot tarjoowot laman ebun lun omislusoifeus. me ponnet, 
jotfa tätä fofousto. marten omat Iaabitut plJtfimäi "juuri aifacmiaa. 
maon lelIoiiia tDuofraoloja, joista muofraajien olento olili wnpao, 
iticnäinen, ja turwaitu. IDl:utta lijöfli näislä ponlisin waabitaan, 
että ennenfun lorppari tämän turwalun oleman ianumitaa ei 
f)äntä laa iJöätöä lelä paroitetaan nöioen poniien rautta maan· 
omistajat jättämöän taiteen roiljell}ste4Joiien mormia wiIjcItämäfji. 

Eijäfii muofrn.oifeus estää laiUi ne turmioUijet jellrauflet, 
jotta omistllsoileu'oesta moi ona . lSe paloittaa wiljelijän l)fjin. 
omaan turwautumaon maanla miIjeIemifecn, ja tl)önlä tuotteifiin, 
mutta antaa f)äneI1e näi'oen IlOlIttimifesia tät)'oen wapau'oen ja 
tunnan. mäin on jHs muofraoilellbeI1a iimeellile.sti fasmattama 
armo. 

ffillltta toilelli moi . tuten !onottu, muoftooIojen uu'oistaminen 
I)fjinomaon marmosti jo läl)beIIeen parantaa torpparien aleman. 
305 nimittäin oIi!i !aatettamo torpparli miIjelemäniä maon omis~ 
tajitli, oIili tälIaililIa 10imenpiteiUä folo moone turmioIliiia mai· 
futuflio: 

J:o .RosIa iorppien Iunoslamijeen tarmittailiin paljon mao 
roja, Iosfujen mutaan noin 500- 1,000 miljoonaa 6mf., moiti 
tämä omafli hIllostaminen tapaf)tua maan fjl)min mäf)HeHen ja los" 
leo Iäf)eilesfä tulemaijuubesla maon icmgen pieniä oloa torp~ 
pareiia. 

2:0 mäin jäIeIle jääneiften olemo tulili aino f)eifommotii 
luto mäf)emmän f)eitä oliii, liItä oinostaon l)f)teenIiittl)milen loutio 
fasmomaUo juurelli, moiroot torpparit jotain maifllttoa. %:äIIoi ~ 
nen tuIewoijuuben mofj'ooIHluus olili jäI1een omionlo f)ojoitfomoon 
torpporien rimejä ja f)eiiä f)eilentemään. 

3:0 mii'oen olemo, jotfa eiwid f)eii ole tifailull'oesla [lInas" 
tao tilanla omifii, olifi langen epämormn, joHei jamalIn muofro~ 
oloja uubisteta. 

4:0 %:orppien Iunostominen mooti!i, moiffo mäl)iteHenfin 
toimeenpontlIlla niin iUllnnottomasti mnItion morojo, että faitti 
muut uuOistuffet Iäf)eiiesla tulemoilulloeslo olilimot mofjbotfomai. 

~oitli t)HäoIemislo fofjbin tarjoaa ulIIolraolojen ullbisioll1i~ 
nen lafli luurta etua, ninittäin, että taHoinen ioimenpibe jeI1oi. 
lisia 11I11000islo fun le täIIe fofoufjeIIe on ef)'ooteitu jo iäsiä piii. 
mästä alfoen turmaamni torpporien oleman f)ääböiItä Idä lomalla 
autiaa maionta mäeslöä, lääiämäHä että faltti wiIjeIl)sfelpoinen 
mao on jätettiimä f)aIuIIijiIle miIjeItämäfli jamoiIIa ef)boiIla, fuin 
I)leinen mllofrolati fäätää. 
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mäht o[Jen ei jaata je jota aliaa tadoin ja tunnoUilesti 
punnitlee tulla muuf)un jof)topääiöfjeen luin eua torpparien tulee 
panna laitti paino rouofra alemanla ja rouoftalaflen parantami~ 
jeen, eilä roaaiimalla, että torpparit on iaateltawa m(lauomista~ 
jifli, f)ajoittaa woimianjo. lIDaaiia näin olIcn tuIili: 

1:0 G:ttä iorpparien jo 11\uittm maal1lu\Lofraajien alema on 
laate1towa poranneiufji wuofrolafeja paronlCllnaIIo. 

2:0 (fttä waltion ja funtien l)aIIusja olewio moila ei jaa 
m 1) 1) b ä eirä I 0 1) joi t tao, woon owot ne, jomoinfuin I)fjill)~ 
len 1)0Uusjo olrwo wiljcle111iilöll, mutta wiIjc1lJsfelpoinen 11100, 
laoletfowa miljeHlJfii, muUa ei omistllsoifeubcUo.H 

O. Xorpporin oifeutjista miljeIijänä tor. ~ 
posioon. 

,,<Sangen läl)eijesiä I)l)leibesia torpparicn wlIofrooifeu'öen 
paranlamijen fonslo On fl)ll)ml)s I)änen wiljellJsoifeu'öeslaan tor. 
pasjoon. Woslo hm tämä on I)l)ooin järjesteUI), letä eUä talQu, 
bellijesti torppartll alema mllo'öostllll lie'öettiiooäfii, wasla lilien 
on oouofrnoifcu'öen parnnlCllllileUa jotain 10'öeIlista armoa torp. 
parille. 3hnan muuta on IlIonnolisto eliä torpporin jola oonolro. 
rou'öen lopulla lao lllofjaa forooauslo jos I)ön umofrotilaa on 
~uonontonut, 11\l)ösfin tulee jaabo ooapoasti nOIl'öoitoa mitTaista 
ooiljcIl)sjuunnitehnCln itle tol)loo 1ll0iIlaall. Xäl)än Hitll)l) luonnol. 
li jcsti oileus fiil)ttää ooHjdl)stuotleita midenjä rnufaan. Xnmö 
maatimus laululaan porl)aiten jeuraaooisla janoisia: 

WlIoframies jaatoon noubattaa 
litä miljell) s tapaa, jonta I)an itie tar · 
foitldjen mlltoijemmofli fa1\oo jo 01 . 
loon I)änellä täl)ji fäl)ttö. ja 1l1 1)l)uli. 
oifcus oollofraomanla maan miIjerl)s , 
tllotteifiin.u 

'illiibeunestä fl)jl)ml)fjeslä lemmoilennan ei Il)ntl)nl)l itle: 
nätstä fesfustdua, fun pibcltiin tädeämpänä rotfaista eujin peri. 
aate: "omistus> maifo wllofrooifeus, joten fesfusielun mcrfitjemmc 
len fl)ll)ml)fjen lJl)lel)teeu. 

Rl)jl)llll)s oli fuitenfin itienäijenä oooliofunnnsjn, jofa eiitli 
aliasta ieuranmau mietinnön: 

"Watiotunta on tömän fl)ilJllll)fjen iul)teeu oUut iitä 
mieltä, eito wllofralnisten ofema on 1Ulbistetfawa eltä le 
on idä mapaa, oocmna, että riippumaton. Xorppariolojen 
ff~ä l){eenla maanl11llofraolojen uu'öistufjesja tulili maliofLuman 
",!le1tstä pöäpaino pantamatji mllofraolojelt parantamijeen. Rosta 
1~lIoinen toimenpihe nopeammin ja läl)'öeIlilemmiu oooi tulla taif· 
tien ojalji. Xinniin ol)esla olifi mnrlinfin tilatloman wäestön 
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OWllstnmildji uubisalutusla rooltion ja t)fint)isten mailla ponte~if. 
faasti iattettnwa i lamaten maItton jo 1)arjoittnmann luuttila!n 
ostoa ja poistoittomista. ffiömä maat oTili jätettämät t)fjih)ijifle, 
tUnttomiUe tai oluusfunniUe, joHa ne laijiwnt wafaalla wiljeh)s= 
'oifeuheUa, ei omistusoifeuheIla. 

~onnet hlIijiwat tuuIumaan leuraawasti~: 

1) ID3uofraolojen lIubistufjesja on pääpaino pan-
tama torpparien ja muitten maanwllofroajien aleman 
parnntamijeHe, dupääsjä wlIohoe1)lojn parantamalla. 

2) ID3aItiolt omistamia maita ei laa ml)l)bö eitä 
l(1)joittaa, maan on ne jiilcttöroö tiIaltomiIle wiljeltä. 
wifli moraalIa wiljeIl)soUeu'ödIa." 

St ~anfns. '1) . 
5. Ucino. D. 

<f. G>I)IIinS, 
i i~I.m . 

.D(mmoja. 
Drasmaa. 

.Run rllitenfin lämän flJjlJml)flen fallottiin oleman towin 
Iöl)cijesjä 1Jf)tctJbesfä 9:11 ja 10:11 ftJltJnltJfleen, l1iin räroi 110iben 
fälifteItJ jotcnfin tJf)bistcttl)nä. lJliinpä tJf)bistettHl1 näitä ttJltJmtJf~ 
liä fäiifteIeroät roaIiofunnatfin. 

(f ro a s t 1) s f e s f 11 S tel II 5 I a "onlistn~ roaito mllofraoifeus" 
fäl)tettiin Iufuijasti puf)erouoroja. nla puolusti maan ~anfintaa 
piel1ti1oifli täl)beIlileIlä omistusoifeubeUa, lun taas luuri enent.c 
mistö piti rajotonta omistll5oifeutfa roaf)ingoUijena, toiwoen torw 
parien ja iriolaisten aleman oleman lopulilesti paranneftamisla 
rouofraolojen parantamifelIa, iela mif)boin t)f)teisfullta tefemana 
ainoafli maan omistajafli. 

.otamme lä~ön aIufji "oman lI1aan(( maatijien Iaulunnoita. 
~. IllUen pu~ui eftä maltion on muobosteftama ja wllojiftain 10< 
pimafla tamana fariutcttama ra~astoia maiben ostamilcfli. 3 mlilI~ 
berg lanoi 11ll)ösfin olemania emästettl) ebeUö mainittujen raf)a~ 
lojen tarpeeUifuutta elittämään. ~iti muofraajalln olon lamauUa-
mana. (f. 3. ftaiffonen: .Raltla mielä maatii pientilain omiso 
tomista. (liiöniä: melin olemme lanlan ebustaiia, emmefä iitö 
roaabi.) ~öauö ei ole mainittu, ihnanfo mai lunastufiella maat 
aijofaan ottaa. IDlinä maabin torppia f)uofeilla muofraef)boiUa 
ja f)uofeiUa ~innoilla ostettaroafii. St mJ. mantanen: ~untien 
f)alun jolla pl)ritään maita omista maan, {elilän eftä meillä on 
mielipiteenä turmautua maltion wälitt)flcIlä f)uofeihen ulfomaalaiso 
ten lainan laantiin. lJIiiIlä lunastettailiin maita jnettaroafii tiin~ 
leami ajumisoifeubella, eira torpparien nimeUä. 5lun ei mielä ole 



tobistettu juurwilje(1)fjen parempaa rannaltawaijuulta, niin jääröön_ 
ojia tulewaijuuben rotfaistawafli. [!latti !Bergman: ::täällä 01· · 
laan torpparien puolesta. (fn uslo (ftelMpo~janmaan lorppari. 
järjestelmiin pmamman, Uman len poistamista. m1)1 torpparin 
on wäisl1)ttäwa tnlonperiUislen tiellä, ja IHtä ei pelasln muu tuin 
omistusoifells. Xäslä lapa~tuwa f)äwiö tulee maaUennne taIliilji. 
3nn05111s omanla f)l)wätji tl)ösfenlell)slä woi luottaa miljoonia 
maallemme. 6iellä ganriubutaan omaa maata puu~aamaan. 91:1)1 
rauban fuumana oHesia on taottawa omaa maala. 

~.nustajajaan 1)f)ll)wiel1 laulunnoisla mainittafoon tärfeim· 
pinä: l!l3altion enlimäilien lef)läwHn fuuluiji maiben f)olltinla 
palstatiIoina wuofrnltawafji. (.0. W. 6eurnnen.) Wirtamief)iIIe 
tu~raawa waltion raf)a.ajiain fJoito lobistna ettei raf)oista ole 
luurtaloan puutelta, tun nHlä wain räl)fettäijHn tägä" larfolufleen. 
6amoin pappiIain puusleIlif. (n. ileinoja.) RI)Hä ebustetiawiI. 
lani oli aliasta waslaffaimn mielipibe, mulla lIsfaUon toiwoa eltä 
le jof)lui pllulteellijesla alian IUlllcmijesla. [!liuä täällä olen ft)p. 
Il)nl)t l)f)h)ll1ään alllslajaall. (.otto ID"larttila.) ffilaala ei jan oll1i~ 
tao Maau l}f(i1ö, ettei liitä luHli ebeUeen riistan ja f)lIijaufiien 
wiUifappaIeltn. (30fJall Einbgren.) 30 aIlInpiläin oliji ollut Iain$ 
laabinnalIa woimaffaimmin rajoiteltawa I)flii1)isoll1istusoifellbeu 
wöärinf(1)ltöa. (l.l3itfäneTl.) (fbellintn puf)uja wetoli Wenäjöiin, . 
ojoitlaafleell l)fJlcisomisluflcn lurmioIIilllultn. <Siellä ei omisla 
maita wallio waan fl)läfunnnl ja jos ne monien esleiben läf)bell 
eiwiit fl)fene h)l)bl)tliiwösti altoita jörjeslömöan, niin lilta ei ole 
lanottu ettei parempaan järjestelmään woi päaslö. [!litä f)aitlan 
teille on liitä jos maa ei oldaan Icibäll l1imisjänne, lun wain 
laatte litä wilicllä omafii f)1)öbl)flenne, ottamnlln f)uomioon ninoas· 
laan 1)f)leiseblll. (ftlefö luule e!i11l. ojullswiIjeIl)smllotojcn fef)ill)f. 
len tuowan teille monin egfäpä f)l)winfill tärfcalä etua. Xc laf)$ 
bolte piffutiIoja ostaafjenue. (!tIetö f)uoman, etlä ostaminen, waif~ 
rapa ebuflijiIlnfin ef)boilla, h'!1)1) wnraUi!ulltln, jonta te Inng~n 
f)l)win tarwitlcilitle omaa mnnlaloutta perustnesjannc . .oston fautta 
liiul}tte pl)öritlälllöön laifen 111naiIman ralitufief[i fcfjittl)ä torlo..-
ml)lIl)ä. ID"litö f)l)öll)ä tciUc leuraa pöiwötl)öorjullbesln iiirtl)ä 
wdtaorjllutecll. (fbllllijcmpaa ja jörlewiutä on fogla nlusln alet.-
tua pl)j1)wää parnnnusla luottawan jörjeslelmän lnnnnlle. (X. 
l:ainio.) RUIl wallion ja funlain maita ei 1111)I)bä eitä laf)joitcla, 
lifli on tef)läwö lelwäfii IlHben täl)tlö. (f. 3uuieIn.) Xaällä oloi"." 
tetut npulehtot maan f)altffimijefji owa! pieniä luin pilnfO me. 
r.~lii. Xojin porwaritfin fiif)oltawal oman mann faipallSta, multa 
\ttg"tn touHuun ei ole lartutlawa. (il. 3alonen.) 

Iflgteijcnö Inuluntol1nan clifti 1)f)bistettl) waliofunln jeurnnwaa: · 
"Stotouflen pöötöfien pcrusteilIa I)f)bisli waUQfullla nUo. ole= 
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Ulot fl)\lJntl}fjd, ja jiittänt)t fofouf;eUe niistä midinlönjä jeuraQ. 
-roosla muobosla: 

10:5 fesfusteIuflJi.: nWliIIä tawo !" on UU'öiSlDiIje~ 
Il)stä roaItion ja l)fjltl)isten mailla eoistettämä?" 
Idä fesfusleIlIft)jl)1nl)fjcn: " Wl i f) i n 111 II n t 0 a n 0 It P lJ r i t" 
Uimä ll ubislamoan maanwlIofraoIoja ja tilatto· 
mun mäestön alemaa? ,,'omistus, mailo tU u otro. 
oifeubeIIa?U 

ID3aIiofunla on tämön flJllJmlJfjen jul)teen olfut iitä mieltä, 
että wlIofralaislen olemo. on uubisleUawa jeUaiiefji, eltä Ii' on Idä 
wapaa, marma että liippumololt. Xorppariolojen ielä I)Ieenjä 
maanwuofraoIojen lIubistufjcsja luTili waIiofunnan mielestä pöö" 
paino paulamofli wlIofraolojen parantamijeen. ~o5fa täHninen 
toimenpibe nopeammin ja täl)beUiiemmin moi tuHo taimen ojafji. 
Xämän of)esja oliji ooarjinfin maHoman ooöestön aooustamijefji 
uu'öisajutusta ooCl.Ition ja t)fiitt)isten maiIla pontef)iftaosti jotfeftaooo; 
jomoten ooaItion jo l)arjoiitmnacm lummain ostoa ja palstoiUa. 
mislo . mömö maat oHli jätettöooöt t)fjitt)iiiIle, tilatlomiUe tai 
oiuusfunniUe, joHa ne jailiooal ooofaolIa ooiljeIt)soifeu'öeIla, ei omis, 
tusoifeu'öeHa. 

$onnet tuHjiooat fUlllumocm jemaaooasli: 

1) ID3uofmolojen pamntamijesia on paapamo 
pantaooo iiif)en, ettö jaa'öaan , oouofrolaisten alemo 
IÖl)jill htrooahtfji jo l)orjllmattomoUe pof)joUe, jolo ta. 
100 f)eilIe ooopoon ja perinnöIlilen ojumlls" wilje1l)s, 
ja nautinto,oifeu'öen tiIaHoan. 

2) Dn mööröttöwö jeHaimn t)Ieinen ooi1jell)S> 
polto, ettö 10iUi ooaItion omistamien metjömai'öen, 
fruununpu!stojen, ooirfatolojen ' lefti. funtien, leurafun. 
tien, l)f)tiöi'öen jo l)fjitt)isten f)ollusfa oleooa ooi1jeIl)s, 
fe1poinen maa 0)1 uu'öen maalloouofroIain el)'öoilIa 
jätcitöwö l)aluITisten ooiIjeItöooöfji, joTIei omistaja itje 
iitö wiljele. 

3) 60tilas. t)nnö uu'öen ooaItion omistamien 
ooitfatolojen torpat owat lao'öeUaooot iuorastaan 0001. 
Hone ooeroa moflaoo!f!! tiIoili!. 

4) SHdolliief ooirfatalot oooat muutetlaooot tun, 
no11istiIoifii, joita wuofratoan tuten toijesio ponnesja 
on ojoitdhl. 

5) ID3aItion omistamia moita ei jaa mt)9'öä 
elfä lol)joitlao, ooaon on ne jötettöroö tiIoUomil1e ooi{, 
jeItöroifji oooroalIa ooi1jeh)soifeu'öeIla. 

6) ID3oItion on arousteUoroa uu'öisajutllsta loi. 
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ben fuiroMmileUa lefä !ulIrempna uf)rausta fl)jl)wiHn 
roiIjeIl)smoiben raiwctomijelln 1)1t1\ä muulla lawnUa 
mal)'ooIlijimman juurilla lummilla,H 

O. Orasmaa. 
!J. f,eino. 

G. fiö.Hinen. 
R !lanta. 
X. Uaronoja. 

R 1!inbjtröm. 
R !Jufarinen. 
ml. (flora nln. 

ID1ietintöön liitettiin !euraowll 

ID3astaIauie. 

/Ii. m:. ~irfman. 
'1: • .Rapiainen. 

Waliofunnon periaatetta, että l)fiih)ijiUä fmaslaan fieUettäi· 
Jiin monnomisfusoifeu5 jo laitista fef)täiliin torppareita, en 1)1). 
1%)6"1), tosta fef)ih)s maaslamme ei mielestäni ole Iillä osteeUn, ja 
losta eroästl)fiesläni nimenomaan on I)fjimieIinen, jt)rffä roaati# 
mUfi, efta torpparienfin on lantama moania täl)iin omifjeen, woT. 
tion wälitl)fieUa. Vfjitl)ilen omislusoifeutia ja maanomishlspe-
riootttln en listalla mennä Iouftctnntaan. Ref)itl)s fl)t1ä menee 
latuaan ilman wnörl)l)ttn. mItöön näinoUen estdtäfö gahtllilia 
wUjtlemästä tobelIa omia liIoja, änöönfä GlIomen eniimäinen torv. 
parifofolls fieItäfö jeUaista liltä jolle "oma toli on tuUan taIlis!" 

!fnemmittä perustetllitfa eiHän: 
.on lääbeHäwä ieUainen wiljelt)spo!!olafi, että foiffi wattion, 

tuntien ja ieurafulItien f)aIItlsja olewa, wiljell)sfeIpoinen moo, pie-
nine mdläpaIsloineen, on annetlaroo I)ahtlHlilIe tiIattomHle wiljd. 
tötDäfli, täl)beUä omistusoi!eubeUa (tai warnalIa wiIjdl)soi!ellbella). 

l:äUnilen IiInn f)inlaa on wuofrontapaiieIla htolctllfielln maf. 
Idtama, tunnes tuoleins on riitläwä, joUoin jää tawaUinen me-
ronmafjll maan jäIefle. 

Slruunun tHojen lorpparil, joHa ciwöt ennen ole jnaneel 
omistusoifeulta rniwaamiinlo tiIoif)in, lantool lett forwallfletfo. 

Wflitt)islen maiHa on waItion muobosleltowa pientiloja, mil. 
loin le oifeutfa Iouftoamatta woi lapaf)tua, ebeHö olewien periant-
ItiUtn mutoan . 

.omistusoifeuben wäärinfäl)lön el)fäijemilefji on laisla mää. 
rättäwä luurin laIlitlll moaomoiluus. 

IDletlien luf)teen on laatawa iuojanwia aletllfiia. 
Illnomufiia lef)tö'csiä joitten fuiwoamijista, wiIjeIt)sIoinoislo 

tai muista föt)f)ien 111aonmHjeiijäin tärfeislä clincf)boisla, on waI. 
tlon tinfimättö fäl)lcltämä maroja lelIaisten tarpeitten 11)1)bl)1tämiiefii. 
. Xorppnrien ja muitten maanwuofronjien alemo on tnii wnl-

hopäiwiIlä wormennetlawa perinpof)jin parallllehm wuofroloin 
tautta. IDlatti ~crgllton. 
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maistä fesfusteltaesja mäHeUUn eniin periaatteiben roåIiUa 
ulDUOfrO; moifo omistusoifellsH, ja {iUe liitä päästl)ä roosin pon.-
lien muobosta. SlesfusteIUll ailona jätettiin firjaUijesti !euraowo 
laulunto: "S\lJjt)ml)fjesjä oIeoon paina, jota fosfte maan iofo> 
muotto eli omistusoifeutto, niin woabin j1)rföstään, että maota 
pitää rupiamcm ostamaan maltion woifutufleUa, jefö jafamaan 
piffuwiIjeIijöifle täl)beUö omistusoifcubelln. 305 näin ei tule ole<· 
maan, niin en ota olaa pöätöfjecn. Xömiin mooDin jutfiiuuteenll

• 

R 6iUanmäfi, .$)arfoIan tultuon ebttstaja. 

5liimaon fesfustehm ja fesfel)tl)sten jö!estä päätettiin toimii. 
tao öönestl)s aliasln ejiintl)wien eri mieIipiteiben tuåIilIö, ennen 
ruilt tt)l)bl)töön el)botusta IopuIIijesti fiijittelemöön. D. 910rbgren 
el)botti, että jäteltäiliin alin nmonnijefii, jottn mnstainen fef)ih)s-
inifi ojoittnn oifeammnn tien, jiten ei il)ntl)iji f)njannnusta. Gamoin 
Rl)tömaa ei pitänl)t äänestl)fjen toimittnmista lopimnnn näin 
"omnn tunnon" ajiasin. WHjanen ilmoitti meibän ennen tcl)'öl)n 
pääiöfjen aifnna tef)'öl)n iImo!ufien perusteelIn (10:sjä fl)ll)l1ll)f, 
iesiä) oIewun uIfopuoIeIIa päätöfien tdoa. mäistä l)uoIimatta 
äänestettiin. 337 ääneIIä 27 wastaan päätettiin omufilla wllofra,. 
oitellspcriaate. (Wll)öl)empi äänten Inrfistus). 

Xämän jälestä rl)f)bl)ttHn ef)botctlujen ponlien fäliUeh)l)n. 
W. Wninio ef)'öolti folmantcen ponteen liliittämäfji että "ne tor"-
pat, jotfa perintöoifeu'öen muo'öosjn omat joutuneet omistnjnUeen 
perinn öUijeHä omistusoifeu'öeUa. olemista frullmmpaISfntiIoista, omnt 
muo'öostetlomat iljenäilifli, maItioUe meron moflnmifii moHii./!. 
IDlllstafalIio 6:een ponteen IilättCimäfli: J/!IDnIlion oIili perIIstet, 
tama lainaraf)astoja, joUla awuslettaijHn masla aUawia uu'öis.o-
miljeIiöitä, Ininaamalla fanolusta raf)aslosla forottomia fuolelll~ 
Jainoin masta aUamiUe uu'öismiIjeliöiHe." 2:een ponteen · ef)'öotet. 
Hin Iijättämäfii: jJefupääsiä nnnettamn tilattomnn mäeslön miIjeItä". 
mäfjiU

; ja 4:een ponteen: "Runtain on pi'öe~ämä f)uoIi jiitä, että 
fidonfl}Iisjä jn ief)'önsjeu'öuilla tl}ömäestöUä olili fof)luullilUIa muofro" 
eI)boilIn fantp.misin lonttimaita". 

20puUijesti tuTi ponli näin flluIumntji : 

1) !IDuofraoIojen paronfnmifesjo Olt 
pääpaino pantnma Hif)en, että loo'öoon 
muohnIaisten alema lälJlin iurrootufli 
ja f)orjumattomarIe pof)jaIIe, jofn intoa 
I)eiIte liIonnio tIlapaan ja perinnöIljfell 
a\umu5', miIjeIlJ5' ja nautinto ~ oifeu'ö. en. 
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2) .on möarättöroä !tIloinen l)Iei . 
nen wiljc11)Spaffo, että taiffi woliion 
omistamien metjömniben, huununpuis _ 
tojCI1, wirfaioIojcn Idä tuntien, leluo -
funti en, I)l)biö ib en jo I)flill)isten l)a!luslo 
olewo wiIjeI1)sfelpoinen maa uuDen 
mOQuwuofrnlatn el)boilla on e1upääsjä 
anncttawn tilattoman wäeslön wiljer . 
tämätji, jollei omi staja litä itie miljele. 
Cf:i fuihnfaan lJfiittJijiIle iuuremmisln 
fuin 25 I)a luuruijisla tiloisja wiljell)s , 
leIpoista m oato. 

3) Soti las , 1J1lnä uuDen maItion 
omistamien wirfotnlojen lotpat omat 
ionlettowot luorastaan wnltiolle tUHOa 
mofinwifli tiloif!i. 

4) ftirfolIiicf wirfafolot omat muu-
·tettctwot tunnollislilaifji, joita muolta-
loolt tulen toifesla ponneslo on oloitettu. 

5) Waltian omistomia maito ei raa 
mt)t)bö eira laf;)joittaa, ooaan on ne jö-
tettäooö tiIattomiIle ooiljeltäooiqi WCI ' 
laalla wiljell)soifeubclla. 

6) Waltio" on Clwustcttawa uubis· 
ajutllsta ioibcn flliwaamiie{(a idä luu -
tempaa ul}rausta fl)j1)wöin wiIjell)smai . 
ben raiwaamijella I)ltnä muulla tawaIIn 
lI1af)bollijimma1t juurill a iummilla. 

fillnfain Olt pibettäwa l}uoli !iita, 
että firfonfl)lisjä ja tel}bnsleubuisia 
olili fol}llIlIlIijilla wuofrnel)boiIla fonl · 
timaitn It)öwöennlllntoja martell. 

I.lläätöfjen jol}bosta liitettiin jeuraawa 

2Uastalalljc. 

. Wiitafen ml. !Bergman'in wastalauleejecn wnliofunnan mie-
tinnöstä: "Dmishls. waiffo wuofrnoifeubesta ?" I.llanemme aiiasta 
jl)nit)nl)ltä päätöstä ronstann wClstnlnllfeemme. 

6. ~. !BirIing. 
9Jlalti !Bergman. 
,v. Wl}onen. 

G. Gnellman. 
ffilalti fiorpi. 
3. 2eppänen. 

5t .vaapa. 
3. 9JlictHnen. 

4 
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l htu ;'f!S fv iym ys. 

!IDuoframafjujen järjestäminen. 

Xämä fl)jl)111l)S jafaontuu jeuraowiin alafl)jl)ml)fjiin : 
0) ffilisiä tapollfjesia ajianoiaijel ' 00001 oifeutetul wQa!imaan 

tDuoftamafiun lIubeiIeen määräämislä rouofrafauben fllluesja. 
b) .onto iaUitlawa, että uubcsja maanwuofralaisja mltottu" 

matju Uluofrafouben fuluesja jääbelään (fatjeImufjien perusteella) 
aifa ajotlain uubeIIeen määrättäroäfji? 

c) Dnfo ja millä lomalla lain tautia rajotcitoroQ tDuofro." 
maljun jUutuUS ja turroaubutaonto läsiä tarfoitufje.sja iitä marien 
ojeiettawiin Uluofrausloutafunliin. .ollto Uluofrauslaulafuntiin hn. 
wQulllmincn ajeieitawa pafoUijef ji. 

'0) WliIlä tamotn Ullloframafjun juoritustapa on järjestetläroä, 
worjinUn mitä tt)öpäiroäweroon lulee. 

Rt)jl)mt)fjen ori alustoltui I!l a tt 0 G i r en näin: 
>;J3al}empia Iouffauslhuiä tiU)änasfilisja maamimolralaeis· 

lamme on otlut juuri oouolramallul1 luoriUamilen ajan, Iaa'oun ja 
arooon määritteleminen. Xuo fol}ta 011, roUjaasti fl)Uu Iainlaatijain 
puolelta, juteU\} jifli Clttlonailelli, että je 011 oUut el}tl)mäitömänä 
Iäl}feenä IlIfllijiin I)äätöil}in, roHonforotuljiin, fisfomijiin ja ulos· 
miitaufjiin. Cfjim. nl)tl)ijesiä maanwlIofralaisjanune, jota tolin 
ontin Iaabiitu I)ljipuolijien Iuoffapl)l)feiben noiaIIa, on (13 §) 
määräl)s: ,,:3os wuof"ramafiu IlIoritetaan päiwätöillä, tulee nii'oen 
otla Iuwultaan määräi1Jfu. mUn IuwuItaan, laitefji onnefli, mutta 
ei pituubeItaan UJaan tuten · fofemufjisto tiebämrne on werotl)ö. 
päiwät pituubeItaan I)l}tä tärfeitä määrätä luin IuwuItaonfin. 

43 § jonotaan - - - taiffa il)ösjä, joJo I)äneHe on tor), 
illllUisia määrätiI), ojottaa wuofrananfajaa tai tämän iiiaista UJas> 
taan ilmeistä lotidematt01l1uuita", (meneitäföön wllofraoifelltenja). 

305 wuoframies eji1l1. fieItät)Il)l) tcfemästä 15 tai 24 tun. 
iisla il)öpäiwää, tai jlloriltamosta ~äncUe määrättl)ä päiUJä~ istä 
uraffatl)öfä, jola waatii ef)fä 24 tunnin af)feran tl)öslenlch)n, 
woibaan je l)I1äoIewan fol}ban perusteetla lanoa fottc1emattonlllll' 
belii ja meneteHä len mutaon, ja ettei luoia H1aijuuita aina loi, 
miinfoan h)öbä, liilä on oHut ciimerffejä näI)läroinä. 

Xämä laiHi oioiitaa, että wllolramaljun järjestäminen UII' 
teen maanmuofraIafiin on cntistään f)uoleUiiemmin ailaan jaatawa. 

lIDuoframafjun ferfafaiffiaan määrääminen loto wuorfafau, 
belii llHtofrajopimusta tef)täcsjä, on laitisia tapaufiisja oifeubm 
mufaiiinta. m3110frallsIalltaflllman 10f)luuIIijefji arroioima ja mo' 
Iempien ajianojaisten f)l)wäfjlJmä jopimus ebeUlJltiiii fumminfin 
ajictltomaiien tajapuoIijia oifeuf jia. 30s IU)l UJuoframies wuo!· 
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Tafauben tuluesla parantaa ja laajentaa tilaanfa el)fö p1l01. 
tofin enemmän wuofraa fannaUawafji, on je ainoastaan l)önen 
Illaiwannötönjö I)ebehnäö, le enempi tuoUawuus, eirä misjäön ta. 
pauflcsla maanomistojaIIe forwaUamo t)lennetgn meron t). m. 
muobosja. ~äinwostoin lulee wuofraaja lnamaan formaufjen 
liitä mUn Wlloframaan pänoma-mmo on fol)onnut l)öncn tgöniä 
tautta. ~maan omistaja nauttii muotuista muotraa, jofa mastoa 
iitä pääoma-arwoa mintä l)ÖII tnwarastaa1t waatii cnnen tuin 
luomutti len muotraajalTe . 

.3os wuofraaja taas laslee tilonla ja l)uoneustonla ruppeu-
tllmaan , on len je formoUama muofrauslaulafunnatt arwion ml!. 
lantt, jos nimittäin rappeutumijcn jlJl)nä on ollut jalfumCl wälin-
pitämättömt)gs, jos taas taloubdlinel1 al)'öinfotHa tai woittamat· 
lomat luonnonesteei taljolaan jatfumasti waifuttanWI wuofratHan 
armon alcncmijeel1, ei lorwausta woiba lasfea. 

Wuofrael)tojen ja ltlUotrall1afll11t lIubeUeen lI1ääräöminen 
wuofrafallbcn fuluesla ei näin oHen ole tarpeeIlitten, ei jiinöfäilll 
tapauflesja, waiffa ajianomaijd ebeUgttäijimät jitä wuofrajopi. 
TIlusla tel)tiiesjä. 2atHn 011 jaatawa ef)botol1 määrägs wuofra-
jopimufjen pitäwgl)bestä muofrafallbcn 10PPUIIII, toi jiil)en osti 
tuin wlIofraoja janoo itjel1jä irti. Siinä tapauffesja, jos muol· 
raojo {ostee wuofratilanla rappeenhunaan niin, ettci l)än eniHin 
moi funnoHeen fägltää wllofraef)toja, moi mllofranolltajo maatia 
IcJtitlmufjen toimitettamofji tilalta, joIloin wuofrauslautafurtfa, 
wuofrael)toja muuttamatta armioi IHan pöäoll(a<ormon lasfemi. 
jesfa, tDuofTofauben olusta ja muofrael)tojen loimillfgöI111istä tor-
wattawon junnnan jllllnluben, jonlo forwoufjen wuofranantajo 
moi faiUijesti uros~afeo. 

Xärfeintä on nll)ösfin lain laulta määritellä wuoframafjun 
fuuruus. 

Saobofjemme jelmiUc werohtspemsteett, jofo 011 el)boltoll1asti 
tärhimpiä määritelmiä uubesja muofraIaisja, iitä mastoon, että le 
woitaiji jättää llluofrmrslallfafulllien itlenjn mänrättäwätii, on mei. 
bän en;in loatowa teImme maan tobellinen pnäoma.armo, jofa, 
futl'n foifenlainen muutin pääoma tuoltaa fortoa maäräh)lI pro· 
jeulin muobl'sja. ID1aan pääoma,armoa määrätesiä fägtetaän len 
jeitniUe iaamijefji mMn mtlotuotalltoa tai wuoha, jofa Ill)fgään 
I)gmästä miIjelgsmoosta 110ujec tesfimäärin 25 tai 30 marUoa 
l)1'~toatilta; fapifanlijeeramoIla tlimä muofra 5 prof. lI1ufoan, jaa. 
1Iaon maali pääoma-orwolli 500- 600 mf. l)cl)taarinalalto wi1j~ 
Igsmaata. ifttä tämä maan pääoma-armo on liialii tortea, liitO. 
oUoon to'öisteena feuraamo eiimerffi, jota, pnl)a fl)lIä, ei ole poit. 
ffllStapaufjiin luetiowo, waan juurimmofli ojafli maUitjcwa jul)be 
torpparioloisja IIIme. 
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(frään lorppmin Wllofraamn tila fäjittäö 10 ~ebtaarinQlaa 
pcUomaatn, l:iIoHo fl)Iwetäön 6 f)ef)loL ruliila, 12 I)e1)tol. tou-
toja, 2 gef)tol. of)ria ja 10 f)ef)lol. perunoita. 60to· Idi turtista 
25, taUtoista 38, 0l)ri510 8 jo perunoislo 40 f)ef)loIilrao. ~aman 
muohtiien fobon 1)f)leenlasfettu armo tefee 700 iitt, ruin tälJan Ii· 
jäämme 250 leiwisföä f)einiä 125 mt, ioomme tilan wuoluiielji 
tuIofii 825 111orHaa. 1:ästä jllmmastn Insfemme pois tilalta tel)' 
täroistä roeroll)öpäiwistö 300 m!., l)Uäolewon lohon 11Iotlomijefji 
fäl)tet1)1 600 Il)öpäiroää (f)ewospäiwiä lufuultottamatto) a 2 ml. 
pöiwältä l)f)t. 1,200 mtf. menojn 1)f)leenjä 1,500 ml. lutuultotta, 
matto uloslefojo 1). m. pienempiö menoja, näin olIen on menoerä 
tUolia 675 ml. luioja !llurempi. 1:uolo wojausla Oli, tulen fun.-
nettu, torpparil t)leileen palotetul tät)benlämään luffi· 1). 111. I)(ei~ 
lisiä toislä. 

Xäl)än ollann porwarilIislen tal)oIta el)fä wahniit l)uomauk 
tamann, että tuo lowin nll)ninen wllohlinen ioto on leuraufjena 
liitti, että torppari tl)ösfenteIee niin paljon ral)litöisfö ~ no niin, 
mutta tuleel)an nuo tilalle ul)ratut 600 tl)öpäiwää rairesta l)uoIi.-
matta crhtomaiien l)uonosti pallihtfli, ainoastaan 1: H5 lanoo I)lli 
marUa folmefl)ntmenläwiili penniä päiwöItö, liil)en luettuna ml)ÖSs 
lin laiUi tUaHa täl)teh}t l)ewospäiwätl)öt. 

Xämmoijiin tuloliiin lorppatioloisjamme waifutlaa enjifli 
liian forfea wuofra, loilefli perin epäwarmat wuoftael)bot, jotfo 
ei anna mittfiliinlaisla WaIl11lUlltn lorppareiUe fol)oltan maanjn 
luonnollista tuotnntofl)fl)ä pibemmöHe fäl)lääwän palffion toiwosia, 
liIlä nl)ft)iien maanwuorrnlain mulMn woi jolainen walfenewa 
pälwä torpparilIe ntal)bolIilesti tlloba läsll)n poistumaan tilalta . 

. 'DlIäolewatla ei ole tal)bothl ianoa elteifö wuofratilnn hioi· 
!awllutta woibn fol)ottaa, päin wastoin, jiil)en onlin juuri war· 
111emmat wuofrael)bot ja fol)luuIIijempi wuofra parl)oimmai ebeI". 
Il)h)ffet, josfaan ei niiben tuottawulItta woiba fol)oitaa juurwilje. 
Il)lfen I)l)bislelh)jen il)mis- ja fonewoimien ja pientiloiUa mal)bot .. 
lomien tefniUislen etujen tarjoamien el)tojen talaUe. 

<fbelIijen ejitnerfin mufaan näimme maan pääoma-atwon 
ebuslawan 6,000 ml. pääomaa 10 l)el)laarin juurujesla wllofra .. 
tUasta, josta Inafjdliin UlUOfrCllt nmobosja torfoa 5 % mufaan 
300 marHaa wuobesfa, iillä eroiluliella ainoastaan, että maa 
pääoma ei tuottanut niin paljon, wacllt oli le oleltawo lorpparin 
Iil)ofiisla, maljettawofli pääoman (maan) omislajnlle. Xämän. 
nojalla on meibön meIfoijesli alennetfawa maan pääoma-arwoa 
nt)fl)ijiIlä läl)töunosjä olewilta wllorrntiloilta I)(etttjö. 

lR)fä I)l)ben wuorrafaubm Muttua, luotuiiimpien el)tojen 
wallilesla wllofratilojen tuotantofl)fl) ja maan pääoma-arwo 16>' 
~oaa ja jelee jarpultilefji wuorrael)tojtn lIubestaan järjestämijen. 
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nlJhJoloja fHmäUäpitäen on fol'feimmnfji tOuoframäöräfji fJcf)taa, 
ritt alalta paremmasta peItomonsta ajetetiaroa forfeintaan 15 ml. 
ja iiitä alaspäin maanlaabun mutaan, jota wieföfin on liiatli 
toden, liHä len ebeUl)tlämä 300 ml. pööomo,arwo l}ef)tnnrilta pi. 
täili tuottaman niin paljon, ettö II.' funnolleen fOrlllaili, cn\ifjifin 
jiigen fäl)tdl)n tl)öwoiman, toilel!i fuon maanomistajalle II1cnewön 
rouofrnn. 

'llinonstOQn forfeht wuol'ramöörö geijtMrma 011 jantawn 
lai"i, II.' on l)l)tä törfeätö luin pilimmön tl)öpöiroän möäröämincn, 
muofrcnLSlautafuntien tef)löroäfji jäili erilaisten Iltaan arwojen 
määritteleminen. 

IDluoframofiul woibaon iuoritinn joto TOIJosia taiUa tt)ö, 
päiwisjö. 'WlIofrajopimusta lef)täesjä määrätään rouofm enjin 
toijosia ja jos njiollomnijet molemminpuolilesti luoshtwot muutio· 
maon len h)öpäiwifii, on hJöpäiwän orwo määrätiäwä wäl)in. 
täin 3 mf. felälTä ja 2 ml. talooeIIo l1liel)eIIe, miel)eUe ja I)ewo. 
idle feiällä 5 jo tolwella 4 ml. 9l:oijHle iomo pomo fuin mie. 
l)iIIefin iomonlootllijista ulfotöistä. 'IDuofrafopimusta tcl)täeslä on 
määrättäooä fummosiofo, rol)osfo toi hJöslä ooero aiotaan luorit. 
taa jo on le miiiirälJs lilowo wuofrofnuben loppuun asti. 

Xulemoijuubesla, ftmljon foneteolliillllS oooItoo enemmän 
0100 moonooUjehJf\esjämme, tulee torpporien tl)öpäiooiimero mä. 
I)emmän tärfeäfji, mutta nl)hJään on je mielii IlIuremmofji olofji 
ooälttämätöntäfin jo jifli woifJtoef)toijeno pl)fl)tettäroä oouofroln· 
fiin jo OOllofroojienfin lannoIta on ie tarpeellinen, liIlä 1)1)min 
uieoslo topoufiesio oIili wuofromiiärii ljaoIiUowo toloon mistä 
len porf)oiben loili, teoUiiutlS jo tttffitJ[jliöiben IJ. m. töislä, josla 
le aino oooifutina f)öiritieroästi woriinoilecn onnnoHitl)öooöfeen. 

'Pijin h)öpäiwä on wiHttömöttä määröttäwä jo laotomo Ioilli. 
lJioioittonl0ton {I)öoilo on juuri oHut porl)oimpol1o lorto. 

oleeno Iouffamallan läjislä, fuin tl)öpäimän määrääminen on oIlut 
iiännistön mielimallosia, on liitä oUut tuloffena jemmoijinftn eli, 
mertjiä, että uraffott)ön nmobosjo 'on woabittu, ei ainoastaan 24-
tuntista, wonn wieliipii 48 tllntistofin ft)öpäimää. 

mJaiffo tuonloiiet ejimerfit on enempi ljorwinaiiempia enään 
nlJft)ään, oloitiao ne hlmminfin mil)in pl)sh)löän Iuoffolafien owu(fo. 

mJerotlJöpäiooän pituus torpporeilIe jo jamalla fofo mao. 
t!)Oll.läe5töTle polfoIlilisto anoen, on muoftoloi5io määtäitäll.lä 10 
tuntia t)ul)tif. 1 päimästä Bofaf. 1 päimäön, 7 tuntia .2ofof. 1 
päi~Ö5tÖ t)ugtif. 1 päimään, je ennen toiUea on ilmenn!)t torp. 
panen l)iJteifenä mootimufjeno. 

'Ponnet: 
1) mJuoframofiutr muofrnlopimusto teiJiäcsiä, on 

eiJbottomasti miiäräftäooä fofo muofralaubefji. 
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2) lllluofrmnaflu on määrättäroä toijosia maan ' 
tobellifen tuotmdofl)lUl)1t perusteeIta . WuofrallslautQ~ 
tuntn mUlioi ItHllln erilaijen pöäoma.arroon, ainoQS< 
laan torfein wuofrn, ei misjöön lapollflcsja l)li 15 
morHoQ l)el)toariIla, on loisia mööröttöwii. 

3) mluoftna tl)öwllofrnfji muutettofSin on alim· 
pono päiwäpalffana pibdtäwä micl)eIle fejällä 3 mf., 
tolwena 2 mf., l)ewojeUe ja mieI)elle reiällä 5 ja 101· 
weUa 4 marffan. 9lnijiHe jama luin lI1icl)iUcfin \ilIoin, 
tuin I)c miesten teIOna ottawat oloa jCllll oif)in uUo· 
töif)in. 

4) ~ilin IlJöpiiiwö fofo maawäestöUe (torpporit, 
möfmäilef jo palfollijct) on lain 1011110 ' !ööbettöwö 
reiällä 10 ja toimena 7 tuntio. 

91äiben Iililtii oli lotousta wnlmistowo toimiful1ta f\)ll)ml)f~ 
lelIe el)bottanul jcuIaowal ponne!: 

J) IDluoframafjul määrättälööt lolo wuofratclU$ 
bdli feria laiffinan. !:Sos molemmat alicmomailet lu05' 
tutUat lopimusta le~besia wuofrafaubell fulmsla maa. 
räajoittain uubelleen määräämään wuolramaUun, 01. 
loon le fllitenfin Inllittu, jolloin fulltll1inlin wllotra lau~ 
lafllllltalla on oIcwa lama alema fun wuofralopi. 
mllstn tef)täesiä. 

2) IDJuofrnmnflltlt luutuus on wlloftalaulafun. 
nan lI1aötattöwä rnI)asln jetä paiffahllmallislen 011)< 
jen II1l1faall fo~tll uIlijdji, wlloframaan tuolanloarwolt 
perusteeUa. 

3) ll3ilimmäfii tt)öpaimaf;i Il)öwuofrnn juotilel. 
taesla on loisin maörättöwä 10 tUlliin feläUä, 7 
toImeUa. 

4) Xt)öne~t oiclI maaräamistfi Oli fuUorin paif· 
lahllmaUa torppnrijörjeslön tautia ajettawa. 

Ifwästl)sfesfustelusja (Xiislaina päiwönä). Ujeitn. 
mal p.u~lIjat eri olisla lItontnmllte lertoiliwal lawnttol11nn rodei. 
ben mannWllofrain tisfomilesla ja päimatöioen marjopuolisia. ID1ä" 
fitupnInifel mafiamot ltt)t ft)nltt)rinaIasla mllo[rna 3,000 mrt. 
2nisln oIili määrätlämä neliömetriltä fod eimmafii wllofrafii 15 
p:niä. 9ll)t IlIoritclaan 60- 70 p:nHn. (2inbgren) ID10tlan tor. 
paslani mHon 50- 60 %. (2eiwo). Ifl)botufiin weroluspcrus. 
tedli eiitetiiin: maflettama jl)mift)tjen mutaan; (!:Solinen) "mallion 
raaman" mutaan; (Gtewanber) luotannon armo ja maan ~intn. 
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artOO oooat tI.Jettailtaooa ooetoperustetta määrättäesjä. (Vaifuln). 
I{)Iiptiänlä 1aifti fannattiwnt weroperusleen määräämistä taijasja, 
mutta Inntoon litä moIemminpuolijesla lopimufiestn juorittM mt)ö~ 
Iin t1)ölIä, paiftafunnnlIa waIlitjewnin tt)öpnlffain mulann. 

ft1)ltJml)fjen palattua waliofllllllnstn (Xorslain aa11lupäiwp.Uä) 
elitdtiin jeurnawn waliohu11Iall laatima Ioppueijbotus: 

"mlntiofllllla ei ole woinlll jeUailenaan ijl)wäfjl)ä puolueijaI. 
linnon eifä IUatto 6irenin ponlia h)ItJlm)fie.I1e. ~uollleijnIlinnon 
t ponnesja Pllijuttu mllofrnmnfjun määrääminen muofrnfallben 
fuluesln lI1iiäräajoitain loili "mlanaan mälifatjelmufjet, jotta lorp. 
parifotous jo on ijtJljälltu)1. mluoframofjllll määrääminen täl) 
llIaliofunnan mielestä oifeubenmufaijemmin ja parijaitcn maan 
tuolantofl)wl)n ja wnItion taaman mutaan. ftorteill1man wuot. 
ron määräiimistä cjim. 15 martntji ijeijtMriIta on Iilämastoin 
mältettäwä, tosta raijan armon, mnan tuotnntoarmon jn paitta. 
funnnIIisten olojen waiijlelewaijuus aitojen flllucsja on luuri. m!im· 
mcm päiwäpalfan lI1ääräiimincn wllofrao hJöptiiwinä Illoriteltaesja 
ei waliofunnon mielestä ml)ösfään täl) päinlä loi ole tarpeellista, 
tosta päiwiipalfat aitojen wamlla paljon 11lUllituwat, ja jos 10< 
pimusfumppallit eiwäl 1)ijteij~ti luostu liitä, mäiirätfööt {en wllof· 
ralautnfunta paiffafunnon resfimääräistä päiwäpalffan funointin 
lilmänä pitäen. 

IDlitä tulee lI1äfitupalaisten muoframaan mafjllUl\ fäjittää 
ie eijbotettll lä1ibös, että wuofromafiu määrätään waltion raawan 
mufann, tie1l)sti mäfitupalaistenfin maan. 

CEwäst1)sfeshlstelusja eliteth)jä Iiläeijbotufjio ponjifli ijuomioon 
ottaen on waliofunta laatinut uieita uulia mfliiräl)fliä jotfa lel. 
wiäwät wnliofunnan ponlisln. mämä hlllIllwnl: 

1) mluotralllafiu määröttäföön oollofrnlopimusta leijtäeslä 
tolo wuofrafaubefji !erla loininnn. 

2) mluoframafiun \uurulIs on wuofrnlolltnfllnnan mänrät. 
tawä raijoslo. m:llloframies ilmotlafoon muofranantajaIIe tuntin 
wuofrawuoben nIlIsfa, illorittnafo wuofralllofjull lina WUOlllla ra· 
ija51.0 wai pöiwätöinö. Wuoframnfjll lIIöarättäföön pa(ffafun. 
,,!olhsten olojen "Ultaan foijtul1lHjefji maan tl1otantoft)wl)n ja wal. 
ilOn taawnn mutaan. 

3) mluoframntiua päiwätöinii luoritettaesfa jäatöön tuntin 
w!lolra.wuobcll paiwnpnltnn ill11tlll1bcl1 määrääminen wllofranan. 
talon. In wl10framieijen wapanef)toifen jopimufjen warann. :3os 
ije elwä! pääie l)ijleiieen jopill1ufjeen jiitn, mnörätfööll ien muot. 
~alalltaflll1ta paiUaful1l1an fesfill1öäräislä pjiiooöpnlffna moanwiI· 
td.l)stöis\ä {ilmäUä pitäen. 1J1aijen päimäpaIftn oUoon jnnta fuin 
mleijen, !ilIoin flln ijän tefee jamoja töitä luin mieije!. 
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4) ~ilimmölli Il)öpäil1löfji tlJÖ muufraa jlloritetlaesja on 
loisia möärättämä 10 tuntia teiäna, 7 talmelIa. ... 

!Jos rouotrQmie~elt a!ultlton ja h)ömaan malilen matfan pi. 
IU1I5 on t}1i 3 fm. on luItaIin filometriItä lJIt len määrän Iuettawo 
10 minuuttia rouofrmniel}en IlJönjan II)f)ennl)ljefli lulo- ja meno· 
maUana erifleen. 

5) Wuofralopimufjesja määrätföön muofraIoulafunla, fuinln 
monta wuofrapöimöa roiifosla muoframies forfeinlaon moi 101}. 
tuuUilesti luorittoo. 

6) 305 tDuoframies rouofranoltlajan !uliusla on loopunut 
tl)öf)ön ja ilmaesteen täl}ben IlJö muofrnpäimänä on feste!)!!)"!)!, 
Iuetlafoon f)uUQon me\t11t)t aifa puotitl! llluofranoltlojan ja puo-
lifli muoframief)en wal}ingofii. 

7) Xinfitl)ö ja paHo fi{paUla wllofrananlajon fansla oltoon 
tDuofrapäiwiä luoritetlaesia fienett!). 

!JaIral1)öt fuoritettaloon owuofrnncm!ajan t1)öfahtiUa. 
8) :tl)öne~tojen maöröömistö on htIIaUn l'ainafunnaIla torv. 

l'arijärjestöien lautla njettawa" 

!l ff. Stcnfors. 
'ff. .3ärwinen. 

W. 5lä~tönen. 
.3. .3untiIa. 

m. Sormunen . 
:timo S)c1enius, 

Ii~t!nl. 

I.p ä ä t ö s f e s f u 5 I e 1 u s jaelUettiin ieurnawia muutofiia: 
I.päiwätöitä äIföÖII iaIIitinfo 2 päiwää enempää wmosln; (I.petti-
nen) ettö 3:nesla p1)tiiIösfii naiiin fosfewa eijto määr(1)fjesjä poiSa 
tetnan; 4:lä Innat nlain lautla" poistetaan; (ftädIunb) 7:n p1)fö. 
Iän Ioppuojn: ,,51aiffi wuofrallJöt te~tawä wuoffllltaltlajnn hJöfa. 
luiIIa;" (ff. \l3eItonen) 6:s. plJfiilii eijbotetttiin funluwaf!i: JI.3os 
wlloframies laapuu wuofratlJö~ön ja päiwiitl)ö ilmain täijben ft5> 
felJh)IJ, älföön wuoframie~eItä waabittnfo uuttn weropäiwöä bur. 
taan menneen lijaan; (IDlerinen) "Oliii liiiittäwä, että päiwätl)öt 
omat fuoritetiawa talan felii: ja ialwipuolen fnnsla, ettei torppa. 
rin ollia! wi1je(1)fiet Mrliji; (R :tujunen) Wnputli on jörjestetiämä 
luuria lIIieIenoloilufiia 10<iulttijen h)öpaimiin ~1)wöfii. (51ädIunb). 

EopuIlijesla ~1)wäfll)mijeslii ola te~b1)istä e~botuflisfa ~l)I. 
jiitiiin, ola ijl)wäfjl}ttiill. Otamme tii~än fotonnan Iopuflijesti ijl}' 
wäfll}tl}t pOlIne!: 

1) mluoframafill möäröltöföön wuot . 
ralopimusta teijtäesjä foto wuotraJau . 
belli IBfa taiUiaalt. 

2) ~uoframatlllll juuruus on wuot . 
ralautnfllnnnn miiärättäwä raijasla. 
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IDJlIoframies iImoittafoon wllotraJtan, 
tajalle funtin wuofraWlIoDen alusla, 
iuorittaafo wuoframafjun !inö wlIonna 
ral)a s ln wai päiwätöinä. IDJuofrnmafiu 
määr ö ttäröön paiffnfunnaIIisien olojen 
mufaan fol)tuullijefii moan tllotanto ~ 
fl)wl)n ja waltion foawon mufaan. 

3) IDJuohamaqua päiwätöinö IlIo ~ 
ritet taesjo jäöfoö1\ tunftn wuohowllo ~ 
Den päiwöpnlfan luuruuD en määräämi. 
nen wllofranantajan ja wuoframiel)en 
wapaoel)toqen lopimlltjen U)araan. 30s 
I)e eiwät pääie I)l)ieijeen iopimufjeen 
{iitä , määrättöän len wuofralautofunta 
fesfimääräistä pöiwäpo lffoa maanwiI· 
jeIl)stöisiä jilmällä pitäen. lRaifen pai • 

• wäpalffn olroon lomo fuin miel)cn. 
4) ~ijimmärii fl)öpäiwäffi it)öwuof. 

raa luoritettaesla on laisia möärättöwtf' 
10 tuntia reiällä, i talwella. 

3 0s wuoframiel)en aiunnon ja tl)ö . 
maan wälil e n matlan pituus on I)li 3 fm., 
on tuItotin filometriltö I)Ii len määrän 
Iuettawa 10 minuuttia wuofrnmiel)en 
tl)oajan Il)l)eltnl)tlefli tu lo - ja menomat· 
raita eritreen. lIJötl)O poistetfafoon. 

5) IDJuofraiopimufjesla mäörötföön 
wuofraIautafunta , luinfa monta wuot . 
rnpöiwäö wiifosla wuofrnmies tortein-
tann woi 10l)tllulIijesti luoriUna. flItöon 
tl)öpäiwUi fuitenfaan olfo reiällä lIjeam _ 
pia ruin taIweIIafaan. 

6) .3os wuoframie s wu!ofrallantajan 
futlusta on !aapllllut tl)öl)ön ja i(maes. · 
teen täl)Oen tl)Ö wllofrnpäiwänä on les-
hl)tl)nl)t, eitä ijäntä woi werotl)öpäiwän 
iuo rittajaIIe toista tl)ötä antaa , öItöon 
wlloframiel)eItä waoDittato uutta weto-
päiwää f)llffaan menneen lijaau. ffilaan < 
omi stajnu on wöl)iutöiu wuorofautta 
ennen futluttawa wuoframies tl)oI)OIl. 

7) %inlitl)ö ja patto filpailla wuot . 
ranantajan tansla oltoon wuofrapäi . 
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ruin juoriietlocsln fie1ldlt). ID3eropäi ~ 
wätl)Ö iuoritetaan muohanantajan ilJö -
faluiIta. 

8) Xt)önegfo j en määrää mistä on tuI -
Jotin paiftatU1tllalla torpporijärjeslö . 
jcn ro utta ajellamn. 

Xänta" "öalöllen htllbcnnen fogonn f)l)wöfllJmista roasfoan 
ilmoitti foro waIiorunta roostaICtujeen!o, ja jiif)cn 1JgIlJimöt 5. Sto-
Itelnen, llR Sl:iIpelöinen, W, 2oitinen, Dsf. 2in'öIJolm, .R. mJ. Rar-
monen, S). IHmnen, 5. 3'. IDlooroloinen, DUPO -Rallia, IHrwi Ronln, 
X. ID3i1jotail1cn ja R St1Jtömoo. 

• .olltO nfetettowo tiIa llisten ja torpparien 
juglcilo järje s färoiä ja uuben wllofraIoill toi -
meenpanoa roalwowia muofrnuslolllnfuntia ja 
miten on nämä muoboslettowal? 

St1)ll)lltl)fjcn oli o!us!cmut Wet t t 0 6 i r on nom: 
I/!lBuofrollsloutofullllo1 omat perin mölttämättömiä uuben 

moonmuofrolain mööräl)ffiö toteuttamona toimifuntana. ID3aan 
että ne mastailiwat tarfoihlstaan, on e~botfomasU aldettawa po-
foUijefji niiben muobostaminen, ruin ml)ösfin niiben fäl)ttöminen. 
9hJfl)ilen maanrouofmlafimme möörölJs tulo> ja lö~töfatjeImufjista 
ruin ei ole el)bottomasii pafoUinen, on jööm)trin fuoIleelli firjai-
mdli wuofmlain Ie~bilIe. 

ID3uofrausIautahmta, waiffa tolin rajoitetulla jölenmööröIlö, 
on jofailesja tunnasla olewa wafinatnen. (f~rö folmiwuotisfau. 
befii walitjewat niin wuotroojat tuin wuoftannntojat l)~ben wa-
linailen jölenen fumpifin puolue ja lal1tafunnan tofoonfutlujat litä 
tarwittaislaan waIitlewat taas, niin wllofraaja tllin wl10franantaja 
l)~ben Iijöjä\enen hlmpifin, naiHe IilöjälenilIe nimitt. mafjnwat 
alianojaijet itle palftion. mlafinaililte jnleniUe malleinan paHtio 
funnaIlisroaroista fatleImuflien perusteeUa. 

'l3u~ecnjo~tajmla' toimii e~fä 111(lanwiljeItJ5~allituflen nimit-
tämä, tieteellifeen ja tÖl)töll1töUileen maanwiljcll)fjeen perel)tl)nl)t 
~enfilö, ainatin I)lli jota lääniä fol)ben. ' 'l311~~enjol)taia nauttii 
mofinaista portfaa waItiolta ja on aina läl)teUäwönä faifisla 
ltll1ofrausoIoja fosfewisla toimisja ja hJjl)ml)fjisj!i.. 
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!!BuofrnusIaulaf.unnan te~täwiil1 fuuluu wolwoa I)leelllä \lU. 
ben mCloTlwllofraloin oifein luIfiljemisto ja toimeenpanoa. ffilifi'iän 
wuofralopimus ei ole Icdnwoimainen, jollei ie ole wuofrauslollla. 
lunnan läsnä o([esio tef)h). 

Wuofrouslnulafunlo, wlIofraiopimusla lef)täesjä arwioi pel. 
[ot ja nHt!)1 niiben tuolnnloft)wt)1t mufoiiecn rnf)a>arwoon f)e1). 
taariIta, lomalla fäl)tläen ol)jeenoall niitä licbonnnlojo, joila alian. 
tuntewat, jotfa owat oUtd tilaijuubeslo näfemään ja tolemaan 
h)!1)111l)fjesfii oleman lUllolrntiInn 1l10011(on'öUI1 ja tuolnntohJwlJlI, 
woiwol antaa. ~rittäin tulee wlIofrauslnulahnlltOIl orwioimis-
hJ(1)111Qrleslii ottaa f)uomioolt tilan lI10cmtieteerHnen <lle111n, rochen 
pois jof)llIminen liIoIta, maon laatu jo mCHlltlnabun uubislnll1iieUe 
wälftämätiömien wni~loainei'oen Iä~eill)l)s. Duoneel on arwioil· 
tama erifleen. 

WuofrausIalllafllnnan on raUaislawa taiffi erimieIiIl)I)bet, 
joHa jo~llIwat wuofrae~tojen aIailista fl)jl)ml)fiistä ijännän ja 
tDuoframie~en wöTUlö. 

~onnet: 

1) WuorrallsIautafunnan mlloboslaa fatli, wuot· 
raajien ja wlIofrannnlajien waIillemna ja tunnan paU. 
'aaman watinaisla jälenlä jn pu~eenio~tajan , jonta 
pitää oIla fl)lIin pcref)ll)nl)t lllaataIoubeIIijien fl)jl)llll)f. 
lien faifilla aloilTa. 

I.pllrJ~enj o{Jlaja, mie1uulll1l\ in wa IHon niili ittä llIä 
ja palUanma, ninafin I)tji jota läöniä warten, pitää 
oUa fö.IJlettäwisjä taitisla uulta maanwllofralnfin fos> 
fewisla fl)IIJIIll)flislä ja toilllcnpiteisia. 

2) 2iläfli woiooal, wuofrausIalllnfunl1an foloon-
tutlujat niin wuofraajn hlin wllofrnnanlaja, walita 
itle fUlIlpifin IJ~bel1 tiläjälcnen Iaulafunlann, joille 
miesfo~lailesti mafiawal paImon. 

3) Wuofrauslautafuntia on aieletlawa jofnjfeclt 
tunlaan ja niiben fÖ1Jttölllinen on lain lautta maä. 
rättäwä e~boltolllasti patollilefji 'airisia fl)ll)nll)fiislä 
ja toimisla, minä fosfeooal wllofrausiopimufjia, fallel. 
mufjia ja arooioimijia, lanatIa lanoen taiUea mifä 
fostet Ilu'oen lIlaan muofrnlnin toimeenpanoa ja ltOU' 
'ooltamista. 

S\ofou(lcn wal11lislajat oHmal aifailennnin laatineet (o(ou(-
Idle elilcltiiwäfji ieuraaooat ponlie~'oohlflet: 

1) WlIofrnajien ja ' wlloframiestclI III~teitn jär-
jesläwiä ja 1I11'oen mQanwllofrnlnill 1I 0u'oaltal1lisla wal· 

• 
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roowia tDuofralautafuntia on afeteitawa fuf)unfin runo 
taon ja on ne fofoonpantaroa leuroowafla tamalIn: 

0) Wuofraajat ja rouoftamief)d rllslal!n tun-
nasla waIitjeroat fumpifin määräajoitji lJf)ben wati· 
nnijen jäjenen Inulafunlnon. 

b) mUSta tapaufiisja, joHoin lautnfunta tulee 
fofoonfuljuttawafli, määräämät molemmat ajianomai. 
iet, jos f)o[uaroat, fumpifin 1Jf)ben jäienen omasta puo-
lestaan lauiafuntann. 

c) If)uf)eenjof)tajcma toimii wafinaijestl juu!empia 
alueita marten oletettu toimimies, jonta aiiona on 
muutettfin roalwoa uuben mnawllofralaitt toimeen· 
panoo. 

ffwästl)sfesfustelusja tomi pitioon! wlIotrnlnutnfuntlen ole< 
mosfaoloa tarpeeflijena. <frimieHflJ1)ttä oli ainoastaan niillen muo-
bosiamistawaslo. Xoiici pitiwät foto tuntan fäjittiimia muofra· 
JautaJuntta rHttiimiitiömiinä, jamoin lofO' lääniä marten l)f)tii pu. 
f)eenjof)tajaa. (i>äffinen, 1). m.) Xoiiet tans fannatiimat ullafin 
tiIaiiuutia marlen eriljeen fofoonpantamia IDuofralautafuntia, !iten 
mälttääfjeen niif)in turmioUijesti maif~ttamasta. ('n. 2ef)tinen). 
llieat taf)toimat läUl)ttiiä oifeuben niiben eroitamijeen, jos f)uoma. 
taan niiben autalltllman puolueeUijifji. 'Dflimuotinen toimifauji. 
(i>. 6iranMn.) ~ 6amoin muofralalltahmtien pul)eenjof)tajien 
aiettamijesta lauluUiin eriIaiiia mielipiteitä. Xaf)boitiin tef)bä ero 
puf)eenjof)tajista ja läänien muofralain malmojasta. 'l3uf)eenjof). 
tajia ef)boteUiin malittamalii funnanfolouljisla; torpparitJl)bisil)f. 
lisjä; iätiiiä laulafuntien Hjeniä maIiitamafji, 1). m. r. 6amoin 
niiben toimiajan pituubesta ja alan laajuubesta laujuiHin laman. 
lailia mielipiteitä luin itje Iautafunnisjafin. ~ Slofo lääniä läjit. 
tämän mllofrauslain tarfaslajan ajetiamista ml)ösfin laujuHlin toi. 
momllflia. (fnirtttnäfjeen fannateitiin fanianmaltaiiempaa maIitjeo 
mistapaa tuin mitä alustaja oli ejittänt)t. 

SltJjl)ml)fien 4lalattua maliofunnasla, (SlesfiroiiffoiItana) eli. 
tettiin len Iaujuniona [euraama. 

~ttctttlllistöt\ tttictitttö. 

ID3aHofllnta on f)amainnut foJolllien fcmnatlaroan roali· 
naiiia rouofraIautafuntia, mMn niibcn Iufuiiulloesta ja fofoonpa. 
nosta ei ole tuotu mitään marmaa ajatusta. 6amaten on tan. 
natettu foro lääniä fäiittämiä ammatintarfastaiia, jotfa feshlsf)al. 
!innon lautla oliliroat tunlin tunnan U'luofralalltafuntien puf)een. 
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jobtajien fansla Uluorowoifutufjesja ja woIwoijiwat, että maan" 
wllofralofia noubatettaijHn. 

mlaftofunta puolestaan ei fuitentaan ole fatlonut woimanin 
pitä.ä pl)ft)wäi\h'i, määräajoifii walittnja rouofralautnfuntia todoi. 
tustnan wastoowina, moan pitää fu~unfin fontral}'öintcfotilaijtutteen 
UXllittuja laufafuntia cbeIIämainittuja ajianmufaiiimpina. !IDafi~ 
nainen wuofrnlautafunta niiet ei wäl)ääfään juuremmisja funo 
nisln ja oUetifin feUaijesja niistä, joiDen maanlantu 011 jos ion~ 
finloisfa woi arwosteUa Juntin fulmafunnol1 maantuotanto< 1). 111. 
lul}teito, flln litä wostoin aina femdji wllofratiawan tiIaa tai 
tuonoina Iäl)clIä afuwisfa 1)enfilöisfä fofoonpantu 10utofu"10 foot . 
taili tottaIleen tuntea e'oeIlä mainitut jul)fed. !IDaliofunncm mic< 
lestii olili iiis tumpailentin wuoITamiilipul)etta laatituan lopimu~ 
fumppanin len tefotiInilulltta marten maIittaroa l)l)tä monta jalentä 
mllofralautafllntaan. main fofoonpannlln (alltafunnan puoIueetto" 
muus olili taattu. 9Jlitä len pul)eenjol)tojaan tulee, on maliofunta 
iitä mieltä, että jcrIoinen tuUli olla fuiatin tuntaa fol)ben ja että 
le funtafofoufjesja roaIitiailtin "Mni ja mies" periaatetta nou'oat" 
taen wisjifji määriiojatli ja funta mafjaiji tiimön toimil)entilön 
paHan. I.pul)eenjol)tajan tulili oUa Idä maanmiIjeIt)fjeen että 
maanmuofralafiin tät)lin perel)tl)nt)i l)enfilö. Xämä litte toimili 
iofaileen fonfral)titefotilaiiullteen tUaliiun Iautafunnon pul)eenjol)ia" 
jana ja l)uoIel)tiii niistö fef)tämistä, joita l)äneHe täslä folouflesla 
latiotann fullIlIman. 'Jiiin muofraIauta(unnan pul)eenjol)ioja fun 
len jälenetfin tUelmoitetfnijiin ranfaijumöäräl)fjen uf)aUo toimimaan 
puoIuedtomasti. I!Hnoastaan noin fofoonpannlln Iautafunnan 
fatjoo maliofunta wastaoman tadoitustaan. 

Iffiinifäön pitää waIiofunta lofo läöniä räjittämön pääpu" 
l)unjol)tajan, ammattitnrfnstajon merfitl)stö tät)bellifenä jo ebellä" 
mainittujen wirfailijoiben tointa täl)'oentäwinö. Sen noiona, mitä 
maliofunto täsla on ejiUe tuonut, eliitaä je fofoufjen l)1)tUäfjl)tta" 
mifli feuraomat ponne!: 

1) Wuofrauslautalun!a muoboste : 
taon pien, eitä lopimusfumpponit fon " 
rol)bintetofilaijulItto marten tUolitle" 
mat len jäfenifii l)l)tä monta f)enfiIöä, 
joiben pul)eenjol)tojana toimii fan " 
fanäänest1)fiella funtnfolollflesla ma~ 
littu , maanmiIje(1)fieen ja ttluofrala" 
fiin tal)lin perel)tt)n1)t f)enfiIö. 

2) I.plll)eenjof)tajan palfan matfaa 
tunta, maan mllihen jälenten fopi111l1 S" 
fllmppanit. 



62 

6iiäpailji olili fuf)unfin lääniin 
ai~tettaIDn ammnlinta rfa staja, jonfn 
tuliji l)leenjä roalwoa, että wlIofra!oin 
mäiiräl)fjiä tartoin Itou'önl elaalt. Xälä 
roilfna tÖIJhttöesjä on paiUa julistd. 
lama owolloijefli jo ' jaetfuolt toimen ie 
jota tunnen Ul u ofralolltofuntie n puf)cen. 
joI)laji lln on jaonut enimmät äänet. 

Xämän palffo mafidtaijiil1 läänin 
rnqnstosta. 

6lenfors. 
9lölIlt. 

. 
l'Ruotjalainen. 
Saarinen. 

9tiifonen. 

lO~iI1cl1tll1i:;tön I1ttctintö. 

~ö.inwastoin hlin enemmistö, Inlloo witl)elllluistö juolawnf;i, 
että wafinaijio, tuntin paiffahmnclll tarwetlo jilmölia pitäen ma. 
HUuin wlIofraIoulafuntia on walitfawa, tosta nämä Iautaflll1110t 
Wäf)C1lI111istöu midestä fät)tiil1l1öllijell fofenmfjen taulia, ejilll. :3:fji 
wuobdji fmallaan waIiUuuCl, pmf)tl)wäl tef)läwäälljö. XöUaiieen 
Iautafuntaan fUllluiji pl)il)wäilesti rarii jäjentä, toinen wuohomies· 
ten ja toinen wuohanan1:ajien walitjcmana, ja täl)bcnnettäili iitti 
fOlltraf)bintdotilailulIbesia fummonfin lopimusfumppanin walit\e. 
malla I)f)beflö liffijäjeneflö. 

9Jluisia fof)bin l)f)hJI) wäf)emmistö enemmistöön. 
lIDäf)enl1l1istö ef)botiaa cnlinnnäifdii ponndii : 

lIDuohalolltofllnta on muobostcltawa liten, ettö 
ielä 111aanwnofraajat ettö wllofranebllstajai walitjcwat 
jiif)en I)f)ben wafinaijen jäfem_n fllmpifin ja näibell 
lijäfji on lllölipuf)eibrn tdofilaijullffiin tumpaiirnfin 
lopimushlmppanin walittatlJa I)fji jillen liiöä. 91äibcn 
pnf)eenjof)tajalta toimii möäröajafli, fcmjol1öill1estl)l. 
ieUö fllntafofollficsfa wonttu moaltwiljel1)sfl)il)11l1Jfiwl 
ja Wllofralafiin täl)iill peref)tl)ltl)t f)enfi lö. 

ID3uofralautafunnan wafinailet jälenet ja PU' 
f)eelljoT,tajo lDolitaall 3 tlJllobefji fmaHaan ja mat· 
laa hlttta f)cHle paltan. 2ijäjöje1lten paltan Illorittan 
fumpailleu tiu lopimllsflllllppaut. 

s-tös\i 2inbltrö1l1 . IR. !U3otaucu. 
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t:if a 111 ictin tö. 

maliofuunoOe jälettt)t)u flJit)11\t)fieen l1äf)ben : ID1 i f) i n 
wuofralaulafultl1al1 piiiilöfjesfä on webollnmn? 
- ei II' ole woinut I(1)lää h)t)bl)ltäwaa wastal1sta. .miattt)jä 
"fatldmus!aulafuutiaU ei waliofuuta ole falionul jiint'i juf)teesfa 
jopiwifii. maliofuula fuitenlin ef)bottaa fofouljeUe ieuraQwolt 
ponnen: 

30s jompifllmpi fopinlllsfumppnni on wuofro. 
Iau!alultuan päiilöfieeu tt)t)tt)ntälölt, aIislettafoon ajia 
Shf)lafunnalt lai ffiaastuwalloifetiben ratfaislawolii. 

Rösji 2inbjtröm. mönn. 'i!I. matanen. 

Resfustdu päatöfjen ebeUa oli wirtasin wnfiofUltnan eltem~ 
mistoll ja mt'if)em11\istön mietinnön wärillä. Dlitlain uuiiafin ef)< 
botufjia ejitettiin. IDI. m. ,väffiuen egbotti jemaawanlnpaiien fo-
foonpaUOntllObol1. 

ml1ofrnlal1lafuntia muobostetaan 1 pienempiä ja 2 juurcm. 
pia tulttin warten. .Ruslafin wl1ofra(autalultllasla on puf)eenjog, 
laja ja 2 walituista funlafotoufjesia lanian äänesh}fleUä walit, 
tuo jiilenlä, idä Iijiifli 1 tummanfin ajianomaiien futalin loi, 
mUusla marten waIittua apujäjelllä. malituisten jäj~nten tulee 
ona peref)ft)neilä maauwiljelt)fleen ja wlIofraoloif)in. lJläiben pal, 
lan maflaa tunta, waan muiben jäjenten 10pimusfumppallii. 

m:änesh)fjeUä gt)wäfjt)tfiin enem mistön mietinlö ja liif)en '13. 
2eppären filitt)segbolus, fosfema läänin wuofraIain tarfnslajan wa, 
Hutaa, lemmoilenaall fuin II' on enemmistön ponlien iulfumerUiell 
liiään Iiiletlt). 8. uäffinen pani päätöstä mastaan wastnlaujeenia 
pitäen el)botlamaanja fotoonpanolapaa parempana. 

2ilämietintö ei enli ejitt)fjeIIä tullut fofoufjesla l)t)mäfjt)tt)fji. 
Seuraamana päiwän~ wnliofnnllan tlubt'Ueen aliaCl efittäesjit ~t), 
wäfjl)ttiin päätötlefji feuraawa cgbotus: 

305 jompif u lltp i lopi jnpltoli ei moi 
ft)t)tt)ä w u ofrnlaulafunnnn päittÖf!CC II , 
webotfoon lominto.oitentteu. Xämä III UO, 
bostefaan jile n , eltä f u mpaiuenfin lopi , 

01' jn p uoli walitfee jiil)en talfi jiile n tö ja 
"ä lll nt tät)bentiiwitt lautafuntaa waIitje . 
maIlaa n j näwittömäIIä puf)ee u jogtajntla. 
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imiten on torpparien toimittama waatimus~ 
lenia t otclIitamilefii? 

et) [TlilIä tamoi" on torppanen toimittama jaaoafjeen maa· 
timuffenia niin paljo tuin ma~DoIlista lain lautta toteuletufji ja 
mille tonuaUe on f)eibän tämän taria aie1uttowo ebusfuntamuu. 
toffeen nälJoen? 

b) Wlisiä määrin lorpporii ammotillijen taistelun tautta 
woiroa! oiemoania porantaa ja miten on l)eiMn läsiä todotut· 
fesjo järje:stiit}b1Jttäroä? 

Stl)jlJnu)flen alustaja ~. E e p p ä n e n elitti leumatooa: 
"Xorpparien waatimllsten perificwiemistä fäliteItäesjä jof)tulI 

fQil)mijs järjestäl)h)miieen. (ffiei itje tulin maIwo etujaan, niin ne 
jääwät walwomotla, on I)Ieenlä tunnettu totuus. .30 hm I)flitel. 
Ien 1)f)teisten alioin ajaminen ei Iät) päinlä, niin ei iHs ole muuta 
neuwoo fuin 1)f)teenIiitlt)minetl. Xiimä ajatus muuu ajan I)en~ 
gesjä niin I)leijenä, ettei jen tnrpeeIIijuutta tarminne tämän parem~ 
min toDistaa. 

Stl)jl)1111)fjen alaijena on watn I)l)teenliittl)111istamat, ja ne 
ojittain ;eImiäwät maatimufjien IlIonteiDen lelwille janmijesta; 
tarfoitlls näet määrää muoDot. Waatimllfjistamme omat ujdm. 
mai ' ja tärfeimmät 10puUijesti 10. i n 10. 0. 'ö i n n a n f 0. II t taj ä r . 
ies t e t t ä m ä t. mutta nii'öen joufosja on ml)ösfin fl)jl)ml)fjiä 
ja fol)tia, jotta maatimat pailallista walllpautta ja I)l)teistoim~--:; 
1aa, fllulumat paremmin a m m 0. i t i l u TtJt 0. II tr en HiHeen alaIl 
jos niin iaanemme ianoa. 6iis f1)ll)m~een tulee jefä poliittinen 
että ammattifunnafIinen toiminta. ... t 

St1)jl)ml)fleen, woimatfo torpparit, aiettu111aUa maatimufjienja 
I)mpiiriUe itjenäijefji, fenestäfään riippumattomafji puolueetji, par. 
I)ai'öcn onnistua jaamlltiamaan l)eiUe luotuijan maanmuofralain 
muutoflen, t(1)'o1)111111e mastafa: eiwät, dfä te ole iarpee1listalaan. 
Xät)tl)l) ottaa I)uomioon, että nl)1 wielä täIlä l)etfeIlä ei äänioifeus~ 
olot enempi fuin e'ousfuntalaitosfaan moi tarjota HIaa torpparei. 
ben toiminnaIle. 6iis je maatimus on janteitawa enlin ratfajs" 
tulli. Xästä ei I)ei'öän tarwitle toimia 1)ljin. meillä on juljettu 
elim. fofo juuri t1)ömäen luoUa fanjaIaisoifeufjistaan ja tämä It)1)111ä 
jo aifoja litte on ajettautunut tät)iiin fanjanwaItaiieUe lannaUe näi· 
I)infin waatimufjiin näl)'öen, ja jo . muolifaujia taisteITut ujnati111uf~ 
lienja puolesta, jotenfin l)t)tUällä .menestl)fieUä. Xaistelu täslä 101). 
ben on meiIIä faifiIIa oiattomiUa aiman I)f)teincn. ftun nämä 
maatimltfjci otUa1 tuUeet jotahtinfin ft)I)'öl)ttäwästi täl)teh)ifii, niin 
jiUoin aUaa taistelu e'ousmiespaifoista. 6aattaa torpparej([e fäl)'öä 
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monisla poitoin maf)'ooIlildji ominfin mOlmin ebusntief)en ldf)että. 
minen, muita iiltä ei mitenföän ole usfottawisla ebusmiespaiffain 
riittämiin määrän waIloittominen, iaobofleen ebusfunnaslo enem· 
mistöd. %äl)tlJlJ {Hs 01100 guornioon toisten fl)l}mäin fallsin Hiton 
niroon loominen. Xösjä luf)teesla on otettOtDO f)uomioon lHttoloi. 
len lonto,nn 11Il1~ttO~l1 o~tautllw~t PlJriJt~löt jo waifllt~l:~.~im? 
Xaloubentld wmfulitmei 10 1)l)tcIstllnnolltnen alemo moaranwot 
lJflilöiben mieIipiteet, ja puolueet ml)ösfin muobostuwat jamoista 
woifuttimista. 

9'l:l)t on rooin otcitown Ielfoo, miltä fonjollfmotret owat 
Idf)impänä torppareito, näf)'oäfjemmc, mistä 011 I)netiawa Iiiitolni. 
let. IDlannomistojien, tnIoUistmfo intresiit oHliwnt torpparien puo· 
leila, fof)i joibenhtiben porWOriS(1)f)mien? 

s::äUä ~etrenä niin näl)tti'tä, tun hmlemat maaperän jaItainjn 
ono ~orjumcm, ja fnrmitjewnt fnnjan fnnnntusta. Rufann fuole, 
mniTlen ei litä fuitenfann tolisinan ustone. Slufn ~uUu meniji 
10winnoIIa luopumaan ebuislaan toisteli l)l)wäfji. <.rIIifä maan, 
omista jan)f)mö penän puolueveUn wuofji [uopuili wuo!ilntailista 
~aUitliiaoifell fiistnan, wnill te~bqfjeen torppareiUeell miclifji. <fi, 
fl)lIä· ne I)stäwäl owot muuatta ~oeHawa, len fnnlanfmofleu jou, 
tosia jo~ou itlcfkl tuuluu ja joilla ei ole Hitosia mitään tmnelef, 
tämänä. I)linoastaau näillä i1l11an jimutarfoitufjia moiwnt l) ~tl)ä 
pl)ll)wifji liiftolaijifji. 

imuUn mifään puolue Umon riittäwää järjesläl)tl)lIIislä ei 
moi looba ~ l)wiä tulofjia. .30 hm oltaa ~lIomioon, että rnnen 
ruin lorppnrit faifti tärfeilllluätfään waatimulienlo owal !anneel 
lainlal'lbinnan fautta lurmatuifli, niin lii~en menneslä jo monia 
fof)lno woibnon !aaba oliUaill toista tietä, 1. o. OI11I1HlttifullllaIIi, 
len loiminnall tauUa forjotufji. lilein föt)täntö luUee ebcllä lalia. 
mäibcn lijätii monlo fol)taa 011, ja tulee aina oIemnall lemmoijia, 
ioi~in Ioilllnabinnosjn, juuri 10rpporicII etuja wo~ingoiltamaltn, ei 
moi ajeltoa muuta tuin ulforajat, joiben jijöpuo[eno forpparit I)f)" 
feilin woimin woiwot pl)rfiä alioilnan cbislälllitäll. 6emmoijia 
011 elim. h)öpäiwän II)~ enlll)s, jos nim. meropäimätöitä tuUli I)~ö 
wieIä toistaijdii Icl)läwäfii lalli muutoin oltailiin pafoiteUuja fäl)" 
mään IIInallomistajiIlo onjiotöislä, wuofrajopimuslen paranlami, 
neil, lIIaanwllofra[oin 110ubattomilen wnIwolllinrn, hJösfenteIcllli, 
n.en . tlmotrolaulafuntain lolool\pnnoll f)l)wäf ii, ammattitoibon cbi5> 
tammm, tl)öpalffojen määrt'iämincn 1). 111. pienemmät paronnu5> 
pl)l)leet. 

Raiffi nömä puolet t)~teelllä welwoiltnwot jHs torppareita 
"!~.obosta~lIaall tawoUisten anllllattihmtoliiltojen mufaiiin järjes, 
1010, 1)f)tCtsten pl)l)teiben ajo1l1iiefji. 

IDIutta fosta on 1t1l1!tawaa, eHä lorpparit oiwan faiftiaIla 
5 

• 
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mOClS!amme eiwöt t)fiinäfm fl)feneiii muoboslomaan jo Pl)stt)slä 
pitämään aiwon itlenäiliä järjestöjä, niin ei niillen len muotli 
lopiti erottaulun tOUlin lculus maamme towofltjesln t1)öwiienliit. 
teestä. ID3ariinfin tUIt otll'lCl ~uomioon, että nämä fUl11poijeUafin 
on QlJwin paljon l)l)teistä. Xärfein on jo ebcUä elilttit), l)l)teinen 
poIiittincn taistehl, jo tämän lilätii joman luunlniiia jotnpäimai. 
liä pl)l)tcitä, luten toisten töislä Il)öojcm jo l1)öpolffoin mäöritte<' 
leminen, 1). m. tl)ömarffinoilIo jo funnoIlilen elämän aloiIlo 100' 
mutcttomot porannufjet. Xömön fiiäfji on f)lIomoUowo, eUä f)en. 
tiiiä tl)öwoimia on liian maijan ftlmpaileIIafin rijf)mällö, mutta 
molemmilla I)f)teenjä len merran hlin oUulln päästesiä tormitaan. 
9laitä wöf)ia ei IHs olifi pl)riftäwä jalomaan, jota on wältettä. 
mislä läill)1tämälIä I)f)teistoimintaa. 

IDlll1ta losla hlitenfill fieltämö1tä torppareilla on erifoisft)lg· 
mt)fiiä, jotfa juornnailenunin juuri 1)eiIle fuulumat, niin on järjes. 
Hil)tl)1IIismuotoja fälite ltäeslä tämä tolialia oteUoma 1)lIomiooll. 

Sen muofii on torppariell, lieIlä mislä niitä main on riit· 
tämään asti, Igöwäen(1)bistt)slcn I)I)legteen perusteUawa erifoiiia 
torppariojastoja niiben fgll)ml)sten föliUe1l)ä ja ajoa warlen, fum. 
mintin niin, että niiben olastojen jäicnei owal lamalIa t)1)bistt)f~ 
fen jöleniä, tolo lnojaa puolueen toimintaa warlen. Stun taas 
lieUä, misiö muuta It)ömöestöö torppareif)in mertaten on Illurnt. 
tain wäl)än, tusfin larwinnee l)l)bistt)fjen l)l)tel)teen eriloisia lorpo 
parioiastoa, fun lilen tofo I)l)bistl)s lopii llil)en tarfoilufjeen. IDlä. 
f)cmmistö näet ei estä len iuunlaista toimintaa. 

:Sas läten tuIiji fantoille aloiIle perustetllfli uleimpia t)1)bis. 
It)fliä, josta l)l)lenäijen toiminnan n(1)läijlin färjiwän, niin olili 
tömä maara mälteltäwislä iiten, että lamojen alueiben, elim. fofo 
tuutien tai ujeimpien Iäf)eltl)miIlä olemien torppariIäänicn olasto. 
jen fesfen järjestetään pl)ll)mä 1)1)lcisloiminla l)f)teilen jof)lofunnan 
l)oitoon, jofa järjestää I)f)tcnäilen toiminnan ja festinäilen nmus. 
tullen riitailuuflien fattuesfa. )tun eri olisia maalannne olemasta 
torpparien olemasta jof)ltlll wnatimuflet mt)öslin f)l)min eriIaififfi 
ja 'iitä leuraawa toimintafin, niin emme wielä tänä ferlaa fofo 
maatamme fäjittäwää liiton muobostamista woi puoltaa tarpee.l. 
liiefji, ennenfuin fät)tänuösfä ef)bitään laaba f)iufan enemmän 10ft< 
musta. IJll)t wielä enli alufli toiminta etupääsiä fof)bishm agl. 
latlioniin, f)eräll)stl)öf)ön ja tömä toiminta mielestämIlle aiwan 
täl)beUä It)t)Uä lopii olIn wielii t)f)teistä muull Il)öwäenliiffeett 
fallsio. )tIlit puolueesfam111e jo on järjesteltt) 111aa 18 agilotiioni. 
piiriin, niin jopii 1)erääwien torpparien l)f)bish)ä tätä agitaljioni. 
h)ölä fannattamaan ja 111l)ösfin pitää Iilmänä torpparifl)ll)llll)fjen 
päiwäjärjesh)fjeslä PlJll)111istä. Xäten hlIee agitatliooni l)alwem. 
malli ja 111l)ösfin monipllolilemmafji. Xämän for)ban pllf)eena 

• 
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oOt5ja iopii ~uomaIlHaa, eHä tämä lll)fl)inenfin agitallionin lar-
j6tämilltlt on olIul woin totcHua, jolen le fofemufjia jaawulettua 
rooipi loielä toto lailla parantua ja järjesh)ä tarfoitttstaan wns-
taawallunafji, ml)ösfin torppnrei~ill nä~'öen. !illoipipa e~fä peI. 
rastä agitaljionin ~oi'öostn fesfilh)ä tofo piirinjä poIiitlista ja nlll' 
mattifunnnUista toimintaa ~oilnwafji {aitoljelii, jota wastaa puo, 
lueemme faitfien toimintapuoHcn waalinmfjia. 

6iis ll)~l)esti {anoen: raitilla aloilta woimat l)~teen ja niin 
me muobostcunme niistä maamme maf)lawimman puolueen, jota 
ei lufe jl)rjäl)ttämään ainoajalaan fanianwaltaifuubeIle petustuwaa 
par<lnnusf)an reHa. 

Xämän I)f)tel)besiä täl)'öl)mme IIll)östin f)uomauHaa ,,6110> 
men tl)öläisIiiton" jäännöistä, joi'öen mutaan esteeHömästi woi-
'öaan rnfentaa läsin eiitell)t järjestäl)tl)mismuo'öol, ja jotfa fof)ta 
fuulemme inawamme lopllUiicsli wimnomaislen f)l)wiifjl)lt)ifji. 

:rasia eiitetll)jen naföfof)laill perusteeUa eiilnn jeuraawall 
l)f)teenwe'öon: 

1. :rorppnrit l)f)tl)fööt faittinUa fojiali'öemofmo 
lijen plloflleen tcmsla wnllioUifeen Iuotfataistchllln 1'"0' 
lueof)idman enjimäijen fof)'öan mufaijen äänioifcu'öen 
ja e'öltsfunnan aifnanlnamiiet;i. 

2. mäiben wantimusltlt jaawutetlun taistella-
roon I)f)teisten e'öllsmiesten paiffnin wnlloiltamijefli 
Idä täten torppatien wnatimufjia wnslaawien laft. 
mäiiräl)sten toleuHnmiltfji. 

3. :rorpparit luUarin paiffafunnaUa liitll)fööt 
ennen pemsleltllif)in h)öwäenl)f)'öistl)fliin, jos maf)'öo(. 
Iisln eri oiastoina, tai jos I)~'öistl)fliä ei ole, perustet. 
taloon uujia. Xäten tl)~milh)neillä on toimittawn 
torpparien ammatillisten waaHmusten totelltiamijcfji 
wllofmlopimusten uuiimiiesin, h)öpftiwän II)f)elltämi-
iesjä, lIIaanmuofrain määritlelemijesjä, laJien noubat-
tnllliitn walwomile.sla, tl)öpalUojen mnäräämiiesiä 
1). m. '.11 

(f w ä s t 1) s f e s f U 5 tel U 5 i a (fesfiwiiffona iltapCiiwälIä) 
puoItetliin itlelläijcn ammattiliiton perustamista nnin !opiwalt ajon 
!äliIlä ollcsja. illiin on jo toiiillafin nmmattifunnilIa maasjallllllC, 
)~. olittnin mannwiljeh)stl)öwäeHäfin ulfomniIla. (X- i)eIenills). 
2 nltonafin woi oHa 10H'öaminen jojiali'öemofmlien fansin, waitta 
e~ .~listll jen jof)toon. (R I.D. mantanen). <Ei wielii ole ji'öotlawn 
raila alltautullln!Ia loi. 'ötlllofmtien jof)toon. (D. W. 6ellm1lCII). 
(f~botetllt toimeenpiteet tarfoHtawat järjcstiil)tl)mistä. Xämän ~et. 
ten wnatimufjifii ef)'öotan, että wnltiopiiiwällliesten f)nUilufldle 
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e~bottnmaan agmori.fomiteaon foetetlaijiin jaaba tääHä tnaIittawa 
mies 'lIstatin läänistä roaIwomann torpparien etuja, ja että tämä 
fomitea laatiii Iafiel)'oohlflenja ror.lniifji cnnen roaalilauben 01. 
fua. (58ergmon). .ola pul)ujistn arweli torpparien l)l)teenIiittl)' 
mitelle oleman ebufli itienäifenä plJjl)minen. 30fa funtoan lJf)bis<-
tl)5 olastoineen, ne Iäönittäin liittoon, liitfonCl fanjainwälijeen jll>' 
lialibemofratiaan. (m. $tuoffonen). - Xoije1 taas arweIiwa! el)b~ 
ietut toimenpiteet oleman wnrmempia. 5lofcmus on oloittanut 
lanjain Iiittomuobostusten loteuttamijen l)anfaIuuben. 3ilenäijenä 
toimietI tulee agitaliioni 1). m. toiminlafustOtt11Ufiet tarpeettoman 
faUiifji. 305 lojialibemofratijen puolueen l)aHinto laabaan ebel-
Itentin ottamaan torpparicn I)l)tcisaliat ja agitatjionin ~oitoonja, 
niin lUen pääle11111te wii~hnmänä. minoastaan jilen woimmc laaha 
ailaan eijel)heUään ~IJöhl)ttäwinllnän toiminnan. 2iiton perusta. 
mista ei fufaan wastustanut. l.puoluel}oUinnon l}oiloon ajiain 
jättämistä toistaitefji, pihdtiin waiu ebllIIijimpaua. 5Bergmanin 
el}botufjesta laului m. m. I.p. 2cppänen, että wa!1iopäiwämksten 
aliasta tcfemä ejitIJs näIJttää wain foululta, jol)on meitä goufu. 
teIlaon. (fnlijestään on olemosia "XiIattoman wäcstön" fomilea, ' 
ja on ' ~IJwin IlIuItawa, ettei wasta eg'öotettu jiitään forjaannu. 
W1ifji iHs tur~ia gaparoi'öa. 'fij'öotus ei jaonut l)leifcmpää lon. 
Ilotusta. mäilla cwäsfIJfjiIlä jiirtl)i tlJflJmlJs loaliofuntaon. 

eieItä palattua icuraawana päiwänä ejitettHn jeuraawa 
mietintö; 

WaIiofunla fl)I1äfin tunnustaa lofo maala fäjiltäwän am. 
maftiIiitoll merfiflJfjen, mutta taliocn ajiain waI1l1is!amattomuu-
teen, toiwoo jen muohoslufjcn fälJroiin feI)itl)fjcHijesti, roäutääf= 
jemme enii innostusta tappawan tafatalroen majenlawaa roailu= 
lusto. Slun liiton tarpeet etupääsjä orool lorppari-agitatjionill 
parantaminen ja oiasfojen I)gtcisajiain ijoilo, nii'öen eIwlJtlominen 
ja 1)I)täläish)ltäminen, niin nämä tarpeet Iuulemme tulewan täl)' 
tetl)fii, Iifäämänä alfuperiiijeen el}hotufjcen 4:n ponnen, paljoa 
go[rocmmaUa ja roäI)ellunäIHi woirooUa. Wariillaiicfji taistelu-
järjestöfii, Iaffotapallfiiin 1). m. jenlapaijiin riitaijuufjiin näg'öen, 
ei itlenäijcnfään IiitlogaIIinnon roaraan alioin I)oi'öon jältäminen 
meitä len paremmin autlane. I,päinwastoin jiten jaattoijimmc fa. 
hoitaa, egfäpä gl)winfin tunhlwasti, fälJtetläwisfiimme järjesfäIJ" 
tlJmilen alalla lofeneila IlJöwoimia. ~ffinomaan torpparcita wnr~ 
len lautta fofo maan wä~äätään h)IJ'ölJttäwän agitatfionin järjcs= 
tämitten tuHli niin fnUiifii, ettei jen toteultaminen ote wielä miten. 
fäiin ajnteItawisla; fun len iiiaan jaUamnUn IJf)ä eheUeellfin 
ioiioH'öem. puolueen fansfa I)[)'öcsjä woimme len werrnttaill wäI)illä 
fustanlluflifla forjailla tarfoitustaall wnstaawnnllnafji. 91äin 
lUoimistultuamme toiwomme ennen pitfää woiwamme ottaa jär~ 
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jestöTI 1)01boll lälJlin omiin fäjiimme, tUli maiTI jillä waralta ei 
roafmislufjia laiminlt)öbä. 

<fgbohlfjen folmannesla ponnesta olemme lefJncet muutamia 
\anomuoboIIijio muulofjia, jotfa joi)tuwat ennen lel)h)if)in päätö!" 
liiTI iowcUuttamiiesta ja ojittain muusta läl)hcntefemijcll tarpeesta. 
möi" muobosleftuno cl)'oolamme fotoufien l)1)wäfj1)tiäwäffj: 

1. Xorpparil l).m. wllohoajal 1)I)t1) ~ 
fäöt faiffialIa joiialibemofrntijen puo, 
lueen fansln waIlioIIijeen IlIoffaloisle · 
luuli puolueofJjellTtClIl enjimäijen foI)ban 
mufaijcn äänioifeuben ja ebusfunnnn 
aifaanjaontilefji. 

2. lJläibcn woatimuslen janwut el. 
tuo taisteItnfoon 1)f)leisten ebllsmieslcn 
paiffain woIIoillamtjefji idä täten wuof ~ 
ruajien roanlimufjin roastocltuien rafi. 
määräl)slen loleuitamilefji. 

3. IDJuohaajat fullafin paiUafun~ 
noIlo Iiittl)fööf ennen perustettuiI)in 
tl)öwäenl)f)bistl)f{iin, jos maf)bollisto 
eri ojastoino, tai jos l)f)bistt)fjiä ei ole, 
petllstettotoon uuli .a. Wlisiä torwe näl)t -
taä waaiiwon, järjestäföö1 lomoin fun-
ioin tai läf)eUäin olewien torppori olu-
etbel! 1)f)bis1l)fle1 l)f)teqen toimifllnnon 
fesfinäisten ja ulospäin fof)bistllwien 
alioin f)oifoo ja järjes täm istä worten. 
Xäten rl)f)mittl)neinä on toimittawo 
torpparien ammatillisten woaiimnsten 
toteuttomifefii, tl)öpäiwän II)f)entämi -
!efli, wuofraus< jo anfioiuf)teiben poron. 
tomijefli, wlloholafien noubattamilen 
walwomijeffj ja toitilla funnalIilen, po-
liitUlen jo l)f)teistoiminnan aloilla. 

4. Roto maan wuofraajien l)f)teis. 
ten alioin f)oito jätetään toistaifefji 101. 
bem. puolueen f)aIIinnon järjestetfätoäfji, 
ja tätä wa{womoon woIitoon jo täsla 
fotouflesja 5 f)enfi[öa, jotta tarpeen-
woatiesio fofoontllwaf ofjoin f)oiioon 
oletettujen fanslo l)f)besja menettell) ja 
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tin, tosfa lämän järjestl)milen lautta on laawuteftawisla eritl)ilen 
tärfeii päämäärä, nimittäin maanwllotraoIojen uu'öistaminen. Xii. 
ten woibaan lä~eilesjä tulewailuubesla toiwoa !aawamme paran. 
netulli maatamme talollbeIlilesja juf)teesja jäl)täwä mäläf)aawa 
idä poistetutli fllrjien torppariolojemme f)äpeätaf)ra. 

IDliIlä tawalIa wllotraolojen uullistlls tulee tapagtllmaan, 
mUIailefli uuli maanwuofralafi tulee tel)läwäfii, iitä emme läslä 
Ml) oloftamaan. U mä leina on nl)fI)aitoina onut monipuotilen 
fesflls!ehm alailenn, ja tulee XampcreeUa täslä hlUsla pibeftäulä 
torpparifotolls jiinä jul)teesla määräämään wastailen fef)itl)f. 
1m Mun. 

!lllarlinailen wllofraoIojen järjcstämijen ogesja täl)!1)1) tor"" 
parialiain ralfailusia tuUa wälftämäftöml)l)bcn palolla otcUawafji 
eiille pari fl)il)ml)stä, joiben mertitlls tulee olemaan eriftäin laa-
jalle uloftuwa Idä fäl)ti'n1ltöllilesjä että periaofteeltijesja luf)teesla. 
91iitä tal)bon leuraatDasja fostetella. 

!llluotralafien parannus I)fjistt'iän ei woi turwa!n lorppari. 
olojen fegitl)stä loiwoftawaan luuntann. <Sillä jos lman on 0'00-
tetlawisla uubistufjia torpparien ebufii wuofralaisla, "on peJjätta. 
waa että uleat maanomistajat fiiru~lawal lopettamaan toto torp. 
poriIaitoflen mieluummin fuin alistuwal len nlniiifiL II Jo mlfl)i. 
len moanwuofraloin woimaanasllllllinen airaanjai täUailia ~ää> 
töjä 11Ifuijasti, milä jitttn lafi, jota tobeUa fotloili wuoframiesten 
etuja. m:äin liis I)ffistään tDuofralatien parantaminen olifi tur~ 
miofiifin juureUe olalle torpparillloffao eila 11Iinfaall mitään hJI}bl) ' 
tl)stä aifaanlaiji. 

Xorppnriell f)äätö I)Udl1lainitllsta Il)l)sfä merfitieili ujeimmisfa 
tapauflisia että taloIlinen, ennenfuin luosluili IlIl11tn wuofralain 
IUowiin määräl)fiiin jättää maaltla meijish)mään.· 91äin fäwiji 
IuoltltoTlijesfi ainafin niislä fapallfiislo, jolloin ei oliii maf)'öoIHsta 
l)f)bistiiii torpan tiluflia lalon witjell)smaif)in. 1=orpa11 1)l)jl)tlami-
nen olifi fa11lanlalollDelliieIta fannaIta (unltawasti oUut ebullilem. 
paa, torpan gäätäminell mertiljee liirll)lIIistii taloubeHilesti alem. 
maUe astteUe ja torpau tilusten epäebullifempaa fäl)t1ämisHi. 
~f)teisfllnnnlla on jiis monta il)l)tä foettaesjaan estää fäf)än luun> 
taan fäl)wiä lorpanf)öätöjä, nimittäin 1) ottamatta. alian tuntin 
torpparill lanna(ta, tulee IJf)teisfunnan illojcHa f)äntä wäärillfäl)' 
töfiiItä idä turwala gällelle h)ön;ä tulos, 2) torppariluoffaa 
linänlä tulee ;uojetTa, fosta len olojen f)uoltontllminell {amaUa I)f)ä 
färjislää tiInttonton wäestän fl)jl)ml)stä, :\) 011 estettäwä etlei 1)1). 
teishmnalle fUIl(lIwaa ntanomaijllutln fäl)letä f)uonosti, tosta täten 
toto l)f)tcisfunta färlii lalollbenista tappiota. 

XoileIta puolen jälleen woi IÖl)tl)ä lapauflia, jolloin itielläi-
len torppariwiIje1t)fjen f)äwiitäminell ja I)f)bistäntillen päätiIaan 
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mot olla loiwottawo, nimittäin jiIloin, hm löHninen asteI jmnaIIa 
metlillee taIoubeIlista ebish)slä. XäUöin pt)rfiml)fjet jäilt)tiää itle: 
näiliä torppcltuiIjelt)fjiä oUliwa! lamalla pt)rfiml)fjiä läHl)ttää tolol1_ 
beIIilesti f)uonompaa tuotantotapan. XäIlainen lapaus ejiintl)ili 
tobeIlijuubesla meilTä nl)fl)oifollCl !uitentin anif)arrooin, tusfinpa 
tosloan, iiUä l)leenlä juurwiljeIl)s meifiäfin laloubdtijcsti 1)1Io"om. 
min fannaHan luin pieniwiIjeh)s. [}lutto pöäalia ontin, että pi. 
'Ottaän l)uomiosja je periaate, että lorpparioloja uubislawa lali ei 
jaa (1)f)f1)ä paloUa läih)ftämään tuolcmfomuotoja, jolta laIoubelli: 
lesti omat epäoifeutettuja. XaUaijet lääböfjd toteutetiuino piantin 
oloittouluiliwal turmioUilimmafli juuri IOt'VporeiU! illelIeen. 

XäIlaijen periaatteen ijgwär\l)lI1inen ei ticil)sti ebelll)tä, että, 
tuten täijän jaaHa, talollifen waltaan ilman mUilta jätetään oifeus 
ijäätäCi, loiiin lanoen täslä foijben oifeus pääftää, mifä on talou. 
beIlijesti fannaHawampaa, pl)jl)ttäätö torppa wai I)I)bistää fe talon 
wiljell)tjiin. Xällainen päättämisoifws laili nimititöht aitaan ijää. 
töjä tuI)fa tiijeään fellaijisja tapalltfisfa, josja torpan ijäätö, lat. 
joen I)l)teishllman ehun lannalta ja ottamalIa enemmän tuilt tä. 
l)immät leilat ijuomiool1, oHli juurefji waijingofii, waitfa je talol~ 
iileIle woili fannaHaa, tosta ie anlaiii f)änelle tilaiillUben ijarioit. 
laa n. i. rgöstöwiIje1l)stä torpan mailla. i;äätöoifeus täIlaijisla 
tapaufiisla olili Idä epäoifeuteftu että taloubelIijesti waijingoIlinen. 

!IDuofrnlafiin laatawa 1)öätöfielto olili liis laatawa leUainen, 
eUä fe estäifi lalollbeHije.sti epäoileubehlt f)ääböl, warjeliji torp. 
parien oifeuben, multa 'amalIa jättäiii laloubeHijen ebisll)fjen tu. 
lun wapaalii. 

Xällaimn estäwä määräl)s iaawuteHaijiin paraUen jäätä. 
mällä, että taloUifen, jofa l(1)loo ijäätää torpparinia, tulee mafjaa 
läHe forwaus. ftorwaufjen luuruus oliji, jos laijbomme pl)fl)ä 
pul)taall leorian fannaIla emmefa ota Iäijempiä ajianl)aaroja I)uo< 
mioon, mööräUäwä I)ijla luurefli ruin torpan luotantoarwo. m3asla 
liinä !apauflesja, että taloIlifell fannaltaa mafiaa 10rppariUe tor. 
waufjena toto tuolanloarwo, ja joIIoill ijän iiis itie obottaa laa. 
wania wiljeIl)flen lauUa luutempaa pääomaa wastaawat lulot, 
on torpparin ijäätäminen oUul laloubeUijesti oifeutetlu. 

Xorpparille forwausta waatimaan pääslään toistafin tietä. 
Xorpparien tilurre! oma! meillä melfeill poiffeuf(etta torpparit itje 
forwes!a miIjell)smaafji raiwanneel. i;eiIle IHs lapaijl1l1l I)uutawa 
määrl)l)s, jos ijeibCit forwauffetta I)ääbetään. IDluttn toijeIta puo-
len ei torpan nl)fl)inen 11Io!mdoarwo ole l)fiinomaan torpparien 
raiwaush)ön tulos, maan on liinä arwoa nostamasja ml)ösfin 
maan 01110 arwo eli tuotantofl)fl) jetä torppiin tuuluwat meljän. 
fäl)tto., laibun. IJ. m. oifeubel. !tCiltä lannaIta laljoen ei torppa. 
rin forwnuswaatimus moi noustn torpan luolanloarmon luurui~ 
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felli, mann täl)t1)1) jäana nlemmafji, e~fa noin 60 "'/0 liitä. Dn 
fiis tämän fapilaHstijen fatfontofeutnan mutaan otfeufelun {etä 
taloubeHijesti oifeutetu1l formausläjiHeen maHlIa leImä ristiriita. 
Xunnuslelusla olfeubesla laaha miwaomishlstannufjet forwaluifji 
moioon" 11\l)ösfin io~taa jäännöl, mHloin laloUinen on roeIrooi= 
teitu taUailia marjamaan ja misjä lopaufjesja ja millä lamalIa 
torpparit oma! oifeuleituja forwnusla laomaan. 

50S tOlppa on perustettu lalon rooImiHle peUomaaIle, ei 
luonnoIliiesti torppari ole oifeuletlu laamaan rairoaamisfustan= 
nufiia. Samanlainen tapaus on, jos taloUinen on jo ennen ebeI. 
IileItä torpparilta, jola lorpon oli raiwlllmul, lunastanut torpan, 
mutta jaUeen antanut len uubeIIe lorpparilIc wiIjeUäwäfji. IDlo> 
lemmisln näislä tapauflisla ei liis taloUinen ole weIwoiteUu maf· 
lamaan ~ää'oeh)I1e muuta tuin wuofrafau'oen fuIuesla tapa~tuneen 
torpan armon l)lenemilen. 

~aitli 1)lIämainituisla fapaufiisla ei ~ää'oetl)lIä torppariIIa 
luonnoUilesti liinä tapauflesla ole oiteuUa waatia raiwaamisftlS= 
tannutlia, että ~än aiwan mä~än ennen ~äätöä on torppaa alu< 
maan tIIwennut eitä torppa IHs ole ~änen tai ~änen wanf)em< 
painia raiwaama. Difeus laa'oa forwaus tasla tapaufiesla tuu-
luili IuonnoUijesti oifeu'oenmufailesli torpan warlinaileIIe raimaa· 
jalIe, jota on forwaufjetta f)ää'octtl). IDluUa Josta lämä f)äätö 
ujeimmin on tapaf)tunut jo fauwemman aitaa liUen, fämili täl)' 
tällnöslä wailea!ji ja monimutfailefli jaa'oa täUainen oileus tUli' 
nusittu!li. 30s jiis torpan wiimefji oIlut aluia ei oHut len rai: 
maaja eilä jiis forlDaufjeen oifeufeUu, tuIili forwaufjen langeta 
folo forppariluofan ja len järjestäjien 1)l)lDäfii, tosfa torppari, 
IuoHa ItlonnoIlijesti fofonailuutena fatlothma on maan faiUi tor, 
pat rniwannut. 

IlJUämainitunlainen oileus forwaufjeen, lamalla fun je oliii 
täl)jin oifeu'oeIIinen l)fjift)istä torpparia fof)taan, lalliii ml)ösfin 
taIou'oellilen e'oistl)ffen lultea wapaasti 0 i f e aan juuntaan. 3a 
e'oistl)fjen pof)jaUe on faiffi järfewä Iainjää'oäntö ralennettawa. 
Samalla oIiji je waifuttawa ojennusfeino fapitaIistijen tuotanto, 
tawan wäärinfäl)töfjiä wastaan. 

(fnii ta'oesjä määräl)s lorroaufiesta luonnoIliiesti on aijottu 
estämään f)äätöja, ennenfuin jaa'ooan uuli maanmtlofra{afi. IDlutta 
juuri merfitl)s iilla oIiii ml)ösfin, jos je feria faiUiaan tulili Pl)< 
jl)wäilenä jää'oötjenä tunnusfetufji. 

IDlitä tämän tOl1lPcttille tulewan formauffen fäl)tännöIlijeen ' 
järjestämijeen tulee enjinnäfin ottaa f)uomiooll, että ie wasta 
tuleroaijuu'oesja jää'oettäroäsjä laisia tulee tunnustettawafli, mutta 
että lillä tulee olemaan taaflepäin roailuttama merf!tl)s. Xö.mä 
on fäl)tännöUiieltä lannaIta joulun roman atweluttmuaa. IDlutta 
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toijeIta puolen 011 läHoileUo lofipl)fölöna, jos Iita lulewosja eblls~ 
fllnnasla tulee foltllottamoan torpparit ja faini hJöwöti, niin luuri 
lobennäföijl)I)S tulin QI)11läfjl)h)fji, että taHninen toanltuus epäne. 
mältö tulee tefcmään eniten lIujicn mnnltUlllofraloficn woimnan· 
astumista lapaf)tuwien l)äätöjen tUUlIIn langen wöf)äildji. 

Rulen jo I)lempänö on f)uomolllcltu, ei oifcuttn fOlwoufjeen 
juorasfaon räl)lännölIijislä IlJisia rooi hmnusloa jofaiielle lenan 
mnnl!onja l)öabdl)lIe lorpparHlc, runan tulee määrätä aito, josta 
alfoen tällainen oiteus on hlltltllslettu. Xanaiiefji ajafji oooi'oooll 
njolclln määrätläwäfji jolo läsjä fuusio fofoonfuwn torpporifo< 
fOllS, 10 p. f)uf)tif. 1906, tai ejim. IIl)h)ijen mnmtwlIofraJain rooi. 
maanastuminen, jHs l p. Inmmit. w. 1904. 

l:orpparit, jotfa tämän ajan jälreen owal f)ääbefl)l tai f)ää~ 
betaän, oliiiwat iiis oifeutetut waatimaan forwallfien. ftorwaU5= 
waatimlls ja forwautien juuruus oliii luonnolTijesti eiitetiäwä ja 
määräitäwä tatielmuf[isia, joHa uuben maanwuotrnlain woimaan 
astutiua tämän mutaan otuat fai fisia torvisia pibeltätuät. 30s 
taloHinen ei ole weIwolTillell lain mutaan fortuausta marjamaan, 
on IJänen tämä nnl)lcttäwä toteel!. l:orppari jamatcn woitaijiin 
weIwoittaa eiiinluomann !obistut[en, että f)än 5 ii 10 wuotia en~ 
nen f)äötöä 011 torppan ajunut. 305 f)än ll)f)emmän ailaa liina 
on o11ul, oliji f)Cinen ejiinfuotawn tobistus, eftä f)än I)f)tataiffi lor$ 
pan on roiwanl1ul. 6iinä tapaufjesja, että torppari 011 torpan 
ostallut jiItä, jota len on rniwannllt, oIiii f)änelIä luonnoTlijesti 
Illmön oifeubef. 30s ta[oIlinen ijäätötapauflesla on mafianut for~ 
wausta torppatiIle, on tämä IlIollllollijesti ijuomiooll oteltawa. 

'DUöolcwa! riwi! woiwat tielt)sti ainoastaan muutamin piir~ 
tein pol)jllstaa fl)I1)1l11)stä forwauf jen oifellbesta ennen uubett maan. 
wlIofra[ain woimnanastumista f)ääbetl)iIle torppareiUe. 'Dtiitl)ls< 
fof)tail\'mpi ejilt)s onlin Iuollnollilesti wairea ilmall täl)beUistn pUII' 
ni!femista toimittaa. l:ömän wuolli tuIilinn torpparifofoufjesia 
f)l)wäfjt)ttöwösiä ponllCs!a waan pcriaate tuUa lalliutufli, ja Icn 
wuolli woitaijiin waatimus Imljua leurnnwaan tapaan: 

30s tuuoframies m)h)ijen Illonnwllofrnlaht woi. 
masla oUesla on I)ääbettl) !ilaItaan tai wastaijuubesla 

·I)ääbetään, oUoon oifcubcttll Inamaan tnl)ben, wllorrn· 
tilan arwon mufaall lastetun forwautjcn wllofratilanla 
taiwaamisfustunnufiista. l:ämö oifeus 1)lmä torwauf· 
jen luuruus on lIubesla maanwlIofra(aisja (äl)emmin 
!öäbettäwiiu. 

I!:wöstl)sfesfllste[ua: (Xiistaina). On tultua ruinla 
fuurto wöän)l)ltö torppariwäestö tärlU I)äätöjen jol)bosto. (fpö. 
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fof)ta on pninnwn. 60ntnwn {ari, jolo estää l)ÖÖ'ÖÖt. (Vonpo. 
niemi). väätöjä tulee toistoiidii tnpnl)tumann, päätämme mitä 
tol)olllo. XlJöwCiestön on lilIoin hlin r,äätöjuUuja täliteIlään foe-
tetiawa woifuttoo lautofuntool1 mielenojoitufjilIn 1). m. (.3ärwinen). 
IDlannomistajol owat jo ul)failIeet l)ääböillä. 6enwuofli olili f)eti 
jl)dästi ruwetfowo ajamaan fl)il)ml)fien fosfetteIemaa aiina. (&ro. 
juo). Dlili jnntawa laJiin määrät)s, eltä f)t'iäbetiäwälIe on lI1af~ 
{ettowo fodeo foroooll5. (Ropila). .on mof)botontn lasIen toli-
toisIa maanwuofrnajan tunteita wiljeIcmäänlä maata fogtaon. 
Döäböt owa! [oiIla estetiäwät. 91iinfouan fun Itl)ft)inen Infi on 
woimoslo, oUDon jolainen I)äätö lotof)uuto: Tiilh)fäa 1Jf)leen! Slöt). 
f)älistön tulee 1}f)leenIiiftt)mijcn nwuUa f)nnftia InfiaIaatiooa magti. 
(ftösli Einbitföm). ffi:e tilat, joilla gäätöjä toimitetaan, oooat ju. 
Iistettaooat laUomaan. (fi moibn olla ulniOilia" fun ei ole laria. 
(ffilustafaOio). ffilinä ja moni muu tOfppari on mallanut tOfPas. 
tnan fagoja, jotta tefeooät tugnnlia lI1artfojo, ja jona oooat men~ 
neet luin loiwoon. ftorwousto määrättäeslä on leiUn otetfawa 
guomioon. (~{goluomtl). 

f>ätlinen egbotti, että lolous louluiji lellailen oooatimuljen, 
elta nl)t toosio oletuo.! wnltiopäiooät laatiliwat määfäl)fleu, ettei 
gäätöjä laa ennen 1I11ben maanwuofralain woimaanaslumista 
panna toimeen. Sojialibemorratinen :puolue pitälöön guolta, että 
eiitl)s tästä tulee gaUitufieen. 

ftl)jl)ml)flen palattun wafiofunnasta, egbotettiin f)1)wäfll)tfä. 
wätli ieuraaooa laulunto: 

"lJJ3aliofunnon miefestä tämän tl)ll)ml)flen ooafjinainen taf~ 
toitus on esteiä f)äätöjä ennen uuben wuofm[ain woimaauastu· 
mista ja on Ic tämän taria tef)nl)t 1T1IIutoflin poniiegbotufjiill idä 
niitä laajentanut. 

ftofwaufien määfäämijen on wnIiofunta :päätlänl)t ooä[ttä~ 
mättä :pl)jl)tettäwäfii, mutta eghottaa len iUllfuubefli oollofratilan 
täl)hen ginuan, liien, että 10iHi le pääollIa ja h)ö, jota len mi. 
ooaallliieen ja rafentamileen on räl)feltl), tulee täl)iin fOfwatufii. 
!fwäsO)sfesfustcIlIjen jogbostn wafiofunfa Iilätji :piti fädeäuä jaaha 
määfätl)ffi, että jos ralel1lUlflet fuulilwOt wuofra[aiieUe, on 101" 
oonulien luuruus määfätläwä uiiben MuuUen juuIUuben mutaan, 
jotta guoneitlen poisiiirfömi(esfö on f)äöbefl)Ue jogfunut. ftofwaus 
olili m~fiettawa jotailesfa 1 p. tammif. 1904 tapaghmeesta gäö. 
böstä. 

lJJ3aliofllnnan mielestä moiooat oollofroajat fumminfin ainoas· 
taan oooimaffaon jäfjestöl)lIliien ja l)f)teenHittl)milen faulta tÖI)lin tm· 
wata itleään magboIIiiia gäätöjä wastaan. :tämän taistelun ja 
:pllo[usfusfeinon tefotlaminen oliii jiis wältlämättii poniiin ottftaooa. 

Sitäooastoin ei waIiofunta ratia il)l)tä olewan puoltaa tegllJö 
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cI)botusta, eHä. lolous f)allitufjen ja waItiopäiwien puoleen fään-
hJlI1öUa foctiaiji aifaanfaaba jo ml! f)eti t)läslä f)äätöfieItoa, tosta 
täUaijeUa toimenpilc\'lIä ei olili mitäön mal)bollijulItia jaatlaa lu • . 
lolliin. Samaten ef)'Oolus, että l)äätölapoufiis la oIiIi fif)Iahmnan. 
oifeuflien laulafmt1tai täl)bennetiäwäf eritl)iieHä torpparien, mäli· 
tupalaislen ja tl)ömiesten fesfuubesla walituiIla f)enfiIöillä on 10: 
mitean mielestä riian lel)ololl reino. 

• 'l3onii luHli IHs fuulumarm: 

0) .305 wuohamies lll) f lJijen maan-
wuofralain woimosla aIIe s in on I)ää. 
beill) tilallaan tai wostaijuubcsla {Jää. 
'eletään, olloon oifeut e tlu laumaan täl)' 
ben wllofratilan fJinnon mutaan tor -
roauffclI jiitö pääomasta ja fl)Öslä, joHa 
f)än torpan rafentoll1ije en ja raiwaami . 
iten on fäl)ttältl)i. 3 0$ rnfeltnll f jet r llu ~ 
luwat wllofra1l\i ef)ellc on I)änel{e for~ 
wattawn le wal)info jofo näiben poi$ ~ 
liirtämifestä l)änclle fl)lttl)l). storwallf~ 
len perust e et ja forwnllsoifeu s on uu" 
besja 1I\annwuorn{ais\n läl)e111min lää " 
bettäwä. 

b) Euian järj e stl)1I\ijcn ta utta on 
wlIoframiesten waImi s tallbllttnwa pon" 
tewasti el)fäilemääll taiUi I)ääböt en . 
nen uuben maanwllofralain woimanlt ~ 
astumista. 

<D. lIDäänänen. 
IDl. !Bergman. 

R lID. ffianlnnelt. 
<D. m. !Birfmalt. 

(fl)botus 1)1) roäfjl)tiiin I)ffill1ieI ilesti. 

R Einbjtröm. 
(f. <DI)Ilil1g 

li~tmL 

IDliIIä ta Uloin on uubisUliljeIl)stä waItio;n 
ja I) !liitl)isten mailla ebist cttäwä? 

stl)llJml)fjcn oli alustnnut (f. <D 1) II i Tt g näin: 
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u I})~tö. wälttämt'itöntä. tuin on erih)isten määräl)sten tautta 
luojeUa torpparilaitosta ~ääOöiItä eniten wllofraIafien uUDistamista, 
I)f)tä tädeää on rgl)tgä tohnenpiteijHn torppariuu'öisaiutufjen ebis. 
tämijefji muofraolojen uubistettua. 6iI1ä jongen tobennäföistti on, 
että parempien rouofmolojen aifaaniaominell tulee tefemöän maan. 
omistaiat entistäänfin l)oIlItfomammifii llloumtimnaan maitnnn 
lIujien forppien perustomijeen. ffiloni f)eistä evöUemätfä tol)loo 
omistaa "erämaan" ennenfuin maan, jota 1)1' eiwät moi mietin 
mcHirill fäl)ttää. Xämä losfee enemmnn tai wäl)emmän roinio 
lll<H\nomistajia, muUn ennen romeo n. r. hlW, toi Icl)'OOsl)l)tiöjt. 
ten llloonomistufjia. 9läiUä on jo 1ll)ttin entiiiäfin wiIjel1)fliä jOll ' 
Minin l)ämiteth). Xorpporiullbisajuhlfjen Iaffaaminen oIili hUll' 
minlin maallemme langen furmioUista. .30 nl)Uill tilatfontan 
mäestön luuruutta walitdIaan, waIiteIlaan liirtolaiiulltta 1). 111. 
Xorppariaiuhlfien Iaffamninen tuIiii lumminfin fl)il)1111)flelt rat· 
faiitta waifeuttamaan, plIl)uaficmme ponuariUisten tawalIa. Rofo 
le meIfoinen wiiestö, jofa perustamalla torpan on I)nnUinut toi· 
nt~entlllonja, oIili paloitettu muualle] tääntl)mään leipään mnni 
päastäfleen . 

. Xoilelta puolen torpparillllbisajutlls tarjoaa juuri ne tbllt, 
jotta jelIaijeHa ullbisalllfufleIla waabitaan, jonfa ennen faittea 
tulee läl)teä tanjan Il)wistä riweistä. Rosfa liinii maon osto ei 
tule fl)il)ml)fjeell, ei je. maabi fuuria pääomio, eilä, tuten waltion 
lIubisaiutus, laajaa mirfamiesfoneistoCl. .3a liiäfii on tämä alutus. 
111IIoio niin fanian wereen iI)ÖPI)n1)t, että fun maan torppariUe 

~taataan I}l)wät wuolrael}bot ja wapaa ajema, tulee itllailifji PIJ!-
lijöitä olemaalI joufottain. 91e pääomal, joUa fäl)teitäijiin I)anr-
fimaolt uubisajuffaalle oma palsia, IlIlewat jdä I)änelle illelleen 
että I)l}teisfllnnalIe tul}at feriaa paremmin fäl)lettl)ä, jos torppari. 
uubisalutnsta niillä autetaan raiwnantann maanla wiIjeh)shm. 
loon, len lijaan että ne ebellifeslä lapaufjesla joutuiliwat tilalliien 
tirsitln pojalle. 

Xorppnrien itjeinläfin fmmClIta 011 torppariajutllfjen jaUu. 
l1Iillen langen toiwoUawa, liIlä täten I)e walmisiaiiiwat niillc po-
jiUeen ja h)ttäriUeen, jotta eiwät pääle Hän muofraa jaUamaan, 
toimcenhtlon tiIailuufjia, jdä torpparien Mua IijaämaUa wol}wis-
taijiwat omaa afemaaula. 

Xorppariullbisalutufjell jotfamillen iaalcn waCltiji leIlailen 
wiljell)spafon jaatamista, että wiljc!emätölI wiljeIl)sfelpoinen maa 
on anneltawa torppariwiljch)fjien perustCllllista warten I)aluUiliIle. 
XaloUiiia wastaan tilmii iidl)sti mcrfitliji joufunweftall paftowa[. 
tao, mutta ainoastaan paHoa mieHwaItaa wastaan, jofa 011 1)1}. 
teisfunna((e iurmioninen. 6 iiäpaitli täUainen periaaie ci ebes ole 
lainjäabannöUemme mierns, lilla jo 1700.{uwu((a tawataau tämän 
tapailia Inaböfjia. 
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\'polllt: 
.on mööröttöroö ielloine1t 1)leill1'1l wiljeIt)spaffo, 

että laitti rooltion ja l)ljitl)islcn gaIlllsja olewn wiljc$ 
h)sfelpoinen maa on uubclI wllofrolain egboHla iätef~ 
tämä f)alulIisten wiljcrtöwörji, jollei omislajn ille Iita 
f)alua witjetlä. 

(f W Ö 5 t 1) 5 f e 5 f II 5 tel II 0: (SlesfiwiiHollCl ilIapöiwiiIlä). 
ftl)jl)l1l1)S 011 arlo. Wlisjiliill muusla maasja ei ole moista pat. 
too. (9inntanen). lffiiIjtIl)spnffo on wiiutölI1ötön, losta muulen 
rooi jolu fisfuri luIla ostamaan niMI ja maunui, ajna maan_ 
wllofraajat ja 11111Ul mällnifföön, ja jättää pellot meljisll)mään. 
(200110). \}3onl1cs!o oIeoon "ilje gaIuaU on epämääräinen. \pon. 
"elli olili Inobittnwa: .on määröttäwä loisia jeIIainen !)Itiuen 
wiljeh)spnffo, että loiUi, wallion ja I)ljillJisten f)alIus\n oIelUo, 
Iellninen wiljell)sfelpoinen nICHl, jota omistaja, tai omistajat eiwät 
itie woi fUlInollilesti wiIjeflä, Oli olllleftowa I)oIuIHsten roiIjeltä. 
wätii, uubesla, wosto loobiltowosio moonwllofroloisio torfemmin 
määrätiäwillä tol)htuIHjiUo el)boiUo. (lJfl)oncn). Sl1)j1)ml)s ei jaa 
rajoiftuo ainoasiaan Iiitomaii)in, waan jijäItI)föön niH)in muutin 
wiIjeIemätön, liil)en iopiwa maa. (~erlora). lJliinfouon tuin meHlö 
dole roiljell)spoffoa, laawat m. m. tutfil)lIijarit l)arjoiltaa l)äwi. 
tl}S>= ja tauf)isluspolitiiUoanja ja f)äälää taipaleelle fl)lllmeniä iu. 
f)OItiia iorpporiwäestöön fuuIuwia ii)miiiä joibell h)llnön jo tl)l. 
wön jäljet tef)Dään erämaifli. (Rösli 2inbjftöm). 

(j. I}leltonen ef)botti: Slt)jl)m1)s oliji mielestäni nllluletfawo 
tuuluwofji: ffililTä lowoill on laatawa maata wiIjeltäwätii iel. 
[oijiIle, joiUa ei litä ole, maon jono fuitenfin taf)towot Iellaista 
laa'Oo? 50 ef)'Ootfi tälle ponnefii: Dn määrättäwä felloinen t)lei. 
nen lafi, jota määrää wallion omistamaan taifen wiijeIt)steIpoi. 
len maali fäl)lettäwäfji i)ahtflisten wHjelijäin omin apuinja wi!-
jeItäwäfji lnatowisla. m. Wonne: Otetlaroo enlin roeiijätöt lIu'Oen 
miltaufjen 10imeenpanoITa. ffilerinell: WoItion on laotoma luori!. 
tamoan luuremmaf uu'Oiswilje(1)stä e'Oistäwät It)äl, ioi'Oen tuiwo!. 
let 1). 111. 9Jlustafoltio: Dn perusletiama rooItion puolesta raf)as. 
toja, joista ilman fodoa lainalaan l)alulHjille Itu'Oiswi!jelijöiUe 
foi)luuUijia lainoja maf)bolIijimman e'OlIlIiiiUa matjuel)'OoiUa. lt. 
5uuieIa: Xorpparit, jolo ille eli 1)f)beslä 101. belll. puoluef)aIlinlloll 
fanslo wolitleroat lomitean jota tdee leIwää, fuinto paljo IÖ1)h)l) 
wilje(1)sfcIpoisto fmununmoa!a jo tuinla paljo litä 011 mielä 1)lli-
tt)ililIö wiljelemötfömänä. Samana lämä fomilea tulili olemaan 
apuna l)ollffilllosla wiIje(1)stilojo faifilIe huunun maille, ja la. 
malla lootili niille maatilllutjiamme mastaaronl wlIofraef)'Ool. 
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Slun taim fruununmaat anl1e1aan muofraHe, moifi jo l)tiin 
niillä aiua 1,1 93,215 i~mistä ja tuUn mllofroaja jao2 ~a maata . 
.on liis maata 1 (~ang). VIeenlä laini fanl1attimot miljellJspat, 
Joo. Xai)bottiin mailt tÖl)bennellä len IIl0ttumailuutto. Xäsiäfin 
teslustetusla ilmeni eroomaijuuUa omistus- ja muofraoifeuben lan, 
natfajien fatjantotannan mäUllä. 

Sll)llJnll)fjen palattua maliohllmnsta elitettiin len loulllnnofli 
leuraamaa: 

tfmäsh)sfe.sfustdusla oli täUaista määrälJstä l)leilesti Imma, 
fetfu. Waliofunta on liii)en Il1lJösfin, maiUei I)fiimielilesti liittI)' 
nl)f. Wiljeh)spaffo on maliofllnnan mielestä ennentaifrea alote!, 
iama ma(tion omistamien mctjämoitten, fflllllnllt puistojen ja mir· 
fotalojcn lItoj[(o Idä tuntien ja jeurohmlien maanomistufjeen. Xä, 
män oi)esla pibettiin miljeh)spaHon ml)ösfin I)fji!l)isten mailla 
mälttämättömä nä. 

6itämastoin ei maliofunta pitäm)! oleman jl)l)tä fmmattao 
ei)botusta, että faiffi I)fjitl)isten i)allusja olema! liitamaat oIiii 
näiltä otettama pois ja luomutettama miljelijöine, Il)l)stä että mil· 
jell)spafon määrääminen I)leildii tdee täUailen maatinlllfjen tar, 
peetfomafli. 

. ~uoIuei)al1innon ponliei)botufje.sla olemallanat .. jola omis, 
tajn ei Ule i)alua miIjeUä" 111uuttaa maliofunta jeuraamasti .. joita ' 
moanomistaja ei milje1eH• 

Xämän oi)esfa pibettiin miIjell)spaton oi)esia mäIttämättö, 
mänä, että maltio uubisajutllsta jlloranoilesti amustufiilla ja muina 
toimenpiteillä tarmoffaasti ebistäiji. 

IDluutetlll ponnet tllliihoat jiis tuulu1I\aan: 

On määrättämä fellainen lJleinen 
miljeIlJspaffo, että taiffi maltion omis, 
tamat meIJä111aat, fruununpuistol, roir -
latalo! ietä taitti tunlien, ieurafuntlen 
ja I)f!itl)isten i)alIusja oIelUa roiljeIl)s , 
hlpoinen maa on uubell maanmuofra. 
lain ei)boilIa jätel!ämä i)alulIisten 
miIjdtämäfii, jollei omistaja itle iitä 
lUiljele -

Waltion on uubi sajut usta lJflitl)is-
ten ja maltion omistamalla maalla pon. 
tei)iffaasti ebistettämä. 

ffi. $irfman. $. Wäänänen. 
R m. !Rantanen. 

R 2inb\trölI1. 
tf. <DI)Uing, 

li~t«TI. 
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ID3aIiofunnonl mietinnösjä oferoat lanat ,,1)fjit1)isfen ~aUU5rn 
oIcwn maa" owat poisjäteitäwät. 

R m. 9icmtanen. 

mln 511 0 [0 t{ i e. 
Rosfa 10 fl) llJm1)fjen ponii [eunaa I)fjitl)ijen omistU50ifeutfn 

ja macm omistusoifeus pcriaateffa, - niin en moi Iita Ql)wäfilJä. 
1!ibiin poIstn. jo pientiIoja omistusoifeu'öeIlo Itl)ft)ään moolTcmme 
jo len' tiloUomiUe iefä torppcmiUe ebuHijimpino omistusiul)teinn. 

(fl)botnn jiif': 
'on jäöbeitäwä jeUoincn roiIjeIl)spoffolnfi, ettö rooltion jo 

tuntien lJollusja OICUHl wiljcI1)sfeTpoincn maa on jätettömn [)oluI. 
listen wHjdfäwäfji tä1)beUä omishtsoifeubeHn. 

~äHailell tilan f)intaa 011 wuofrnntnpoileIlo fupletllffe[!o mnf~ 
jetfowo, lintues fuolehls laffClo jo tDuotuinell tnero,ojuus maon jää. 

IDliUoin njhmomnijet jopiwaf 011 I)flill)isten 1I10isto waItioll 
muo'oostettawa lamal11ailin tiloja, jolloin. waItion on annettawa 
e'oulIijia lainoja tinfimättä. 6amoin on waItion fuiwaUawa loita 
ja anneftawa wiljell)sIainoja, fun niitä tarwitaan. 

ffilatti $ergman. 

Sll)ll)ml)fjestä fesfusteTtaesja ja toimittaja R Sll) t ö maa 
näin hlll[uwall firjaUijcn laulull110lI : 

,,~onnesla ejiteil)n ooiljell)spafon ef)'ootfaminen oloitaa, miten 
lurjalIa fannalTa maonomisfusoIat oooat 111aaslamme oUeei. 6en 
pof)jana on le aiwatt oilea ajatus, että luuri ooään)l)s jdä l)fjio 
h)iliä, että tofo l)f)teisfuntaa fo1)taan pitää maata wiljeIemättö~ 
mänä, wama olili f)aluHaita liiä wiljelemään. ffilutta wama 
tunnustaafin lalou'oeHilen eTämän jäännöiiteTemijen oifeuletufii, tUII~ 
tuu tänäilen pafon jowenuttamincn l)fjitl)istenfin maaf)an aitana, 
joHoin talou'oeUinen elämä perustuu 1)fjitl)ijeUe omaijUlI'oeUe, niin 
uu'oelta ja rof)fealta, eiten oooi ona mufana iitä päältämäsiä. 

Stosta täHailen ooaatimuf[en tefeminen torpparien puolelta 
fuitcnfin oooimaffaasti ololtaa, fuinfa jl)ooästi f)c nl)fl)ijislä maan 
olllistusoloista färiiwät, ja jota tapallfje.sja lain jäätiijän ajiana 
on wiillle fä'oesiä failoa, llIinfäIaijen lain jäätämincn 011 111af)~ 
OoHitten. !l:tt len f)l)wäfll)mistä täITä ooastusfafaal1. 1lJ1)l)Oätt 
ooain pÖl)iiHtrjaan merfittäwäfji, etten ola olaa päätöfjen tefe~ 
mijeenH• 

Xäf)ätt laujllnloon I)f)h)i X. 2BiIjanen ja Illrwi nontu. 
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S\eshlsleht aiiasta luoriteUiin paanlinlliiesti ehtOa wiibennen 
ftJjl)ntl)fjtlt t)f)tcl)besjä mainitun "oll1islttS< roailo Uluofraoifeus" 
perianUeen l)T)tet)hesiä, joten liitö liellä on Iöijemll1in tegh) leIfon, 
ja f)l)roälj1Jttiin waliofunnan ef)bottamnt ponnei. 

m:aalais t)'ölviicstön tu\'waanlif cst" t"ÖfylV,'ttö-
1Itv,,~en fattuesia, 

Stofoufien wnImistnjat oHma! liiITe fgll)ml)flelle plJl)täneet 
toimittaja X. XainioIln nlusluflelt, mutta tUli läfittel!)!)" ei näl)t. 
lält!)! oleman aitaa, jätettiin nlllslusfin ejittämäftä. <Siitä l)uolt$ 
maHa len pÖl)tatirjnan liiitäll1ilen 011 pÖl)täfirjnun loimitlnjn lat-
IOlml farpeeUifelji: 

,,5jt)win uleisja pailaUilis;n torpparifofoufiisln, ewästl)fiiii 
pof)bittaesln I)leistä lotousta martell, elitettiin wanlimlls, että lorp' 
parin tuliii laaba talo 5 t 0 fo~tuullillen döle man~uuben paimi. 
l1äan, tun ei enää jalia tlJötä rontaa, ei torpponnla mifjellä enem· 
pati fuin liitä meronfaan luorittaa. ~opa eräitten luurtilojen toq.J> 
parit 1)fiih)ijesti ejitlimät jaman maatimufjen farlanonomistajiIle, 
run tuli tOlltra~tien lIuliminen flJl1)ml)fleen. 

~atä maatimusta IIjeaUn tal)oIta pibettiin Iiiottellln I)uippuna, 
eiM iitä ebes ole otettu mafawan fesfustehm alaijefji. 6iil)en 
maiflltti ojittain tidoijulIs, etta uleiUe tiIallijiUe eläneen juodtta> 
millen olili lula maf)bottomllus ja wnina ei nHnlaan olili, niin 
mal)bottomatji tämi!i rllitenfin IHl)en IUllrtilalHlia illostutena. ~n> 
laittua epäih)ä litä paitli IlJnlllJttää fl)llJml)s jafjniiifo tilanomis· 
tnjaluoUa eläffeen juoriitan. ,3a jos tn5fautiamia, maiffafin lail. 
lilia paffofeinoja fä1)letiäijiin, niin ei f1)jlJlltl)fjen onneIHllen ml. 
tniill littentään olii! taatlu. $l:1)I1äl)än nina moili IÖl)tää jos min-
fiUniiin teinoja päästäfjeen elätettä mafjamasln ja alituinen riibnn 
ja retielöimijen ail)e jiitä tulili. mlaiUa ei otetiaijifaan luhlU1t 
Iita jUOfll1tai5ta w ä ä r 1) 1) t t ö mitä iilen I)nrjotettaijiin ainatin 
pienwil jelijöitii fol)laan, niin miela fitlenfill jäili ratlaijematla ft). 
Il)nu)s: ruta mallaa eläneen rengeiUe, pHome ja lImonamiel)i1Ie, 
joista taTollinen nina moi paasta eroon, Idä Il1l)ösfin mafitupa. 
[aijille, jotfa eIätiömät itjeniä ja perl)eeniä iatunnaijdla tl)ölfä lJl)< 
täana ja toilaalla, I)l)öbl)1tämattä taloa, ionIa maalla nlumnt, 
muuten luin wä~äiieUä merolln, mitä wllojifl)mmellisjä 1)l)teenlii 
ei wastna 111l1ulaman wuoben funnoflista etäfetfä. 

Xorppar1t fofou!lisioan ofetfuiwat täslä wnalimuflesiann (iian 
6 
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al)loQsti t 0 t P P ari lamlaUe, ottamatta I)uomioolt muita maan-
wiljell)fjesjä tl)ösfentelewiä. Stunnatlijen ja !urteon (Juonon rooi. 
waisgoibon muuttamimll fUlllloHildli ja l)t)win järjestetl)fji anjio-
lt)Wl)itöI111)l)seläffeefji on fui/cufin jofoijeIle h)ömieI)eUe ja h)önai~ 
leIIe lifll tärfeä, ettei iitti jaa luilen ulfopuoleIle ja ojatlomnfji 
I)f)fään ainoala, jota itle ei rooi eHnlarpeilnan l)onffia. 

Xorpparifofousten elittämäl wnatimufjei läsiä iu!)leesfa owat 
fuitenlin I)dposti l}mmämttäwisjä ja Icmgen fuwQawia meifäläi. 
liUe wQnl)eltuneille oIojul)ieiIIe. Xorppari, ollen wailla l)l)feisfun" 
noIlijia ja waItiollijia oifeuflia, ei ole pifältl)t itjeäiht woltion ja 
1)f)teisfulIunn jäiencnä, mMn I)fjillomann ja ainoastaan talo 11 
h)ömiel)enä. Sen täl}ben ei ole lIsfnlIeltufann ruootio eIäfettä 
moI t i 0 1 t 0, maon moltion melmolli,uus turmoto jofoiien jä. 
fc.nenlä toimeentulo on Il)rjäl)tetit) jo liimttl) talon luoritetto. 
molii miesfol)toiiefji lormolltjelji torpporin luoriHolllosto Il)östä jo 
l)l)öbl)slä . 

.on itjestään Ielmää, cttä torpparicn eläfewoatilllllfjen peri. 
aate Olt el)bottomasti oileo, wanl)uubell ja tt)Öfl)Wl)tfölllt)l}ben päi. 
wiä turwaowo eräte on ioolawo.! <Siten jää fesfustclunolaijefji 
ainoastaan ajian fäl)tännölIinen puoli - minä towoin laabaan 
l)äpeäilinen jo epäil)mileIIinen maiwasl)oito pois ja t)leitten, loto 
tl)ömäfeä fäjittämä anliotl)wl)tiölIIl)l)s.eläteIaitos tila[[e? 

~os torpparit ja maanmHjell)swäc.stö l)leenlä olifi jo pitem. 
män airoa ieuram1llt meibän jolialibemofratilen puolueen toimin. 
tao, niin olijipa tömöfin alia ollut jo f1)pjempi; ei oli,i maabittu 
eIäfetiö talosta, maan t}fiillferfailesli t}l)bl)tfl) järjestt}neen h)ömäell 
maatimufleen, jota laabittiin tiorslan plloluefoloufiesla elot 18-
20 p:wint'i 1903. <Siellä oli lama ajia fäliteItäwällä ja päätöt. 
felii l)l)mäfll)tiiin: 

,,1. Illafollinen, loto maata riijittämö al1lio-
fl)Ull)ttöml)I)Swafuulus on ainoa ja oitea periaate hlr' 
Ulaamaan maan Uläl)äwarailcn tl)öUläenluofon jäielliä. 

2. 'llnliofl)Ull)tfömt}l)sUlafuutus on fiiruunlllton 
tautta perustettaUla l)aUituffen toimesta. 

3. Wafuutusral)asto on muobosleltawQ, merot. 
tamaila tuloja, Ularalliluulta ja perintöä. 

4. IDlaflllltusmaf juja oliii luorileltawa anliohp 
wt}ltöml)l)ben latiuesia lowittujen perusteiben mulaan 
ja e1äle aioteitaUla 55 iräwuobesta aUoen. 

5. ~1I011lc.l)allinltoJt toimefji jätetään 0) fl)I)Il)ä 
pontewiin toimiin alian le1wiUämilefji il)wille riweille, 
0) jättää l)aUitufielIe anomus aliaa hll1lewista I)elt~ 
fitöistä l11uobostetun lomitealt aieltamiiesfa Ulalmista. 
maan iääbl)iIIe el)botusta täsiä oliasia." 
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.3tie aliasia moiii maanmiIjelt)sh)ömäen eläfeft)lt)mt)flen 10>-
peltaa täf)iin, lilla itiestään ielmiää jofaiieIle ajattelemaUe, fuinfa 
valjoa marmempi, felroempi ja oifeubenmufaijempi on !)Ieinen, 
faiHia wamon faltlalaiiia fosfewa anlioh)w!)ttö1l1!)t)swafuutus, tuin 
ainoastaan muutamia eIinfeil1o,aloja fälittäwä, josta tulewat rali, 
luljd jäll)tettäiliin ainoastaan I)gben fanjaIaisluolan fannettawifji. 
~gleisfunnall tnrfoiufleua ja tegtäwänä täl)t!)1) olIa f)eilfojen ja 
wägäwäti5ten tufeminen! !Jos fägän laaUa ei ole iilen oIlul t)Ii, 
lll!)swaUailesla t)gleisfunnasiamme, niin eif)än fe lobista, ettei fan, 
lallwaItainen waltio woili ja tulili olemaan parempi jiinälin 
lugt'''la. 

ID1:ulta wielä taf)bolt fiiltnittää f)uomiota eräiliin alian t)f)' 
ICl)besfä olemiin leiffoif)in. 

ffit)! I)leilen öänioifeuben oIlesja jo ft)nnt)fje.llä ja waUioUi· 
len waHan liirll)esfä f)!)wän joutolt Il)wemmälle, fanjane itlelleen, 
owat porwm:iIIilet puolueet f)arwinaifeUa, josIin teennäileUä in, 
noUa ananeet f)nrrnstan mnalaish)öwäeslön ja pienwiljelijäin ale< 
liian parantamista, liten oloiltaafjeen lanlanmallailuultaan ja laa, 
bafjeen "äänesll)sfarjaa", Juten laltuwasli on lanottu. Vämäriä, 
möärittelemöttömiö lupaufjia legböän, lupautlia, jotta eiwä! weI. 
wola mif)inläön eiwättä libo. 31meilenä tnrfoituffena on ennen 
galroefjiltujen ja i!)rjat)teltl)jen maanwilje1!)stl)öIäislen äänien onU. 
minen. Cfttei liina fuilenfaan juurta menestl)stä tule olemaan, 
liitä tataa lufemaltomal petetl)t lupaufjet, joista "gäpeäpäiwän" 
muistoon Iiittl)wii äönioifeubelt fieItöminen on iImeijin ja Il)wim, 
mälle muistiin juurtunut. :tämän toiwottoman alemania näl)ttä. 
wät pormarilliiet itletin tunteman ja ienläf)ben lailin mofomin 
pappeineen ja lnffarineen foe1tawat jaaba 10jialibemofratiieu puo-
lueen maalaish)öwäestön ja lorpparieu IHmisiä mitä eväill)ttä, 
wimpäön waloon, leimaten fofo puolueen jumalanfieltäjifii, pafa. 
uoifii ja jos joflifin. 9liinpn tngtoroal mieIeUönn usfotella, ettei 
foIiaIistit re~eUilesti tagloili ebistaö maanmHjtll)stl)öwäeu ja lorp' 
parien aleman parantamista, maan eUä le oIili ainoastaan "to~ 
lisftlemista". ,,3tlestään pa~a pappi jnarnaa.u \l3onuaripuolueet 
arwo51t1emal iolialisteja itjenlä taUailitii. 

Xämön inmaijen aujiof!)wl)tlöml)l)sajian fäjitleh) tJorslan 
puoluetofoutlesla lumoaa fuitenfin moiltt parjaufjet. (Samoin 
uleiUen loisten fl)jl)mt)stell, elim. irloloiswäeslön alemaa fosfewa 
tesfusttlu ja ponnet. Ref)oitmt tutustumaan mainitun fofouflen 
pÖl)lätirjaan.) Rnn fl)jl)ml)flen alustaja oli ef)bottanut, ellä ma~ 
fuulus piläiii ainann alufli rajoiUua leomluustl)öwäteen, joten 
torpparil ja muu maa!aiswnestö oIiii jäänl)! len ulfopuole.lle, niin 
taitti pul)ujal waaliwat maalaiswäeslön mutaan ottamista, was< 
lustimal laiHia rajoilufjia ja tuten ponli51n nät!)1) päätötjefji tuli 
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l) I e i It e II faiHia tanjaJaijia fosfewa eIäfelaitos. Resfustefusja 
laujutiiin m. m. 

,,!Dlinä puolestani olen litä mie{tCi, että wan~ulI'benwafllu~ 
tus on uloteUawo lIu)ösfht maalaistl)öroäcstööu, jota laipaa Iita 
I)I)tä I)l)wiri fuin teoUijuush)ömäe.stöfin. (fn tiebä, millä 'woiii to, 
bistaa, että teoUijulIstl)ömäestö oriii fipeämmin tämän tl)afuulllf~ 
len tarpeesja, fuin maaloisfl)öwäestö. 6itäpaitji puolustaa wa~ 
fuutufjen ulottamista moalaistl)öruäesiöön jelin jeiffa, että talolt~ 
poifaisjäätl) on wafulltufjeUe 11ll)ötäfulltoijempi luin muut jääbt)f, 
tosta wiime waItiopöiwilIe laatiin len tautta elift)s ajiosta. Xämä 
tIlfä jof)tuu jiitä, että talonpojat licläwät, fuinfo rnslasia fÖl)l)äin. 
1)01to on maalaisfunniIle." - «(tein Salin). 

,,'lliöörin 011 edustaja mcndclIl)t fI) I)h)eslöön jalamaan h)ö. 
wöestöö waflllltettawHn ja ei·wafuufeltawiin. ~os fomiteaan oIiIi 
fllllfunuf maalaisfl)öwöestöäfin, otijimat pot1nei hlIIeet foijifii j mutta 
lII)t on fomiteasja oIlut täne fanjanferrofjeUe wieraifa aincfjia, 
joUa omat walwoneet wain omia cfujaan, futen mietinnöstä pis.-
tää \)eii Iilmöan. 6uomi on maanwiljefl)smao. 6elltä\)l:len täl). 
fl)l) pitää \)uolta tl)öwäfemme emmmislösläu. - (3. 5eitto). 

"XtJöwöen oIiji ejiteltäroä lälJbet waaHmufjei man\)uul:len. 
wafuutufjen ulotuttamijesta folo tl)öwäestöön. - 'Hgitaljioonin 
famlQIta on \)l)wä, että ajetamme wan\)uul:lenwafllufuswaatinmflen 
l)Ieijefji, jiHa liien jaamme maalaish)ömäesiän mlllann". ~ (<f. 
lIDalpas). 

HID3afllllhts oliji ulofetlawa l1U)Ösfin maalaisll)öwäeslöön. 
W1aaIIa on paljo 400 martan wllojiiuloilla eIawiä Rufa parem· 
min tarwitjee wan\)uubell fllrwaamista luin nämä ?!! - (i>. 
~alomn) . 

uIDlaalaistl)öwäesiön juurin ola on irtolaiswäfeä. i>ei'oön 
011 paUo jiirfää tl)öwoimaanla paifasta foijeen. <fifä \)eibän wan· 
\)uul:lestaall lutaan pil:lä wä\)infäfään \)uoIta, waiffa \)e omat te\) ~ 
me! lomoa Il)ölö 4-0- 50 muotia 1)1)lämiftaa. - - 6itäpaitli 
ei il)önlefijän ta mallinen man\)uul:lenturwa, waimais\)oito, liene 
misjään fOllpungisla niin 1)uolloa tuin maalla, josja \)e nnJl)l:lään 
jonfun eläfetfäwöfji. <fifö Illaalaistl)ömäeslö 1)l)öl:ll)lä 1)\)leishmlaa 
I)\)tä paljon tuin faupunfilaish)ömäcstöfin? Xotla faiteii j ja näin 
ollen iillä on 1)1)lä juuri oifeus fuin fallpllnfilaistl)ömäestöIIiifill 
maatia wan\)uuten!a turmaamistau. - (3. 'H. 6i1anber). 

ulIDafulItus on ml)ösfin laatama fälitlämään ei ainoastaan 
IcoHiIUlLS' ja maanwiIjc1l)s" maali folo Il)öwöestön. GHtä tiil)tl)l) 
tuIIa l)leinclt fanjanmafuutus, josta tulewat jamalin tamalIa ojaf,,' 
Iijifji taiUi fanjalailet, paitli !tej joiJ[a on man1)uuben päiwinä 
jeIInijet Mot, että woimnt tulla niillä toimeen". - (Illnton i>uotari). 

6amaall luunfaalt lauluimaf laitti toijetfin (!lE. 1.!öfqwijl, 
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R (j. r,eUjten, ty. !Dl. .otteIn, 3. m. ueIfberg, m . .RöcUun'ö, 9Jl. 
ID.luolufta, {j. C!. !J3ettersloll, G . .3. tjorsgren 1). m.), ja, fllien ja. 
nottu, len mufaildii tuli päätös!in. ffiluutamistn e~fä tuntuu tois> 
arwoi;elta alialta, mille lannaHe lojialibemofratinen puolue (jors. 
ron fofoufjesla nldtui, mutta minun mielestäni 011 aliolla lumi 
merfitlJs, jillä taini luuIiwnt, että 111 itä 1 a a i e 111 111 alI e w Cl ' 
fuulusio. waabitaan, len rooilenmpi ptä on laaba 
loteutelu(fi, mutta oifeubentunto oli ~orillma . 
tOll, ja niinpä ajateltiin: jos oifculla ei nt l)Önnetö 
maalniswäe stö Ile, niin joutaa teolIilulIswäfifin 
o bo I tao. SlaiUi toistenla puolesta! Wf)'öesjä walloitamme fOI\_ 
jaIoisoifeubd ja ojomme elämästä 1 I!}tjitcHcn jo pieninä t1)l)minö 
olemme f)eiffojo, mutta tun lI1ooloish)öwäfi isree mdjenfättä Im\. 
punfilaiicn ja tel)tnalailen fansia, Iilloin Ima it)nh)l) maamme 
mal)famin puolue, föt}l)älisföpuoIue, ja tun ie l,l1aan on 1)fiimidi. 
mn jo PlJ!t}1) lujosti foosia, !iIIoin meibiinfin maas!omme on lo-
pun aUu fäjisiä. Elorroll, wäärt)1)'Oen ja l)arwaillwanan lopull 
aUu! 

Xämön törfeön leifon tuntee fofo iojiali'Oemofratinen puolue 
fl)flin eläl,l1ästi jo jenpättil)'Oen II' ontin jo muolifoulia ponnish·nu! 
iaaDofjeen mnaloisl,l1öestön lantat pnrl,l1et I)mille ja jouffoonia 
liiitl)mätin, fufistamaall 1)l)leislä wil)ollisla, ra!)ol,l1altao. 1J11)t tUli 
lIIonil,l1uotinen h)ö jo a(fna l)eDeIllliä tantaa, omat ctuoifeu!e!uf 
luofat läifäl)tt}flen maltaamino, eiwöträ tiebii mitä tel)bä iaaDat. 
leen 1t}l1h)lIIään ristiriitailuutta fal)Den weljesluotan wälille, joitten 
c'Out owot 1)l)teiid ja 1)f)leijd wil)oUilet. IDfji leilta meiDän aina 
tulee 111uistaa: RaiUi 1II1)Ötlllt)t1)fjd, joil)in etlloifeutdut luostul,l1at, 
owat pafoUijio, jo nli!)in 11Iostutaan ainoostaan ientä!)Den, että 
toilia jo lumia etuoifeurjia jäili jäleiIe. De ul)mowot ojan, läi. 
lt)ttääfieen juurellllllan olem. 

Dnpo I)ausfoa näf)Dä, lIIilfe fannaUe n1)ft}ijet waltapllolucef 
alettuwat tämän l)leistä lanlollwahmtusta fosfewan t1)il)1I11)flclI 
ful)tcclI. (lorsjan fofoufien uilana waatimusta liitii piDettiin mal). 
'Ootfomana toteuttaa, mutta el)fäpä jo on ääni feIlosla muuttunut, 
tun tmwittaijiin "ääncsf1)sfarjaa". 

Wnrtnoo fuifenfill 011, eitä tamafin eliifdlJll)llt1)S woi Inaba 
tt}1)'Ol)ttäwän rottaijun ainoostaan 10jiaIi'Oemofrofiien puolueen eI). 
'OottamaUa tawalla ja liIlä el)'OoIla, että tofo maali t1)öwäfi niin 
maalla ruin laupungeisfafin innofla ja tarmoflo n)l)t1)l) iitä aja. 
mann, tinfimöttti waatinlllfjistaan rol)tuataan. Run taiUi woi· 
mamme fofoOlllll1e, niin woimme laa'On Iuulia aitaan, mutta 1)0. 
janailina r1)l)minö olemme l,l1oimottolllia dlloifeutettujen mnf)tawaa 
r1)l)mää wastaon". 

• 
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n!Jos torppnrien eläfewootimus laajennetaan toto moalais.-
Il)öroäeslöö fosfewafji, niin alia muuttuu lomaIla l)leilefji lonlan. 
wofuulusfgjlJmt)ljcfji, lilla faupunfHaiswiiestöä on ainoastaan wä~ 
~äineJt proientti maalniswöcslön rinnnlla. Runl10Hijen wniwnis. 
f)oiboll elöUämiHn ja aWlIslnmnin f)entilöiben lufumäärä w. HIO\ 
oli folo moasia 71,420; liitä tuli fuupunUtn olalle 9,106 ja 
maoIaisfuntien olalle jää jitcn 62,314. StunnaUistn waiwnisf)oi. 
IDa nauttiwnin proienttiIufll ajufaslufuun wmaten 011 jolcnfin 
lama lnupungeisjn ja manUn, ollen 21(; prol. w. 1901. 

91iin ollen on turf)ClCI lajiteUa moolaiswäesfön Il)öfl)wl)tfi)" 
ml)t)swofuutusin eli elälcfl)jl)ll1t)stä eritl}iiesti, maan on "oras 
odi alun pifäin pof)lia I)leistä folo maala fäliUnwää Il)öfl)wl)ttö. 
11l1)l)Swnfuutusta. 

I!}leifen fanianwahllltuffen nifaaniaaminen fl)il)t) luurin lum" 
min, latoja miljoonin martfoja. I!}li 60 wuotia want)oja oli 
maas!m111ne 292,655 w. ]901. miistä oli nnimilisia 112,641 ja 
t)fiinään eläjiä 110,014. m3aifeala on määritellä ruinfn moneUa 
näistä on wieIä ft)ft)ä, woimia tai wnraUiltutltn it!eniä jn per-
!)eenlä eläUämiieen. ID1ulta fun tt)öh)wt)itömiä on wiclä nuorcm" 
piel1fin joufosia, niin eipä wnfuutusInitof!en turwan larwitiewain 
lulumöärää woine lastea pnljonfaan pienemmät!i 60 wuotisten 
lofo iummna. 60linlibemofratiien puolueen määritelmällä eläUeen 
laa111iien närajaIla, 55 wuotla, ei ole fäl)tännöslä iunrfnfaan 
metfitl)stä, jos Jenan anlioft)wt)ltö1111)l)ben furwaamilesln on tl)Il)" 
IIll)S, liIlä tät)Il)t)l)än je turwala nuore111miUdin, fun litäwastoi" 
löt)It)l) wnnl)empiafin tt)ö. jn anjioft)fl)iliä, jotta eiwä! däfcttä 
larwHji!i eiwättä litä ian111annfaan tuliti. 

S\uinfa paljon t)[eilen cmliofl)wl)ttömt)t)swafuutnfjer(järjestä. 
minen wuolittain waroja waaliii, iitä ei ole f)eIppo lnsten. S\t)1l1" 
menen miljoonaa mnrttan wuobesla ei riitiäiji, el)täpä tarmitini" 
'iin folmefl)mmentä miljoonaa marffna - tie1l)sti iillä wäarällä 
ebdll)h)fjeUä, etiä ruumiilIisla Il)ötä tefewänlttofan tnloubellinen alema 
t)l)ö ebelleen pt)jt)i!i niin lurjalla lannnITn, htin le on tät)änfin 
asti ollut. IDleijen ebisfl)flen jn fcl;itil)wän tnnlnnwaltniluuben 
rerolln paranee mt)osfin tÖl)t)älistou alema, joten awun tnrwetin 
tulee wät)enemään. 

6eUailen etäfHClt)aslon ptrus!aminen, jontn wltoluiid 111enol 
lastetaan fl)mmenisiä mHjoonisja ef)lä peljätiäa uleita. [}lultn 
jos nlintn miettii tarlemmin; niin niinnn juuret \ummal ownt 
wmntlain pieniä jiir)en Intloen, cftä ft)il)ntl)fjesjä on tt)ösjä raif). 
nnutumiben ronnf)ufjien elämänef)toon il)miieIlilcllä tawalIa lur. 
wanminen. .3n jos wieIä muistnn tilastotieteen to'oistnwal1, että 
jolninen näistä wnnt)ufjisln 011 pitfönä ja tastannn tl)öfnutcnQmt 
I)Ii omien tarpeittenla luonut jofa wuoli t)Iiarwon 3,000- 5,000 
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mntffaa, niin eiföf)ön oifeuoentunto pellon tuoita. 305 tämä lJlie 
armo ei oIili menlt!)t fapitnlistlen fllnaIoon, niin oIijipn jofainen 
h)öIäiswnnl)us flloUesjaan langen l)uomattawan omnijuuben omis< 
tajn, dtä luilttaan tnImittili roo"Uion eläfeUä. D1)winfin iåti~te, 
tl)1l e!äfefaitofjcn tautta tulee tl)ömies luamaan ainoastaan muruja 
tnfailin - oman h)önlä tulollista. 

~ämän firjotllffen ebelIijesiä olosla jo juIfaistusja fforslan 
puoluefofouffen pöätöfies!ö olotetaan feino eliife.. ja tuofuuiusroo 
1)05toon maroitn \aamifeffi: werotiamaf[o tuloja, perintöa ja tuo. 
roUijuutta asteettain fol)onroan f(lOwon mufaon. 100,000 mato 
fCl11 tulosta, perinnöstä tai omniluubestn mnflettailiin len mutaan 
roetoa 15 di 20 ferioa enemmön luin 10,000 martan tulosta eli 
perinnöstä j. n. e. m3eroprolentH to~onifi liten määrätl)sfä fu~" 
teesfn werotettawnnn fummnnn. 1St': werotustnpn on epäilemättä 
otfeu'oellilin, len mutnan otetnnn IHUi jona on, jn fÖl)~ät iatttaän 
rnu~nan. 

DIili toijiofin feinoja däfera~aston farlllttamildfi, maiHci 
niitä ole mainitllisja ponjisla l)uomioon otettu. (Yorslan tOfOIlI" 
jesia e~'ootettiin wiinawero" jn woittora~oia täfjän tarfotutleen 
fäl)tettämäfji, mutta efj'oohts ei jaawuttanut enemmistön fnmw 
tustn, fun oltiin tieItoIn!n tannnna ja pibeitiin jopimaitomana 
leUaiief marat, joita toiwoftnijiin ei Iaijinfaan oleman oIemns!a. 

IDlutta llln tulee pufJeefli eritl)ijesti mnnnwHjeIl)swäesfön 
manl)uuben turwanminen, niin UJnn itjestään jofJtuu mieleen luIot 
moUion mnistn jo meilistä. me, jos mittäan, olilimat juuri täfJän 
tnrfohtfjeen iopimia. merJiin itje alinsla omat miIieHiöHtä riistet" 
tl)ä omaijuutta, jonla tulot oifeubeIIijimmin hlliji fiil)ftiiä nii'oen 
fJl)mäfji, jotla enimmin tärjimat nl)fl)ijistä maanomistus> tal)i oi> 
teammin maanomistnmattomull5oIoista. 

:tulot woltion metjistä nl)h)ijeUä fJuonoUafin l)oi'o01la Ide< 
mäl noin 3 miljoonaa marHan muo'oesja ja jiifJen tulee mielii 
Hlatii tulot hUllnun wirfntaloisto ja muista maista . 

.3os liite mielä täl)än maltion maitten ja metläin tuloon 
Iilätään je iUlll11la mitä nl)ll)ilin tuluu fultnaUijeen maimaisl)oi" 
toon - 3,881,763 l1larffoa w. 1901 - niin jopa alfaili däte< 
rnl)astoon tätä tietä ferll)ä 7 miljoonaa mnrffan wuojittoin, jotell 
nsteettain nouleman tull}.o, warnIlijuU$ . ja perintöweron lnutta 
jantomn täl)tejumma ei niin fJirmiftäwän juureli! noujefoan, maif" 
lapa muuta leinon ei enään marojen jaamiicfji IÖl)fl)ilifään. ftui" 
tenfin oIiii tä~iin tarfotufieen lopima fäl)ttää wiinamerora~oia 
niin fauan tuilt meillä wiinanmalmishts laHitaan. miinan maI= 
mistuflen fål)tön loppuesjn fol)oaiii laaien I)leinen fanfalliswaral= 
Iijuus lifji hmtumasti, ettei oIili woifeata IÖl)tää toijia tuloIäl)teitö . 
.30 litäpaitfj Qmun tnrwelin el)fä tunhtwosti wiil)eniji, jifIä epäi. 
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IemäHä Il)öfl)fl)ijl)I)S paummin jäi(1)l) raittiin toulon feshtu, 
tiesin. 

1ft jHo:. 1)leinen fon!anwofllulufjen jonminell ole mitäöll tau> 
loinen 1I111fulDn eiTä fof)foa len loleutlnminen mitään tDoitlamatto. 
min fÖlJliinnöllijiö waifeufjio, fun waon malta janoaan niitten 
rolHn, jona laf)towal ja laitawallitä fäl)ttöa w(1)öwäfislell l)1)< 
wätii. 

efläferaf)nston fllslammslen tuäl)enlämijefji oliii lentäön 1o, 
piroo maalia taloHijHta erös 111l)önm)ll)s torppareitaQn fol)toon. 
RlIll tOlppari wlIoji(1)mmeniö 01\ Hlnlollul talon töistä ja wuofra, 
maita wiljclt)sfulllo011 raiwQul1ul - mittaän faljc1mufjet ja ar, 
wioimijet luslin tostaan tulIewal torppa!i" t1)Önhl1osfa tälJleen 
ntluoonla mööräCimoö.n - niin onpa epöif)mijelHstä l)äätäa wall' 
guo:. pois IOIpastoan ja foto mailta ninonstnon ientngoen, ettei 
ennn egln hJfene päiwätöitnnn toi HUIiin weIojacllt fuoriltamaan. 
Xälloijisja tapoufjisja jo t)fjinomacllt jiweeIHnen welwoilufjenlultne 
pofoltaiji tOlollijia ntl)öntämiiän rnolajowanf)ufjiUe fuolinpäiwään 
loatfa weroisto wopaan möfin pailan jn fappaleett perunamaata 
Iiiäfji. 5eUainen uf)raus ei oIili rasfas to!oIHjiIle, multa wäjt» 
neeUe torpparilk lillä oIili juuri merfihJs ja jillä lowalla woiii 
elCifeiummao tuntuooCl5ti pienenla!i Ujeimllta! ef)fCi woiiiooot Iilen 
wanf)uulenja päiooät ooiettnn oman falon ana, tarooitjematta jiir. 
It)ä minfäanloilwl waslenmielijeel1 IJf)teiselantoon. 

(fbeUn 011'000510 ef)fii jo jelwitiä, että niin lorpparein fuin 
toiffien toisteltfin maotlwiIjelt)fjcsjä h)ösfentelcwäin e1äfeft)it)mt)s 
parf)ailcn ja Warmi1lt111ht ratfaistaon 10jiaIioemofrntilcn puolueen 
(jorslan fofoufjesjo wiilto111aa tietä. RaUfi 111UU! leinot owat 
waiIIinaijia ja epnwarmojn. 3nrjcsh)men tt)öooäeslön ooaalimus. 
len toteutuminen riippuu jnrjeslt)ltcen tt)öooneslön omosta oooi. 
masto ja lufutllnnrnstn. 5ifäIi lun lorpparit taiten muun maa. 
Inisooäeslön reraIIa jojiaIioemofrnliien puolueen riooeiä Iujiitaooal, 
!itiili Iäf)csftJt) oifeuoeu jn if)mijlJ1)oen tät)ltinnösiä toteuttaminen, 
ei ainoastaan ooanf)ufjien ja f)eifto jen turwaatllijesja, maan lni, 
lisia elnmnn ft)(t)lIl1)fiisin, niin pieuisjä tuin juurisjntin. lJlinoos-
toon lojiaIi'Oemofratian ooiiitomaUa IowaIIn !aa'Oaan luottaooasta, 
fof)'Oat poisteiufji, wdjetJs ja 1}f)'Ocnwertaijuus toteutumaan.li 
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XtJö!nffojen toimeenpanosta ~t)wäfl1JUiill lef)h) 
ef)botlls: 

1) tiilaijuutlin illl1cttt)ä on niistä 
fof)la iImoitet1aroa lorpparien fesfus. 
loimifullnallc, jonta 011 f)e1i tt)l)bl)ttäwn 
a!inntnufailiin toimenpileijiin; 

2) InUon ei jao julistaa aIfanetfji 
eira aitaa hsfusloimifunnan Iumalla 
eirä ennenfuin wäf)in laän faf)b en roii, 
ron tuIuttua palwasta, jona itmolus 
lolon oileesta fesfllsloimifunnalle tel) ' 
t i i Tt i 

3) fesfusloimifunnon on I)l)wisjä 
ajoin f)uolef)hitinwn lowittelutoimen. 
pilcistä ja [otOll fannnlllffcn jär j estä. 
mi!estä Idä muutoin luettawa läsiä 
mainitusia järjestl)ffesjä alettun tais-
le I II a. 

ResUwiiUonn, loImantena fofouspöiwiinä, päätti tolou5 
pontlo toimeen l)f)'öesjä Xampmen lel)bnsIaftolaislcn fonsla lJQ' 
leijcn midenojotusrdfen, jn ljl)wäffl)i liIToin midipiteenlä ilmauf. 
fetli ieuraawnn lauiunnon: 

Suomen eniimäilen torppnrien ebllstajafofoufien 
oinnoUojot i1miiuownt tälcn wofawimman paf)efjllmi. 
Icnjn :tompereen 'l3cHowolcljloon ja 2opinnicmenlelj. 
laon ijännistöHe len il1ljolloWQlI mel1ettell)lI jo~bostn, 
jotn lje ownl olottnneel Il)öwiidleen, pntotloen nämd 
liten rl)ljh)miiiin wiimeiieen leinoon, lonoon. !Jn la. 
malla hm ebllslajnt loujllwnt jl)wimmän ml)ötdtlln. 
tonia iljmisoifeufiistonn taistdewiUe laffolniiilIe, tään. 
hJwät lje maamme tniffien il)miil)l)tiä funnioittowien 
fanlalaisten puoleen fel)otufieIIa, että I)e, fieItäl)ll)en 
fäl)tldmästä mainittujen trl)toiben tuotteita ja onla· 
mafia Iaffoloijille muunfin iiweeIIijen niinfuht oinee[. 
liienfin fonnntufjenja, joublltlnijiwnl il)mill)l)ben woitlon. 

<fläföön il)miil)l)ben elilaislelijat, alas fufraro. 
funinfuus! 

5lofoufieUe ebuslajien 1lI11fnna Inngen nmiaista ewäsll)flistä 
oIi jol)lawa 'omitea onnistunut foroamaan lärfeimpiä I)l)teenweo-
toja, ja ejitli IHen liiärii leufaawan fesruslelufl)ll)ml)sluettelon: . 
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2 ffilefjänrnisfaufjen wasfusfaminen. 
'l (HäfeflJilJml)s. 

3 IDl:djälIe wa~ingollilia efitimiö ei jaa pitää rQul)oi~ 
tetfuino. 

4) .f,aIliluflen fomiteactr! Uluofroloin lIubisfol11ijefji riittä~ 
mäs!i torpporien tobelIilio luottamusf)enfilöitä. 

5) .t>oHjoojoIto on nllJös roaabittawa fontral)ti. 
Gl ~tleUistel1 ja mäfitupaIoisten olema. 
7 :torppori! jo ojuusfoiminfa. • 
S 20mpuotien jo arenttimicsten ofemo. 
9) Uuji ebusfunfo. 
1 0) ~iffuwerot (marjat, roiHai, fäjitl)öf 1). m.) pois . 
11) !Rojifufjtf (oi'oolr tid, lillat, roaItoojot) jofo fofonaon 

toi puomli taloITe. 
12) 'PiliroöhJö (minfö ifä, i1mojul)teet, IlJö juoritetioroa 

tilan alueella, nainen, tinfiflJö, f)eroonen, pilimän pituus, matto, 
polffo.) . 

13) i,poIowafuutus. 
14) Xopofurmowafuutus ulotettnwo 111oonwUjtIl)st1)önlefi, 

jöiI)in. 

~ ~? 
~ ~~ 
19) 

(ori). 
20) 

lUaltioUe. 
21 ) 
22) 
93) 
24) 
95) 
26) 

~amall$,ö.ö.ntö rumoHawo. 
~ifoien jafominen (perintö, ml)l)nti l). m.) 
XiIojen ml)l)nti luffil)gtiöille fielleftäwä. 
Xorpparilegti. 
'IDiIjeIl)sten toaI)ingoittaminen lulfujen fOlltta. (Wleinen 

lilluofta lugtautuwa weroon, jonla la[o mafiaa 

IDJiljcll)slainoja waItioIta. Giemel1Cn gnnfinta. 
(ftlloifeus !unastllfleen. 
Räliraga pois. 
5\äl)lös inf)imHlinen. 
5\lInnaIlifiin rofennufliin aineet manftaolimiegeItä. 
Xorpparien ammattil)gbistl)s. 

miiitä taiUia ei fuitenfaan ef)bitfl) roalmistaa fofollffen tiili. 
teI!äroiifli, eitä liif)en oliii riiHänl)t ailanfann, joten wnin muuta. 
lItistn ef)biHiin antaa tauiuntoja. lniinpii ejim. fl)jl)ml)flestä: 

~ orpparit · iil ofulIstoiminta 
1)I)wiifjl)Hiin jeurailwil Ximo SS ele n i u f j e n ef)botus: 

Xorpparifofou s Inuiuu mielipitee. 
näön, että torppari en ja muitten maan. 
wuofranjnfn tulili liUhJä jäjenifii 
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oiuusmeijereil)in, oluusfasioil)in, fone< 
oiuusfuntiin, osto> jo ml)l)nlifuntiin, 
oluIIsfouppoil)in jo muil)in oluusfun= 
tiin jo liten e'oistää pienimiIjelijäIuoo 
tan oIemoslnolollc elinel)'ooistn peräti 
tärfeäta l}f)teisloimintaa, jola lamalla 
perustuu täl)fin lolialistjfiin periaa!_ 
te i\ Ii n. 

Xorpparien fesfllsloimifunnan jäfenit!i walittiill ~. 9J1 eri· 
ne n Xl)rwäältn 133 äänellä, 6. il ä r f i ne n IDJiitafMreIta 102 
äänenä, m: a t t 0 6 i r e 11 Orimattilasta 54 äänellä, Sl Ö 51 i 
2 i n'o i tr ö m (Sl a a r t 0) XompereeIta 55 äänellä ja IDJ. (f 1 0> 
ra n t a ~anaHalasla 39 äänellä warjinaijifii. IDJorajälenifii 1)1» 
wäfil)ttiin Iäl)innä ääniIumllsla oIewot: IDl 11 5 t 0 tali i 0 35 ään., 
~. 2esfinen 6iuroslo 29 ään., 5lanfoanpää 28 ään., 
5l ä 1) f ö n e n 2~. änn. jo IJlromoa 22 aän. (Woaleista oli jo 
ola poistunut. I!länel towin I)ajaanluiwat.) 

.5l 0 r 0 u f len p ö 1) t ä f i r jan larfaslaminen jätettiin feso 
fusloimifunnnn l)uoIefii, ja nii'oen fustanlaminen 10fiaIi'oemofrati= 
lene puolueelle. 

6ellraawan lorpparien ehuslojafofoufien 
loi m e e II pan 0 5 I a päätettiin eUa fesfusloimifunla I)uolel)ti len 
toimeenpanosta, aifaan ja paiffoan näl)hen fuuIuste[emaITa torpo 
parijärjestöjen toiwolllufiio. 

~ölJtafirjaan oleltawatli I)lJwäfllJUiin !euraawo IJljirro(an 
e'oustoja R IDJ. Sl a r w 0 i e n elittämä fesfusleluflJilJIIl1)S, jo lille 
el)hoitaa ponnel: 

IDlillö lomolla 
torpparien hwöifen 
fimislo? 

oliji e'oi s lettäwö 
Hemenwiljall I)anf> 

\l3on\i. 

1) Slllnllan on dupäöslä anneUomo len alaiiine 
!arpporeiUe tälJ\ill felwoUis!a \iemenlö niin pienenä 
rorolla, ruin lIlofoliinifuslannllfld mlJö1en antao. 
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2) XnIoUisfen on dupääsjä mt)l)täUlä tälJlin tel, 
tl.l oUista liementä aIailiUeen torppareiUe len ajan gin> 
non mufaon tai lainatji f)ahualIa foroUn. 

(f 1 Ii f e f lJ IlJ m lJ f i e.5 t Ii laujuttiin, että llln fel)itl)s taittlla 
aloilla muuttuu roonf)oista pafriarfaUifjsta oloista l)f)teisfunnaIli, 
leen juuniaan, niin on maclnwuofraajtenfin eläfeflJ\lJTnl)stä f)arfit. 
(ocsln pibdtäroä jilmänä 1m t)l)bistömistä l)leiieen walmisteelIa 
olemaan roanf)uuoeR< ja t1)öfl)w1)tiömt)1)swafuufufjeen. 

Xopaturmowafuutuffesta: että mai)'r>oUiiimman 
pian iautoilUn pafoIlinen, n1)fl)istä farfotustacm wosfaowampi 
topalurtn<lwnfuufus ulottumaan faitille toiiiUe tel)täroiIIe tlJöaloilIe. 
uloltuwofji. 

~ 0 I 0 W 0 f II II t t a m i len Ioujuttiin fuuluwnn guoneiben 
rafentajiHe. IDlnl>,OoUilesti tuQstaijuubesja IJ 0 II i f II f i c 11 0 j C t· 
tom iin wuohousolojo fä[iitclewiin fomitcoif)in 
on ojcteitowo wäf)infäill puoTef wuolraojio, jos niita nUsla f)olu" 
toon fäl)ftää. _ 

Xorpparien ommntillijestn fef)itl)fjestä tot •. 
lottiin tällä fcrino woitowon l)f)il)ä jofiari'oem. puolueen maatalous, 
of)jc1mon 9:n ja 10 fof)tHn . 

• IDI e t iän r 0 i s f 0 u r j e n puf)eeno olIesjn m. m. päätettiin 
että metjäUc wof)ingoHistcn eläinten tlluf)oiftominclt oliji poistet, 
iowa. 6ilji fotjoitiilt elim. f)irweä. 

!lBuofrofirion teosta f)ol'f)oojan fonsio loi· 
lottiin, eftä f)oll)oojoHo 'ei ole oifeufto wm5frofirjoo tcl)bä illuusio 
iopoufjesjo fuin cftä l)oIl)ous. jo wuofraloutofunnot jen f)l)wäf, 
jl)wät ei fuitenfoon l)1i f)oIf)ousoian. 

(Xorpporien eläfefl)jl)ml)fjestä ori Xoillio laatinut alustufjen 
fofoufjeen). 

• 
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