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mifetfi ptjteistoiminnan aroulla. S en  melmollifuutfiin tuu» 
luroana pibetään —  niisiä piireissä, rnisfä m apaatilpailu 
ei ole tf)mt|illä Ujmifppttä tuolettanut, peittojen aiouttomicn 
ja  pleenfä tjuonommasfa afem asfa olemien jäfentenfä tu o 
minen ia  tjeibän elinetjtojenfa iurtoaaminen. M utta täm ä 
tetjtäroä on pl)teis!unnalie m a d o llis ta  ro aan  fiten, että je 
t a s o i t t a a  eri jäfentenfä droinroointia ottaen täptettäroäi» 
feen elämifen mälineitä tiellä, mtsfä niitä on runfaammin 
ja  täpttäen niitä puutteiben poistamifeen fopiioimmalji tat» 
(omallaan taroalla.

Onto fitten palloluoroutus tuon teljtäroän täpttämifesfä 
apuna, toai esteenä eli toifinfanoen: iafottaato fe ihmisten 
dm inm ointia m ai ei? —  M astau s ei liene tenelietään epä» 
tietoinen, fillä e i d n r>I)tetsturtta tule ottam aan omaifuutta 
fieltä, rnisfä (itä ei ole tai on toäi)än, m aan pattoluo» 
mutus !os!ee ainoastaan  juuria omaifuutfia. D n fits felroää, 
että tuo toimenpibe on i)t)tetslunuan jäfenten etuja tafoittama 
ja  jiten pljteistunnau tobellifen tartoitutfen lannalta f)t)öbpl= 
Iinen ja  d roä^ d täm ä.

iffioitanee luitenlin m äittää, että pattoluoroututfesfa tel)» 
bään  m äärin ptfitpifelle ia että fentatia tuo toimenpibe ei 
ole I)t)Doälft)ttätDä. 2xiE)än m astaam m e enjifjilin, että d =  
roän ja  patjan, oilean }a m äärän abfoluuttista —  efjbotonta 
ra ja a  ei ole mielä m aailm asfa löpbettp, emmelä me jouba 
obottamaan ien Iöptpmistä, m aan ippbpmme m ittaam aan 
oifeata ja  m äärää  fillä mittapuulla jonla pljteislunta itfe —  
je on laitti fen jäfenet tafji enemmistö —  laatii. Slittaan 
tannalta on oiteus je, että Ijärt jaa  elää nautinnoisia, tul» 
tootpa toijet toimeen miten t a d d a  ja  puutteenalaisten oi» 
teus on |e, että taitilla tulee olla ojaa m aaem on rittautfiin 
ei fpntpmän, ei fattuman eitä niintään muun feitan tuin 
tpön }a roairoartnätöniä m utaan. SBairoaifen pieni, tulot» 
Jeton ponnistus oiteuttaa t)änet elämifen roälineitjin i)E)tä= 
fjproin tuin rooimattaimmän mietjen tpöstentelp tafji tiebe= 
m iedn  neron le im ad u s. S iin ä  on toistaifetfi mittapuuta, 
oiteasta, m äärästä, ia  puutteenalaisten iuuri joutto pitää 
d o le n  fiitä, että tjeibäntin mittapuunfa otetaan jostus fäp» 
täntöön.

Slun fenlifätfi pattoluomutusta ei nptpifin roaabita taif» 
fiin fuuriintaan omaiiuutfiin todistettaroatfi, m aan ainoas» 
taan  femmoifiin, jotta omat fpntpneet toisten tuin om istajan 
t d  n tulotfista, ja  jotta pljäti antam at omistajalleen tilat» 
iuuben fam aan riistämijeen, niin ei liene m itään päteroiä 
fpitä, joiben nojalla rooifimme pfjteisfimnan toimeenpane» 
m aa pattoluomutusta p itää muuna tuin tarpeellifena ja  
döbrjllifenä toimenpiteenä.

£>:s il.
huom autus! ilo sta  täm ä tpfpmps on m.ieltätiinnittämä 

ja  erittäin näin maalien ebellä paljon p od in rtan  alaifena 
on toimitus tääntpm jt täm än tirjoittajan puoleen pppnnöllä, 
että tjän iattaa tätä tirjoitusfarjaa efittäen fitä tostemia 
maaliotjjelmien tolitta.

to im itu s.

Uanhuuden eläkkeet.

„ile ltä  roäfjätt on, fetin pitää Ijäneltä otet= 
tam an ja  annettaman fitte, jolla paljon on."

2 ä m ä  raam atun latipptälä on ta i ollut meibän miran» 
omaisten jodeena elätteitä jataesfaan, tosta ne omat jaetut 
aim an jamojen periaatteiben m utaan. 2 ä m ä  jota on' fitfi 
mertillinen, että on ipötanfan tpttärientin fpptä fiiEjert tu= 
tustua.

n a i n e n

ilu n  fofialibemotratit m aaliotjjelm asfaan m aatimat to an» 
d u b e n  elätettä taitille 55 muotta täyttäneille, niin rienfimät 
fuomettaretaifet felittämään, miten epäoiteutettua tuo maati» 
m us on ja  miten fiitä tulifi ofallifetfi ainoastaan  fe Ijuortoin 
tanfan aines, jota ei miitfi tpötä tefjbä ja  fäästää . Stptpi-- 
nen järjestelmä fitä mastoin on erinomaifen Ijpmä porroa» 
reille, fillä Fjeistä on ifällistä Ijuolta pibettp ja  auliilla tä= 
bellä Ijeitle elätteitä jaettu, ilatfeltaam m e niitä mäfjäfen.

(Enfisti fentään Ijuomautan, että täsfä  en p u d  elätfeistä 
roirtamietjilläi jotta faam at tamallifesti rjfjtä fuuren fumman 
tun palttanfa oli miime roirta=aitanaan m aan puljun niistä, 
jotta eiroät itfe ole m irtaa Ijoitaneet, m aan olleet ainoastaan 
roirtamiesten m aim oja ja  fjeibän Iapfiaan.

Enfimäifenä elätteen fuuruuteen n ä d e n  p istää filmiin 
turatori S o ija d S o in ife n  lesti, jota faa elätettä 24  tufjatta. 
M aan  täm ä ei mielä riitä, tosta Ijänen toimelle lapfelleen 
on mpömtettp toifet 24 iuljatta. S i i s  pfjteenfä 48  tu d t ta  
muobesfa. Suulifi fillä tuleman toimeen nelitjenfifen perfjeen, 
nimittäin äiti ja  tolme lasta. SBertautfen muotfi Iaufutta» 
toon, että fam asfa luettelosfa m ainitaan elätteen faajain  
joutosfa päällpsm ies £ > d e is 'in  lesti ja  d n e n  miifi alaitäistä  
lastaan , d  faam at elätettä 80  m i muobesfa. Eitös ole 
loistam a ero toifella 48 tu d t ta  ja  toifella 80 m i ja  mo» 
lempien näiben lestien m ied t omat olleet roaltion palmelut» 
fesfa. Sitten on ufeampia fenatorien ja  tumernöörien testiä, 
jotta faam at 3,000, 2 ,000 ja  1,000 m i

P f i  d o m io ta  d röttämä feitfa liittpi) näifjm piimää» 
räifiin nimittäin, että elätteitä mpönnettäesfä on teljtp erilai» 
nen päätös eri pdeistunnallifesfa afem asfa olemiin I)cntilöi= 
ijirt n ä d e n . Slun on mpönnettp plim ääräistä elätettä joi» 
letin alemmalla asteella olemille, niin feifoo aina lopusfa, 
että eläte loppuu filloin tun afianomainen on tullut täpfi» 
itäifetfi, tai tptär fitä ennen on joutunut naimijiin. M utta 
jota plemmälle ptjteistunta=asteelle tullaan, niin fam asfa 
m ääräsfä  rajoitutfet loppuu. Ei enää p u d t a  tpttärien täpfi» 
itäifppbestä, m aan ainoastaan  jos tulemat naimifen tautia 
turroatutfi. Xoifin fanoen, tortean rotrtam iedn tpttären, jota 
on faanut täpbä taiten m ailm an toulut ja  opinnot ei tat» 
fota itfe tpteneroän itfeään elättämään, m aan on maltio roel» 
roollirten tjänelle elätteen antam aan. 51öpE)emmiIIe, joille 
annetaan elätettä 15 tai 25 mt. lasta  to d e n  muobesfa fa= 
notaan, että fe loppuu 15 tafji 21 rouoben ijäsfä, mutta 
SoifaIon=Soinifen pojalle lam ataan  6 tu d «n e n  eläte 25 
muotiaatfi.

Slun näitä elätem ääräptfiä tatfelee, niin pm m ärtää mitfi 
niin antarasti m astustetaan 350  mt. manljuuben elätettä, 
fillä filloin moifi maltion roarat loppua ja  ei enää riittäifi» 
tään  rittaille 48 tu d n n en  elätteitä. parem pi, että töptjältä 
otetaan fetin m ä d  mitä I)äncllä on ja  annetaan fille, jolla 
paljon on.

M iina S .

„Tikku sanalle!“
Stir{. § i l b a  3EifjIä-

Sioin paritpmmentä paitaresfua istuu fuuren pöpbän 
pm pärillä ja  Ijitipääsfä Iuteroat Slapisfirjaa. „2Buorenpeitfo", 
jotfi oppilaat opettajaanfa Sialle M uorelaa tutfuiroat, täme» 
lee pöpbän pmpäri ja  rautaifem an ptfitoittoifella nenä=äänellä 
fanelee:

—  EEitfu janalle, tatarat. Xittu fanalle, metarat. § o i 
finä, S jijälän pöljlö, rnisfäs tittu on, I)äl)?


