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— kietpsti, roastaji äiti.
— 9Io jos minun lunniani oli niin löpfällä perustalla, 

niin joutipa tuo mennäfin.
Surfeasja pimepbesjä ja orjuubesfa on naista pibettp 

löoi rouojijatojen. irjäneltä ei olla tosiaan roaabittu muuta 
L m  naisellista fuloutta, launeutta ja roiattomuutta. § ä n  
on ollut launis eläin.

2BaI)toimpia fafjleita millä hän on fibottu on juuri 
ollut hänen jurfea »funnianja".

tOleibän päiroinämme, jolloin monet tphmppben faf)Ieet 
oroat latlenneet ja pl)ä uubet omat latleam asja, i)f)ä roielä 
pimeät rooimat pitämät naista aIa=arrooijesfa ajemasja. 
9)I)ä mielä on naijen »lunnia" entijellä peitolla pohjallaan.

Köyhälistö ja kunnallistoiminta.
Ronjan terroepben hoito on phteisfunnan tärleimpiä 

tehtämiä ja on (iinä juunnattaroa taistelu [norostaan tau» 
teja roastaan, mutta mpösfin toimittama termeellisten elin» 
ehtojen honllimifelji fanjalle. 3 o ta  terroeempiä ja rooimaf» 
jaampia omat phteisfunnan jäjenet, fitä enempi he rooimat 
pljteisfuntaa hööbpttää; jota heitompia ja jairaaloifempia he 
omat, jitä enemmän on lunnaita lustannuljia ja jitä roähempi 
fpfeneroiä roeron maljajia. Sen rouolji on lunnan jo pfjis» 
tään phteijen ebun lannalta rphbpttäroä lailliin mahbollijiin 
toimiin, jotfa ebistäroät tuntalaisten terroepttä. kerroe jielu 
moi ajua ainoastaan teeroeesjä ruumiisja, jilji ruumiillifeen 
termepbenhoitoon on mpös phteislunnan puolelta Iuotama 
enempi huomiota lun tähän jaalla. 3 u  fiinä aroautuu 
laaja toimiala lunnille. Hilutta jos mitä toimitaan niin on 
alotettaroa lapjista. Soutujen, josja lapjet jaaroat enjim» 
mäijen opetuljenja tulee olla jo itje ralenteeltaan jellaifet, 
että ne puhumat itje puolestaan oppilaille. SBaloa ja rai» 
tista ilmaa tarpcelji, jamoin Iplpphuoneita, misjä oppilaat 
faaroat pejeptpä eritäinlin rooimistelun jälteen.

Runnan on mpös malmottaroa, että löphilläfm oppi» 
lailla on jallineita ja lämpimiä roaätteita, jelä että heille 
annetaan loulun puolesta lämmintä ruotaa.

Runtien on mpös pibettäroä huolta löphien ja turmat» 
tornien lasten fasroatuljesta, jamoin on tuntien pibettäroä 
huoli jairaista ja manhuljista.

.Ruutien on mpös laitettama jairaaloita ja jpnnptps» 
Iaitotjia jelä jen Iijäfji paltattaroa tätilöitä ja jairaanhoitajia, 
jotfa antam at apuaan jitä tarroitferoille. karttumien tautien 
moralta on luutien pibettäroä huolta että tartunta ei pääfe 
leroenemään, ja jiinä on pääpaino pantaroa puhtaubelle. 
(Ei riitä puhtaubesja pfjin je, että jaarnataan puhtautta fan» 
jalaijille, mutta täptpp mpös toimia että lunnan puolelta 
roalrootaan ettei tiheämmin ajutuisja paifoisja ferääntproä 
lantam äärä pääje jaastuttam aan ilmaa eitä mpösfään juo» 
maroettä. Rplpplaitoljista on mpös pibettäroä huolta että 
tanjalla on tilaijuus puhbistautua. (Snglannisja on miime 
aifoina luotu juurta huomiota tanfan terroepben h°ii°°u. 
Siellä on perustettu juuria ajanmulaijia fesfusfplpplaitoffia, 
ja juuria uimahalleja. Sam oin on rumettu phä pleifemmin 
laittam aan Iplpphuoneita ajunnoiben phtepteen. SRutta 
meillä ei ole tähän jaalla lunnan puolelta uhrattu fplpp= 
laitotjiin lanjaa roarten ropoafaan, mutta fplläfin hienojen 
fplpplaitosten fustantamijefji, fplpplaitosten, jotfa on tarfoi» 
tettu pläluoffaa roarten.

tötutta terroepbellifesjä juljteesja ei riitä, että pibetään 
huolta puhtaubesta ja fairaaloifesta, maan jäljen tarm itaan 
ennen faiffia termeellijet a[unto»oIot ja terroeellinen rarointo. 
9I[unto=fpjpmps je faupungeisja uhfaalin fäpbä tpöroäestölle 
plirooimaijelji, joten jiihen oliji tuntien puolelta tarmolla 
fäptämä fäjifji. tölaajcubuilla ja piffufaupungeisja ei ajunto» 
Ipjpmps ole mielä tullut niin polttaroalji lun fuurlaupun»

geisja. S illä  josfin ajunto on aljbas ja puutteellinen, on 
m aalla fumminfin roielä raitista ilmaa, mutta juurfaupun» 
geisja ei ole enää ebes ilmaa tpö=ihmijille ajunnoisjaan, 
puhum attalaan m istään mufarouubesta. Run §>eljingisjä 
toimeenpantiin tilastollinen tutfimus ro. 1900 niin jen mu» 
laan  ajui §eljingin roäestöstä enempi lun folmas oja pljben 
huoneen ajunnoisja, ja ainoastaan 1U oja ajunnoista roas» 
taji terroepbellifia roaatimufjia. 3 a  jen jälleen eiroät olot 
ole fuinfaan tulleet paremmifji. öuoneiben laahusta jäätiin 
mpös jelroille että ajunnoista oli jelä fosteita että {pimiä 
41 projenttia, ja 37,2 %  ajuffailla ajui roielä rouofralaijia. 
kilastosta jäätiin mpös jelroille että ujeimmisja pljben fjuo» 
neen ajunnoisja ajui 5, 6, 7 ja ujeampiafin heufilöä Ijuo= 
neesja. D n mpösfin Ijuomattaroa m ää jiroeellinen roaara 
on jiinä, luu täptpp pitää n. j. pörouofralaijia, jotfa ujein 
rooimat olla hl)rointin turmeltuneita, Hilutta rouofrien lal» 
leus pafoittaa perheen, jolla on pienet tulot jalam aau Ijuo» 
neenfa jonfa ne fpllä mielellään itjefin tarroitfeifiroat lap» 
jienfa lansja, jonfun nuoren miehen tai naijen fansja. 9.11 u= 
farouus ja fotirauha jelä ihanteet täptpp uhrata.

kilastosja teljbään mpös jelroää rouofrain falleubesta, 
jiinä janotaan että »naapurimaihin roerraten oroat juurten 
faupunfiemme ja ennen faiffia §el[ingin rouofral)innat luoti» 
nottoman forleat. 9liinpä on fasfettu, että lun pljbett hut>5 
neen rouofra §eljingisjä oli 233 ja kurusja  143, je kuf= 
holmasja roastafi 205 ja Röpenljammasja main 115 ml. 
k ä s jä  pitää ottaa huomi°on, että täm ä tilasto $eljingin 
rouofrista on ro. 1900, jonla jälleen huoneen rouofrat on 
fohonneet niin paljon, että huonetta fohti moi jo lasfea 
rouobesfa 333 roeläpä 433.

§uoneiben rouofrat fohoaa näin funnnattomasti loman 
afuntopulan roallitesja, ja m ailla huoneet oroat luinfa huo» 
noja, fosteita ja fplmiä, täptpp ihmisten ne rouofrata l)ä= 
roittömän falliista rouofrasta juuri jen tähben ettei ole pa= 
rempaa jaataroana. 3 °  tälläisten juurten ajuntopulien
aitana rooimat mitä tunnottomimmat feinottelijat läpttää 
tilaijuutta hpmäfjeen anjaitafjeen jatumaijia juntmia itjelleen 
ja jämällä fohottaafjeen rouofria. Rerron pljben ejimerfin 
ajian roalaifemijefji. kalo  oli mpptäroänä, jen osti eräs 
talohuijari 240,000 ml. hinnasta. Osto tapahtui maalis» 
luusja. fintijet ajuffaat oliroat jo tehneet entijen ijännän 
lansja rouofrajitomuljet feuraaroalji rouobelji. 9te tehbään 
§eljingisjä jo tammifuusja. SCRutta npt on lafi että rouolra» 
jitoumus järfpp lun talo mppbään. Uuji omistaja jaapui 
heti faupanteljtpä ilmoittamaan että hän on talon ostanut, 
ja tarjoutui jämällä tefemään uutta rouolrajitoumusta foljot» 
taen rouofria 20 aina 40 profenttiin. 3 a luu aita oli niin 
pitlälle fulunut, että ci enää ollut jopiroia huoneita jaata» 
mana, ja lun uuji ifäntä famalla Iupafi airoon perinpohjai» 
jia laittaufjia, oli ujeimmat paloitettuja jääm ään paifoilleen 
ja toifiin tuli uujia, jillä laupunpisja oli ajuntopula. 9Jlutta 
lun ifäntä näin oli faanut rouofrajitomuljet roalmiilji, niin 
hän rupeji hafemaan ostajaa talolle, ja tobistellen rouofra» 
jopimufjilla talon juuren tuottarouuben, onnistui jaamaan 
ostajan, jofa mafjoi talosta 100,000 ml. enempi luin hän 
itje oli mafjanut. k ä llä  taroalla rouofraljinnat faabaan 
{ohenemaan. S illä  jeuraaroana rouonna jolainen ifäntä 
fohotti rouofrianja juhteellifesti jamaan tapaan lun tuo hui» 
jari oli alfanut.

SJlutta mitä on tuntien teljtäroä täsjä fuljteesja fpfp» 
nette? Runnot eiroät oifeastaan faifi ollenfaan mppbä 
tonttimaita, roaatt rouofrata niitä roisjeifji rouojifji. Run 
lunta oliji tontin oilea omistaja, rooiji je mpös m äärätä elj= 
bot miten niitä läptetään, ja jos talon omistaja foljottaifi 
rouofria pii roisjin määrän, niin [illoin rooiji luitta fohottaa 
tonttimaan rouofraa famasfa juljteesfa, joten ifäntä ei höö= 
tpiji rouofran lorottamijesta pljtään mitään. Sitäpaitfi oliji 
luutien rpljbpttäroä itje ralentam aan tpöroäestölle ajuntoja. 
9tämä ajunnot, joita lunta rafentaa, eiroät jaa olla phtä lal» 
liitä lun läppä roucfra, roaait on niistä rouolra lasfettaroa
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[en pääoman mutaan, jonfa rafennus on tullut m atam aan  
ja jonfa fuolctuffeen lasfetaan fot)tuuIliuen forfo. 9)tjttpt= 
nen liifeprittelijäifpgs ei jaffa fosfaan ppfgä roäestön Iifään* 
tpmifen fansfa rinnan, roaan fasroaroisfa faupungeisfa on 
afuntopula ainanen, jonfa touofji tuntien on toeltooliifuus 
rpf)tr)ä tarmoffaajeen toimeen ajuntopulan poistamijefji.

Rlfomaalla on erinäifet funnat rpfjtpneet toimenpitei* 
[iin afuntojen tarfastufjeen näfjben. SIbolf 2)ama[cl)fe fcr* 
too firjasjaan funnallispolitiifan tef)täroistä efimerffejä, miten 
tuntien on ollut paffo rr^ tp ä  ajettamaan erinäisiä toirastoja 
afuntotarfastusta roarten ja miten näm ä roirastot omat faa* 
ncet ilmi fjämmästpttäroiä roäärinfägtöffiä afunnon rouof* 
rautfen alalla. SRiinpä ferrotaan efimerffinä S trassburgin 
faupungista, miten [iellä eräästä talosta, jota oli ostettu 
7,000 9?mf. fjinnalla, omistaja [ai fo to . talosta touofraa 
700 IRmf. mutta rouofraaja puolestaan rouotraji juoneita 
ja fisfoi rouofrina fofonaista 2,200 9tmf. rouobesfa.

Slfunnon tarfastajat rooiroat antaa ilmi tänlaifia mää* 
rinfäptöffiä [efä muottien nplfemifeen että ajuntojen ljuonou* 
teen näf)ben, ja roaatia [pplli[iä ebesroastuufeen. SERutta 
erittäin tärfeätä on afunnon tarfastus [iellä, misfä tefjbään 
fotitpötä, josta tarttuneet taubit tpön m utana [itten Ieroene* 
roät pntpäri.

Sljunnon tarfastusta pitäifi ruroetä roaatimaan ei ai* 
noastaan faupungeisfa, mutta mpösfin maafeubulla. Sofin 
ei maalla ole epäfof)bat eljfä niin räifeitä, mutta fpllä [iel= 
lätin niitä löptpp. 5taupunfifunnis[a olifi mpös rpf)bpttäroä 
perustam aan fnnnallifia rouofrantoimistoja, ne eljfä rooifi* 
roat jonfun roerran pitää afunto* ja rouofrafuljteita filmällä. 
9Bälitpsten pljtepbesfä olifi peippo mpös tarfastaa afunnot, 
[amalla fun ne ilmoitetaan rouofrattaroaffi. Slfunnon toäK= 
tpsliiffeestä olifi erittäinfin §elfingisfä [uuri etu, fillä toi= 
luistosta [aifi roarmat tiebot afunnon fuuruubesta, rouofrasta 
p. m. fefä onfo fe roielä toapaa, joten monet jalfaroairoat 
fäästpifi.

Gnfi terralla tuntien teljtäroästä elintarpeiben pantin* 
nasfa. SU tiina S .

Ernst Lampen: Lapsekasta.

Rauhankongressi Tukholm assa on pidetty suuren osan
oton vallitessa. Ne, jotka ovat vaatineet aseitten riisumista 
kaikissa tapauksissa, jotka ovat pitäneet nykyajan ihm isille 
häpeällisenä harjaantumista toisen valtion kansalaisten mur
haamiseen, ne ovat olleet »utopisteja», mutta ne, jotka ovat 
puhuneet varustuksien vähentäm isen puolesta, ne ovat olleet 
omasta mielestään muka realipolitikkoja. N iin  syvällä me 
olem m e vielä eläim ellisyydessä, että järjestelmällisistä m ur
hista luopum inen on utopia.

Jokainen järki-ihminen nykyaikana tunnustaa sisim 
mässä sydäm messään, että sodat ovat raakalaisaikain inhoit- 
tavin perintö, mutta sotien lopettam inen on useimman m ie
lestä sittenkin mahdotonta. N iiden joukossa, jotka tätä 
väittävät, ovat m yöskin Europan ja Amerikan kristityt. 
H eillä on niin hyvä tuki raamatussaan. Siellä Jehova ta
van takaa pilvisissä käräjissään päättää surmata sen ja sen  
kansan ja komentaa om an kansansa u los panemaan toim een  
tuom ionsa. Ja ankarasti hän valvoo, että murhat toim ite
taan perusteellisesti. Jos Jumala sotia panee alulle, kuinka 
eivät sitte häntä pelkäävät uskovaiset. M illoin ikinä van
hoilliset puolueet, joitten kantajoukkoina 'aina uskovaiset 
ovat, pääsevät maan asioita hallitsemaan, silloin  on vaino 
ja sorto ja sodat lähellä.

Mutta Tukholm assa olivat uskovaiset varuillaan, ja tah
toivat äänensä kuuluville kongressissa edes jollakin tavalla. 
O nhan raamatussakin viides käsky, joka sanoo: »ei sinun  
pidä tappaman», vaikka Jehova raamatun muilla sivuilla

sivuuttaa tämän perustuslain, joka vaan on tekopyhä koriste 
siinä kirjassa, ja huutaa ukkosenäänellä: sinun pitää tappaa 
naapurisi. N iin, Tukholm an uskovaiset panivat kongressin 
alkajaisissa toim een joukon jumalanpalveluksia, joissa ru
koiltiin sodan junialata Jehovaa. Kaikki olisi sujunut hy
vin, jollei eräs pastori Lundista olisi päästänyt suustaan 
lapsekasta huokausta. Hän huudahti: »miksi ei kukaan 
kongressissa pidä luentoa kristillisyydestä ja  rauhanaat
teesta?*

N iin todellakin, miksikä ei? Siksi, ettei kukaan kon
gressin jäsenistä o le  harjaantunut nuoralla tanssimiseen. 
Kuka voisi m enestyksellä suoriutua sellaisesta luennosta. 
Saarnastuoleistahan joka sunnuntai rukoillaan Jumalan su o 
jelemaan om an maan sotajoukkoja maalla ja merellä. Kuka 
voisi kristillisyyden nim essä saarnata aseitten riisumisesta! 
Kristus itse uhkaa tulla suuren —  taivaallisen sotajoukon  
etunenässä kurittamaan meitä, hänen muka lapsiaan. Siis 
sielläkään ei riisuta aseita! (Katso Matteus 25). V oiko  
siis kristillisyydestä ja rauhanaatteesta puhuakaan samalla 
kertaa? Ei, ne ovat ristiriitaisia käsitteitä. Lundin pastori 
päästi suustaan lapsekkaan sanan. Kristillisyyden suurimpia  
häpeäpilkkujahan juuri on, ettei se  rauhanaatetta aja ei sa
noilla eikä töillä. Missä on sodittu innokkaammin kuin 
kristikunnassa.

Vasta sitte kun Europan kansat ovat päättävästi kään
täneet selkänsä raamatulle jum alallisena ilmestyskirjana, vasta 
sitte kun tosi sivistynyt järki ja sydän pääsevät ohjaamaan 
ihm iskunnan kehitystä, vasta sitten voi ruveta puhumaan 
inhim illisyyden aikakaudesta. Raamattu on hämärän m ui
naisuuden luom a ja sen siveysoppi on om an aikansa m u
kaista. Sen vanavedessä kulkee itku ja huokaus, kansojen 
riita ja tora. N ykyisen kultuurin tehtävä on riistää tältä 
kirjalta ojennusnuoran merkitys.

»Päivästä».

Taistelu sosialismia vastaan  
ja  uskonto.

S itä  m utaa fun fofialismi faarouttaa rooittoja, [itä 
m utaa fe rupeaa peloittamaan porroarillifia. 3 a meillä on 
jofialismin rooittotultu faanut porroarillifet enfin f)ämmäs= 
tpmään, mutta mpöljemmin fun näfiroät fen ppfproäifeffi, 
rairoostumaan. 3 a  fauroan fitten on julistettu täpfi [ota 
fofialismia roastaan, josfa fobasfa npt futen faifisfa taiste- 
luisfa luoffaebuista ei fjäifäillä fäpttää usfontoa. Stanfan 
3iaf)to fertoo miten äsfettäin 3pmäsft)läsfä pibetpsfä pap* 
peinfofouffesfa on m. m. fesfusteltu fiitä, mitä pappien jaar* 
nain pääafiasfa pitäifi fifältää npfpaifana. Kpfpmptfen 
alusti tohtori JRaunu, jota laufui, että laamojen täptpt) olla 
funfin aitat, olojen m utaan [omitetut. 18 rouofifata oli 
malistuffen rouofifata, 19 fanfallifuustpfprnpsten ja 20 on 
fofialismin rouofifata. „SentäI)ben", laufui jumaluusoppi* 
nut, „tät)tpp faarnan npfpään olla paraunuspuljetta fofia* 
lismista ja fen finneistä. SCRuttä [iiljen roaabitaan, että fir= 
fonmief)et oroat perefjtpneet näisfä fpfpmpffisfä liiffumaan 
ja että f)e rof)feasti taistelemat fofialismin paheita, tappe* 
luita, murhia, laistuutta j. n. e. roastaan".

§engellifet Ijerrat fjgroäffgiroät mielifjproällä alustajan 
efittämät ajatuffet.

Gttä papisto on aina ollut ebistpffen roastustaja on 
fplläfin tunnettu. SRutta että f)e julfijisfa fofouffisfaan päät* 
täroät ruroeta [aarnaam aan fofialismin oppeja roastaan, on 
toti niin patfua, että fen pitäifi herättää jofaifen usforoaifen 
ajattelemaan, eitö usfontoa jittenfin fäptetä luoffaetujen pal* 
roeluffeen. ftatfelfaamme afiata lähemmin. Usfonnon opet* 
tajan pitäifi felostaman autuuben oppia gfjtäläifesti taifille,


