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mieleemme ei juolaljbaffaan, mistä faabaan ne roarat, jotta 
näiben taltaisten oloja parantamat, SDteibän tuliji huomata, 
että niisfä on meibänfin lastuistamme roaluneita rahoja.

Ruluttajien roalta=ajema npfpijen taroararoailjbon ai» 
tana on jiis tärteä perusta naisten phteisfunta=taloubeIIijesfa 
jiroistpfjesfä, johon l) ethän jiis enjinnä on tutustuttama.

5)hä juurempien Mutusalueiben roaltaaminen naisten 
hallittaroitji jaamuttaa merfitpfjenjä roasta filloin, tun nai» 
jet omat täpjin jelroillä iästä ajiasta. Siialta ei ole roal» 
taa, jollei jitä täptetä täpjin tietoijena jen mertitptfestä.

Sen  jijaan, että phbistettäijiin tuluttajien Ijarrastutfia 
ja  jotjbettaijiin niitä pljbesjä, jen jijaan, että annettaviin 
p V t e i j p p s ^ e n g e n  pffinfertaifimmin ilmetä ja nopeasti 
jetä ponteroastiebistettäijiin t u l u t t a j i e n  j ä r j e s  t ä p t p» 
m i s t ä ,  näemme, että juuri naijet omat taipumaijia tarfot» 
tamaan tähän juuntaan roaituttaroan jolibaarifuuben. P fi»  
Iällinen mielihalu, mielimalta ja muut tämän taltaijet omi» 
naijuubet pfjbesjä roaituttaroat tjajottaroasti tulutusmoimaan 
ja jämällä tajottamat tietä tapitalismille. S illä  emme jaa 
jalata, että je maa, josja tapitalismilla on juurenja ja josta 
je imee parhaat rooimanja on pienten ja {utuisten fulutta» 
jafjarrastusten muobostama hämmennps. Dn ojotettu, että 
Saijan  tanfa roiiben pfennigin jifaarien roälittämifestä on 
juorittanut tarpeettomina fustannutjina 150 miljonaa ntarf= 
taa. SJtppbpn miinan tobellinen armo oli 136 miljoonaa 
marifaa, mutta mppbesjä jäätiin fiitä 436 miljoonaa rnart» 
taa, toijin janoen faupalla on roallasjaan roaatia liitteelle 
300 miljoonaa martfaa tai oifeammin tanjan pljteijistä ro a» 
roista ottaa ojatjeen tämä junnua.

Sliiben pintojen tallistumifien jumma, joita tutjutaan 
tieriofuIMfustannutjiffi, jotta jiis aiheuturoat tuottajan ja 
tuluttajan mälille ajettuneista ojuustoimiutaroäelle tpllä tun» 
netuista roälifäjistä, nouji ransialaijen fanjantalouben tutti» 
jän SJtictjel (£i)eroalter’in mutaan Sianstasja 50 rouotta ta= 
taperin 4 miljaarbiin frangiin, m i t ä o l i i o l m a s  o j a  t o t o  
t u o t a n n o n  a r m o s t a .  SBaitea on janoa, miten npt 
on laita. ©  mitään tpjpmpstä tilasto ole niin ro äijän fä= 
fitellpt tuin tätä.

SJiuistatoot pertjeenemännät npt, mitä maljboton erä — 
ei miljoonisja, maan mtljaarbeisja — , rouojittain uhrataan 
fapitalismin Sliolotille, jentäljöen, etteiroät i)e läjitä, että 
monta p i f a r a a muobostaa meren tai monta tuhlattua 
penniä miljoonia marffoja.

tunnustam alla taloubellinen pf)tenäijpps tulee naisten 
attiiroijesti ottaa ojaa tuluttajien järjestöihin. S itä  fäptän» 
nöllistä louhitusta, jota täsjä naijille tarjoutuu jetä maf)= 
bollifuutta perin pohjin oppia ptjitpis» ja  pleisten harrastus» 
ten phteps, ei ole roäljäijefji armosteltama. ©nme tarroitje 
mitään tanjantaloubellijia fursfeja, ei mitään tietopuolijesti 
pulmallijia tpfpmptjiä, eitä mitään forfeasti oppineiben ta» 
loubellifelle alalle tuulumien tpjpmpsten täfittelpjä, meibän 
on main futen ebellä huomautin, ojotettaroa, misjä nais» 
temme malta on.

tä m ä  tietoijuus päämaalista on tuottama tulotjia ja 
moimia, joiben rinnalla naisoiteutjien ajajien rotjteimmattin 
toiroeet himmeneroät. S illä  mitäpä on oleellijin jpp jiihen 
että roielä nptpään niin monta järteroää ja tunnollista per» 
heenäitiä ajettuu niin tplmätistoijelle lannalle jutupuolenja 
uubistusliitettä lohtaan, Ei mitään muu tuin tunne, että 
faaroutettu oiteus on mähemntän armoista, niin tauan tun 
jitä itje ei ole faaroutettu.

2>uuri järteroimmät naijet tuntemat pahimmin nämät 
epäfohbat. D j u u s t a u p a t  muobostamat fiteen, jota pf)= 
bistää ptjitpijet ja jultijet harrastufjet.

Se, mitttä naijet näitten aroulla moittaroat jultijesja 
elämäsfä, roaituttaa mälittömästi talouteen ja tarjoaa niin 
juuria etuja, että palaaminen tältä tieltä niin pian tuin 
enji asteleet on otettu, ei tule fpjpmptjeentään. tietoijuus 
päämaalista, että johtamalla järtiperäistä tulutusrooimaa
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moibaan hpöbpttää omaa taloutta ja  jämällä ebistää ph» 
teistä parasta, tafottaa taloubellista m aaperää,'jolla naifen 
fulttuuriteljitpfjen henttjet ja  eetillijet hedelmät jitten moi» 
mat tppjpä.

Ualtian tuloista ja menuista 
vähäsen.

SJtitä minulle tuuluu roaltiort rahojen hoito ja täpttö, 
herrathan ne roeron matfaa jos paltantin nostamat, tuulee 
ufein janottaman, eihän minun maltion meroni tee tuin 
martta hen^ rahaa ia toinen motoma truunun rahaa, 
täpttätööt jen miten tahtomat. Hjeammalla ei ole aarois» 
tustataan tuinta paljon hän tobellijuubesja matjaa ja tuinta 
paljon ebes miljoona marttaa on.

Run enfin ajattelemme, että tuhannen tertaa tuhannen 
martfaa on miljoona, ja että rouojittain maltion menot 
noujeroat pii 122 ja puoli miljoonaa martfaa, niin on jiinä 
toottu ja on jiinä tuhlattuiin. iPtiten tämä jitten tootaan? 
Ajatellaan enjin, että tuntirahoista jaa maltio ainoastaan 
roähän pii fafji miljoonaa marttaa. 3n  P en janbaan 
rautateistä, truunun metfistä, tanamista p. m. maltion 
omaijuubesta noin 47 miljoonaa. 2Raameroa jaa maltio 
ainoastaan jotu m äärä pii 3 miljoonaa. Suurin oja jää 
jiis hnnfittaroatji n. f. roälillisten roerojen fautta.

2uIIiroerot omat juurin tuloläljbe. Huili mertitjee, että 
taifista taroaroista joita tuobaan ultomaalta, matjetaan 
tulli, ja  tämä on ajetettu niin, että ne tamaralajit, jotta on 
jota perheelle mälttämättömiä, niistä määrätään f)in»eän 
fortea tulli. Soturi on pffi tällainen aine, jota enjin tojin 
on fäptettp plellijppstaroarana, maan jota roähitellen on 
tullut roälttämättömätji rarointoaineetfi, tästä jaa nauttijat 
matjaa enjin 36 penniä tulliroeroa ja -jitten roielä on las» 
lettu, että meibän joturitehtailijat jaaroat 24 p. moittoa. 
SBoitte lastea tuinta hofttmlfo jofuria rooitaiji jaaba, jos ei 
tarroitjeifi roälillijiä meroja maljaa. SoturituIIista tarttuu» 
tin tullituloja 17 miljoonaa martfaa. StahroituIIista jaa» 
baan 5 miljoonaa ja  tupatasta folme ja puoli miljoonaa 
martfaa. Aäitä faiffia nautitaan aiman pleijeen niin top» 
hän tuin riitaan m ajasja ja jiis föpt)ä tulee niistä maffa» 
maan aiman phtä hP^in tuin ritasfin. SBätijuomista jaa» 
baan mpöstin tuntuma roero. ijlaloroiinalitran tun ostaa, 
on Jämällä mafjanut roaltiolle 120 penniä, jota mallas» 
filosta tun fäptetään oluefji, on mafjettaroa 40 penniä 
roaltiolle. ©fö ne fuurefji ofafji ole juuri tanjan jproiltä 
riroeiltä toottu. Raitti taroara, mistä tulleja lorotetaan, 
fohoaa hiimasja ja  ostaja jaa matjaa.

Äun ajattclee näiben tulojen luonnetta, niin huomaa, 
että ne tootaan juuri jillä taroalla, että niiben fotoamifeen 
on ojallijena töphät phtä juurella ojalla tuin roaraffaat. 
Hoinen afia on jitten, tuinta ne jaetaan ja fenen ppuiätji 
ne fäptetään.

(Snjimmäinen menoerä on Reijarin tasfurahoitji neljä» 
jataa tuhatta martfaa, ja  ajumattoman palatjtn plläpito 
matjaa rouojittain 25,000. §aIIitus!aitos, f. o. tenraali 
turoernööri, jenaatti, roaltiojihteerinroirasto phteenjä noin 2 
ja  puoli miljoonaa. Difeuslaitos tuomarineen ja  tuomittui» 
neen noin neljä miljoonaa. Simiilitoimitustuntaan fuulu» 
mat hallinnon haarat. joita on läänien furoernöörit ja 
mirastot, fihlafuntien Ipallirtto, poliijilaitos, läätärit ja  jäi» 
raalat noin 10 miljoonaa. HuIItlaitos noin 2 miljoonaa. 
Rultulaitos 12 miljoonaa, ja jitten elätfeijiin ja  apurahoihin 
pii 5 ja puoli miljoonaa.
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3Jtiljoonatilastoa on meifäläijen vaitea  ymmärtää, !un 
ujeammalla ei ole ollut ebes jabatta ojaa miljoonaa penniä 
eläesjään, putyimattataan m aitoista.

Starttuija on tanjan täji, janotaan, ja  terääntyyljän 
jitä !un jofainen puolestaan totoo, mutta tun nämä taljat 
jitten täytetään toirtafunnan ylellijeen paltfaamijeen ja 
elätteiben maffamijeen, niin tuntuu je enempi tuin vää» 
ryybeltä. Hun vielä mainitaan, että to. 1906 on mafjettu 
vatyngonforvautjefji työnnetylle jäämistään ruumiinvam» 
moista 16 tuhatta, ei ole juuria riittänyt työroäenluotalle.

9Mjoonatilastoon on Ityrotn terroeellinen tutustua, jefä 
jiihen roerotustapaan, jolla miljoonat luobaan. Sojiali» 
bemofratit vaa tiv a t, että poistettaiji laitti roälillijet roerot 
ja jitten verotettaiji juhteellifella ylenevällä tuloverolla 
jotaista tulojenja mutaan. Silloin jotainen enjin tietäiji 
tuinta paljon jotaijen ojalle tulee roerotutjesta ja  (illoin 
rooitaiji juorastaan vertailla, tuinta paljon tannattaa ve» 
rottaa työmiestä, tuinta paljon miljoonamiestä. SBotyan 
jotainen läjittää, että 10,000 martan tuloista tannattaa 
m aljaa enempi tuin 300 martan tuloista. DJlutta nyt mat» 
jetaan ytyä paljon, jillä jos roeroa menee 10 mt. jabalta, 
niin 300 martan anjiosta menee jo 30 mf. ja 10,000 me» 
nee (illoin 1,000 mt. Höyljälle jäiji (tiloin eläätjeen ainoas» 
taan 270 mt., mutta riftaalle jää  fotoneista 9 tuhatta. 
2Beroitus täytyy jiis uubistua. tyorroartllijet eiroät tule 
tostaan roerotaatfaa töyl)älistöltä huojentamaan, jillä he ei= 
roät tahbo itfelleen toeroa Iijätä. jiis taftyotte jaaba 
muutosta olotyin, on teibän äänestettävä jojialibemotrateja.

9Jt. S .

Kehityksen kulkua . . .

Sintujet ratenteliroat pejiään ja  ty)önteijet jurijiroat tor» 
telia ilmasfa, niin tortealla, ettei niistä laintaan ollut hait» 
taa puutarhasja uinailevalle, toanhalle armolle, jota mieli» 
hyvin tatfeli niiben (omaa tansfia ja pääsfys»parin jiroa 
taareilua.

§yttyjet pyfyttelivät tortealla ja je tietää ttyä jatturoia 
tuumia, tuimia päiv iä, joita vanh a armo ratastaa, hänen ter» 
veytenjä tun totonaan on niistä riippuvainen. Sateet ja to» 
latat ilmat aina repivät häuen 75=vuotista, raihnaista ruu» 
mistään. t)3äivä, jota nyt oli, on vanhan armon tyaminpia 
p ä iv iä  jillä pitfällijet poubat o v at tehneet ilman tuivatji 
ja jutyfutus taajen pitää puutarhaa virteänä ja  tomusta 
vapaana, duolla loitompana, puutarha=aiban toijella puo» 
Ien oli tojin tymijiä, jotta taipajivat jabetta, jotta iartasti 
täljystelimät, eitö noujiji uttospilveä, jota virtistäiji maata 
ettei je peräti näivettyiji, — niitä oli jellaijia ihmifiä pal» 
jon, mutta niistätään ei hänen armolleen ollut huHtuty jillä 
ne olivat juuren, rehevän puutarhan tuolla puolen, eitä 
niiben tyvtaufjet aituufjen jijään tuuluneet.

äBartya armo lepää m utavasja  riippumatosja tahben 
valtaijen Iel)mutjen varjo sja  ja hänen vierellään maasja, 
valtojen viltin päällä istuu nuori armo, 16=vuoiias neiti, 
vanhan armon tyttären tytär, jota äärettömästi ratastaa 
vanhaa, tyeuoa, intelligenttiä ijo=äitiä. häneltä vanf)ut= 
felta on nuori armo jaanut monta neuvoa ja  opetusta. § än  
on ohjannut nuoren armon asfeleita aina (en varhaijim» 
masta Iapjuubesta jaotta, on neuvonut, miten pitää olla, 
tehbä ja janoa, — Ity11 olij antanut tytölle monta neuvoa 
elämän varalle, oli autaisjut jilmät nätemään, forvat luu» 
lemaan taittea, mitä oli nätemifen ja tuulemijen arvoista. 
SJtyöstin oli hän neuvonut jultemaan torvat ja  jilmät tai» 
telle rumalla ja  raa ’alle. Herran, pienenä ollesjaan oli 
nuori armo tuullut erään työmiehen tiroavan ja mattinut

hänen (anojaan. Sen jälteen ei nuori armo enään jaanut 
olla jilloin ultona, tun työväti palaji hänen ifänjä omista» 
malta tehtaalta, jota oli jontun maitan pääsfä tartanosta.

tän ään , tun ilma oli niin hatunnaijen juotuija, jäivät 
he jälleen tahben, vanha ja nuori armo viettää puutarhasja 
juurta, ylentävää i)l)besjä=oloa. ©  mitään häirinnyt! I)eitä. 
§yttyjet jurijivat tortealla, auringon paahtavat jäteet I)ut= 
fu ivat lehmusten .tmtyeijiin lehtiin ja  tehtaan tolina tuu» 
Iui tänne vain  rauhoittavana jurinana. p a lv e lija  istui 
taampana, niin etäällä, ettei hänen Iäsnä»olonja laintaan 
fjäiritje ja hän obottaa, milloin armon tello häntä tutjuu. 
— S ä liä  tertaa ei armo tarvitje mitään. Syyny on jät» 
tunut ajettumaan Ityuuu nistan alle ja jalat jiten, ettei toi» 
nen paina toista.

— Di, miten, jiroa tyiubatyaa neiti ojentaen pienen 
pehmojen tätenjä päästystä toljöen, jota tetee tauniita faar» 
rotjia puutarhan yllä ja jitten äftiä tuin nuoli lentää ve= 
rannan alle lahoten pieneen pejäänjä.

9Banha armo ei näe päästystä, hänen ajatutjenja näyt» 
täv ä t astaroitjevan jontun jyvällijemmän ajian tansja.

— Siitä ajattelet, ijo=äiti, tyjyy hiljaa nuori armo.
— 21jattelen fetytyfjen tultua, v a sta a  vanhus.
S e  oli jotatm jangen itäv ä ä  nuorelle armolle, tuo te» 

hityffen tultu, jota oli vanhan armon lemptaine. tututta 
neitonen, htiroin tasvatettuna tyttönä ei anna ijo=äibin aa» 
v istaa , miten itäv ä ä  je oli, hän va in  Itymyilee juloijesti 
vanhutjelle ja  janoo:

— 3jo=äiti, puhu minulle tehitytjen tulusta!
3 a  vanha armo aitoi puhua. Se, mitä hän puhui, 

oli imeytynyt hauen olemutjeenja ja taittina niinä tytfiuä, 
jolloin tihti ei i)äutä vaivannut, t)än omaijilleen jelitteli 
jitä. S e  oli oppia o!emasja=oIon vaihtelusta, tetytyijestä, 
uuhelleen ja uuhelleen jyntymijestä jalompiin ja  jalompiin 
muotoihin. Hortein muoto maan päällä oli tyminen ja  je 
taitista tortein, je, jota maallijen huipputohban oli jaavut» 
tanut, oli hienostunut, jivistynyt ityninen . . .

— Enjin tivenä, hän puhui, jitten fasvina, fenjälteen 
eläimenä ja vihboin tymijenä . . ., alutfi v a in  raafa=aines» 
tymijenä, jonfa vaatimutjet ov at pienet, aisti fehittymä» 
tön . . ., vihboin hienostuneena tymijenä, jota etfii, faipaa, 
jota ei vityby muualla, tuin tauneuben ja taiteen pyhä» 
töisjä . . .

— 9li, ijo=äiti! Itäellö noita lintuja!
— IRiin, lapjeni . . ., niibentirt vuoro tulee terran . . . ,

terran §&in löytävät itjenjä täsjä . . . aijai! . . . misjä
tello on? . . .  S a iv a s !  . . . iDtinun (ääreni on joutunt epä»
muta v aan  ajentoon . . . Soita Haijaa!

Helloa tojin ei I)eii löytynyt, mutta Hai(a=neitjyellä oli 
tartat torvat ja I)än liitetyt armon luo. Hiiruusti mutta 
varoen häu lähestyi.

— Haija, tuo rohtotaapista je pullo, jota on ylhäältä 
lastien yhöetjäs»tymmenes, . . .  älä nyt lennä! Sluta minua 
enjin! . . .  Di, tuinta jinä olet tömpelö . . ., nosta {alfaani 
v aro v asti . . . ftas noin, nyt jaat mennä.

2lrmo ummisti jilmänjä.
— SBoi, miten tyanaa, virffoi jälleen nuori armo tat» 

joen päästyfiä.
— Di, jätä ne! — vanha armo oli tustainen, jillä 

Haija viipyi tauan. SBtyboin Haifa palaji. — toiero nyt 
hyvin hiliua jääriäni, mutta ajeta enjin tyyny ht)tylu jel» 
täni taafje! Ei niin! Suuleifo jinä minun jelfääni tivetji? 
Dty! . . .  Hio nyt je jotentin menee . . ., tyov nyt!

S iinä Haijan hl£roesja umnlja armo vaipu i fevyeen 
uneen. Sintujet laulelivat lehmusten ofjilla ja  ilma oli läm» 
mintä ja töytäistä lehmusten alla . . .

Silloin alfaa äftiä tuulua jättöjen töminää ja  ystärt 
rötyinää, puhetta ja  naurua tieltä, jota puiston otyfje tulli 
työlästajarmeista tehtaalle.

2Irmo humatyuu. §änen juunja vääntyy tyrmofoty*


