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Mitä »kristilliset" on sanoneet pal
velijain työpäivän lyhennyksestä.

Kuopion pleijesfä raittiusfoloutjesfa ro. 1905 testustel* 
tiin paltollisten Iiittpmijestä raittiusjeuroiljin ia alleftrjoitta* 
nut, jo!a alusti tpfpmpijen etjbotti ponftEji:

1) että palroelusroäen tpöpäiroä olifi lain Eautta ra* 
joitettaroa; ja

2) että fjeibän itjenäijppttään teljitptjen fautta tasroa* 
iettaroa.

Kpfpmps herätti rotittaan testustelun. Häsjä muutamia 
ntaEupaloja fiitä. pastori 11. (E. ipettersjon janoi: „(Eitä
tämä tpfpmps on ollut tärfeä, fiitä et ole tufaan muuta 
tuin ptjtä mieltä. Kuulen, että t)Efi jpp palroelijain huonoon 
ajemaan on fe, ettei Ijeillä ole aitaa. 2llustaja janoi, että 
tpöpäiroä on lain tautia Ipljennetiäroä, että ebellä jomittu 
tpöpäiroä on tjaitatji, jiitä on minulla efimertti. Dii terran 
erääsjä tartanosja tustin paitta, josja oli juuri paltta }a 
roäljän tpötä jetä Ipljpt päiroä. SRutta tun mies aina istui 
roiinalajin ääresjä, ei paltta riittänet. jäänen jälteenjä tuli 
toinen, jota oli raitis, jrjänellä oli jama paltta ja jama tpö. 
5hm pn  oli roäljän aitaa ollut ipösjä, pt)i)ji hän enemmän 
tpötä. §än {ai tpönjä Iijätji roebenajoa tartanoon. tontun 
ajan tuluitua I)än roielä pppji Iijää tpötä. Häntä mies pel* 
täji jouturoanja tiujautjeen ja juopotteluun tpön roähppben 
iäljben".

3usji Huominen Sjeljingistä roastaji ebellijelle jeuraa* 
roasti:

„2BieIä minun täpipp panna — itämä tpllä — roas* 
talaujeeni pastori ijJettersjonin puljeejeen, josja hän puhui 
tusfista, jonta ujein täptpi ppptää Iijää tpötä, ettei hänen 
elämänfä joutuiji turmioon. — Hämä npt on fellaista pu* 
Ijetia, että fiiljen ei tannattaiji mastata, mutta jos täällä on 
muitatin jamoin ajattelemia, niin janon muutaman janan.

§än iat)toi jiinä tobistaa, hiinfa tpöpäiroän Ipfjertnps 
ja polttojen torteus omat tpöroäelte turmiotji. tOtinä iljinet* 
telen, mitji ei puhuja ottanut ejimerttiä omalta ammatti* 
alaltaan, jillä hänhän tuutuu niihin, joilla ei ole roarjinaista 
tpöpäiroää tun pari miiiosja ja jentään en ole tuullut te* 
nentään peistä ppptäroän Iijää tpötä peläten ipöttöminä 
jouturoanja turmioon. ^eljän jaaroat monen tuhannen mar* 
tan paltan ja Iijätji taitista pienistätin töistä Iijämatjun, 
mutta oletteto tosiaan tuulleet tjetbän janoman jeurafunta* 
laijilleen, että ältää l)i)mät pstäroät tuofo minulle niin pal* 
jon tamaraa ja raijaa, jillä minä joubun turmioon. (Ei hp= 
roät pstäroät! §e ppptäroät maan Iijää."

Sektori E. S. ?)rjö*Kosfincn Hampereelta janoi: „9tais= 
palroelijain tpöpäiroän Ipljcntäminen on tärteimpiä mitä 
rooimme ajatella, mutta minä ustallan epäillä omatta ne, 
jotta täällä omat puhuneet iljetään ustoneet, että tämä h) 
jpmps on pfjtepbesfä jen ajian iansja, jota npt täällä on 
ejillä. Hiebän taupunteja, joisja. naispalroelijat fäproät I)ie= 
nommin tuin tanjatoulun opettajattaret. 2Boin erottaa pal* 
roelijattaren nuoresta rouroasta ainoastaan jiitä, että jälii= 
mäinen Ipttää lapjen roaunuja ebellään. (Ei täsjä jiis ole 
tpjpmps raljaroaroista, tosia terran ne riittäroät foreilemi* 
jeen ja miehillä juopotteluun. — tOiitä tulee jäätperoitutjcen 
niin ei jitä tjuomaa raittiusjeuroisja, ne omat tanfanroaltai* 
jetnpia tuin tpöroäenpljbistptjet.

Saujunnot, jotta täällä omat tpömäen puolelta teljbpt 
omat liijoiteltuja. 3os olijin tpömies niin roaatijm marmaan 
parannutjia, maan tpllä minua ilettäiji aina ruitutella".

iftämä laujunnot puhumat itje puolestaan, jillä ne to* 
bistaroat, mitä „tristiIIis=juomeitareIaijet“ ajattelemat palroe* 
lijain roapauspprinnöistä. SUtiina S.

Työkyvyttömyys- ja vanhuudEn- 
vakuutuksEsta Eri maissa.

(3att.)

äJtpösfin (Englannisfa on tpöfpropttömpps* ja roan* 
Ijuusroafuutus ollut ja on pljä ebelleen tanjalaisten roapaan 
Iiittpmijen roarasja. (Etupääsjä niin janotut „roeljeps}eurat" 
ja ammattipljbistpijet omat jiellä toettaneet pitää huolta 
tästä roatuututjesta. DJtutta ainoastaan mitättömän pieni 
o j a noiben pljbistpsten jäfenistä on tobella ollut roatuutettu 
roanfjuuben ja tpötpropttömppben roaralta. (Ejimertin muofji 
mainittatoon, etttä erään, rouonna 1898 jultaistun tiebuste= 
lutertomutjen mutaan muoben 1895 Iopusja 26 (Englannin 
juurinta ammattipljbistpstä matfoi elätettä ainoastaan 7,254 
ijentilölle ja että juurimmasja roeljepsjeurasja, josja oli 
769,969 jäjentä, matuutettujen Iutu nouji ainoastaan noin 
l,OÖO:een.

(Englannisfa on muobesta 1833 toiminut maltion perus* 
tama elintorfotasja, ja muobesta 1864 altaen on postijäästö* 
pantfifin roälittänpt elintoron ja pääoman matuutusta. 
tututta tun roatuututjeen liittpminen on ollut roapaaeljtoista 
eitä roaltio anna roatuutetuille mitään juorartaista arous* 
tusta, on matuutusta täptettp ainoastaan roäljäifesfä mää* 
räsjä. Itiinpä tilasto ojoittaatin, että meltein puolet 65 
touotta täpttäneistä tpömieljistä (Englannisfa on roairoaistjoi* 
bon aroustufjen roarasja.

Kauimmin ja jitteimmin on (Englannisfa roafuutuspat* 
toa mastustettu, tosia tatjotaan jen jotiroan tanjan luon* 
netta mastoon. Se mielipibe aitaa tuitentin olla pleinen, 
että roapaaeljtoifuuben lannalla ppjpen ei rooiba tpötpropt* 
tömpps* ja manljuubenroafuutusta järjestää. Sen jijaan 
uubet eljbotutjet täljtääroät roairoaistjoitojärjestelmän paran* 
tamijeen ja fiiljen, että tpöipropttömpps* ja roantjuuselätteitä 
juoritettaijiin Ijeitommisfa taloubellijisja oloisja elämille mal* 
tion ja tuntain pfjteistoiminnan tautia ilman mitään marfi* 
naista matuutusta.

3 t a l i a s j a  ja SBelg ias fa  on tRanstan ejimerfin 
mutaan toetettu tpöipropttömpps* ja roanljuusroaiuutusta 
järjestää mapaitten aputasjojen amulla. Utäisjä maisja on 
tumpaijesjatin toiminut maltion tasja, mutta roapaata liit* 
tpinistilaijuutta omat main Ijarroat täpttäneet fjproätjeen, 
puolimatta jiitä, että maltio on toettanut teljbä Iiittpmijen 
maljbolltjemman ebullijetji. Itiinpä muoben 1902 testimai* 
heillä oli Staliasja noin 8—9 miljonaatt noujemasta tpö* 
mäestä roatuutettuna maltion tasjasja ainoastaan noin 
66,000. Selgiasja ojanotto ei ole paljoa runjaampi.

h o l l a n n i n  noin miljonaan noujemasta palttatpö* 
Iäisten joutosta on ainoastaan roäljäinen oja pääsjpt ma* 
tuututjesta ojallijetji. Sen muofji toetetaanfin jiellä järjes* 
tää matuutusta patollijuuben periaatteen pohjalle. SBaltion 
ajettamat fomiteat omat mietinnöisjään rouojilta 1894 ja 
1898 omatjuneet tämän fannan. SHiin teit hallitusfin jo 
latiehbotufjesjaan rouobelta 1900. Kun ajia jäi jilloin rat* 
taijematta, ejitti hallitus muonna 1907 uuben latieljbotuffen, 
jota tostee matuutusta roanljuuben maralta jetä ojafji mtjös 
lestien ebutji. Hämä latiehbotus perustuu paiollijeen roatuu* 
tutjeen.

3 1 ä m a 11 a n mapaisja aputasjoisja oli muonna 1902 
tpötpropttömppben ja roanljuuben roaralta matuutettujen 
roarjinaisten jäjenten lufu ainoastaan 4,230. Kun roapaa* 
ehtoijuuben periaatteelle rafennettu roatnutustoiminta ei ole 
näpttänpt tuoman ollenfaan tppbpttäroiä tulotjia, pprttään 
jielläfin matuutuspattoon, Saijan ejimerttiä noubattaen. Sii* 
tjen fuuntaan täp Stämallan ebustunnasja fäjittelpn alaijena 
olema hallituen ejitps, jonta mutaan pleijen mafuutuspa*


