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Lukijalle.
Verrattuna niihin maihin, joissa  jär jesty 

neillä kuluttajilla on om at vaikutusvaltaiset 
aikakausjulkaisunsa ja  monien satojentuhan
sien kappalten painoksina leviävät kansanleh- 
tensä, esiintyvät meidän maamme olot silmiin
pistävässä määrässä takapajulla olevina.

Jo kymmenisen vuotta on kylläkin keskus
liikkeen varoja m elkoisessa m äärässä käytet
ty oman lehden ylläpitämiseen. Mutta tulok
set eivät ole ruvenneet vastaamaan uhraus
ten määrää. Lehden levikki ja  merkitys p y 
syi vuodesta toiseen pienenä, johtuen siitä, et
tä suurin osa järjestyneistä kuluttajista ei 
tuntenut sitä omakseen. Rahoituksista ja  vaa
timuksista, joilla kerta toisensa perästä koe
tettiin saada lehteä tarkoitustaan vastaavam
maksi, ei ollut mitään apua. Osuuskauppa- 
väen työväenainekselle pysyi se auttamatto
masti vieraana ja sen oikeutettuja pyrkim yk
siä vastustavana. Lisäksi joutui lehti osuus
kauppaliikkeessä puhjenneessa sisällissodassa 
luonnollisista syistä asettumaan toisen ryhmän 
tekojen puolusteiijaksi. Sen asema yleisenä 
kuluttajani äänenkannattajana o li tällöin tyys
tin mennyttä. Välittömänä seurauksena oli
kin, että vuosi takaperin osuuskauppaväen 
edistysmielinen enem m istö näki hyödyttö
mäksi jatkaa tuon lehden tilaamista edes sii
nä rajoitetussakaan m äärässä kuin siihen asti.

Mutta tämä osmiskauppaväki ei kuiten
kaan aikonut jäädä ilman lehteä. Se käsitti ja 
tiesi, että oma sanomalehti on bulutusosuus- 
toiminnallisenkin valistus- ja  agitationityön 
parhain ja voimakkain ase. Tämän tähden 
alettiin tällä taholla heti valmistella uuden 
osuuskauppalehden perustamista.

Lehden synty oli jo  ratkaistu, kun viime 
edustajakokouksessa tapahtunut ryhmätais- 
telun kärjistyminen saattoi tämän lehtikysy
myksenkin uuteen vaiheeseen.

Tuossa kokoussessa kävi näet lopullisesti 
selväksi, että oli toivotonta odottaa osuus- 
kauppaliitossa vallassa olevan vähemmis
tön kallistavan korvaansa kohtuuden ja oikeu
den vaatimuksille ja luopuvan vastustamasta 
ja jarruttamasta äänivallan välttämätöntä 
korjausta. Ei jäänyt eifää tilaa epäilyksille 
siitä, että tuo osuuskauppaväen osa, jonka 
pääasiallisesti m uodosti maaseudun maata- 
omistava, n. s. tuottaja-aines ja muut siihen 
liittyneet vanhoilliset piirit niin maalla kuin 
kaupungeissa, tahtoi säilyttää osuuskauppa- 
liiton harvainvaltaisen järjestöm uodon voi
m assa, hinnalla millä hyvänsä. Viiden osuus
kauppapiirin taholta esitetty tasapuolinen ää- 
nioikeusutidistus kaatui näin ollen sekin tämän 
ryhmän jatkuvaan vastustukseen. Varotukset 
olivat turhia ja  turhia m yös vetoamiset osuus
kauppatoiminnan pääperiaatteisiin. Kansan
vallan kammossaan tuo vähemmistöryhmä 
heitti romukauppaan periaatteensakin.

Ellei osuuskauppaliikkeen työväenaines ai
konut sekin luopua kansanvaltaisista ihan
teistaan, ei se kauemmin voinut olla mukana 
tässä liitossa. Sille ei jäänyt muuta valittavaa 
kuin luopua siitä ja  käydä luomaan maamme 
osuuskauppaväen yhdyssiteeksi uutta liittoa, 
jossa sen kansanvaltaisuus y . m. vaatimuk
set olisivat toteutetut.

Täten johti viime edustajakokouksen ääni- 
oikeuspäätös maamme osuuskauppaliikkeen 
kahtiajakoon, leikkaukseen, jonka syvyyttä 
emme vielä lopullisesti tiedä, mutta joka ai
nakin merkitsee kahden osuuskauppaliiton

(S. H.)
olem assaoloa maassanfm-ef ja  kukaties, jo s  
vallassa oleva ryhmä tähänastista menette- 
Iyään jatkaa, m yöskin kahden tavaraliikkeen 
esiintymistä ennen pitkää.

Oli luonnollista, että suunniteltu uusi lehti 
näin ollen päätettiin liittää perustettavan uu
den Hiton yhteyteen, s. o . tehdä siitä sen ää
nenkannattaja ' .n.

Samalla kun osuuskauppojen uusi liitto, 
Keskusliitto, tulevan vuoden alusta alkaa toi
mintansa, alkaa siis «Kuluttajain Lehti» sen 
äänenkannattajana säännöllisesti ilmestyä, 
voimiensa mukaan täyttääkseen osuuskaupal- 
lisen kansaniehden tarvetta meidän maas
samme.

Sen tehtäväksi tulee niiden yleisesti tunnus
tettujen periaatteiden mukaisesti, joille Kes
kusliiton sääntöehdotus perustuu, edistää, laa
jentaa ja  syventää kuluttajain järjestäyty
mistä maassamme* saada kansamme syvät 
rivit entistä lukuisammin mukaan tähän liik
keeseen, ja olla yleensä osuuskauppojen ja ku- 
luttajaväest-ön etujen puoltajana julkisen sa
nan alalla. Erikoisesti on se pyrkivä vaikut
tamaan siihen suuntaan, että osuuskauppalii
ke maassamme säilyisi periaatteilleen uskol
lisena, kansanvaltaisena joukkoliikkeenä ta
loudellisella alalla, horjahtamatta omaksi va- 
himgokseen sille vieraitten luokka- tai puoluei 
etujen palvelukseen tai joutumatta suorastaan 
riippuvaksi sellaisista järjestöistä, joiden pyr
kimykset ovat kokonaan kuluttajaetujen vas
taisia. Päinvastoin on se koettava kehittää 
osuuskauppaliikkeen ja niiden joukkoliikkeit- 
ten välisiä suhteita, joiden pyrkimykset ovat 
yhdensuuntaisia sen omien tarkoitusperieä 
kanssa*. Sellainen on m. m. työväen ammatil
linen liike. Lisäksi on lehti koettava kiinnit
tää kuluttajaväestön huomiota kunnallispoli
tiikan ja  sosialipolrittisen lainsäädännön 
aloille, sikäli kuin niillä on kosketuskohtia 
yleisten kuluttajaetujen kanssa sekä kertova 
lukijoilleen kuluttajia koskevista koti- ja  ulko
maan tapauksista ja  saavutuksista, samoin
kuin sisältävä muitakin osuuskauppaväelle 
tarpeellisia tietoja ja kotien taloudessa hyö
dyllisiä neuvoja. M yöskin kevyempää päi- 
väntapauksia käsittelevää pakinaa ja  kauno
kirjallista lukemista on  Kuluttajain Lehti, 
päästyään säännölliselle kannalle, varsinais
ten ammattiasiainsa ohella sisältävä.

Pitäen maamme osuuskauppaliikkeen eheyt
tä kaupallisella alalla kuluttajille edullisimpa
na asiaintilana on lehti viimeiseen saakaa toi
vova, että osuuska-uppaliitossa tapahtunutta 
hajaannusta, joka näissä oloissa vain lisää 
osuuskauppojen aatteeiKsen toiminnan tehok
kuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, ei tarvit
sisi ulottaa tavaraliikkeesean, joka kahteen 
kilpailevaan yritykseen pirstoutuneena, menet
täisi suuren osan voimaansa ja toimintaky
kyään. Tämän mukaisesti tulee Kuluttajain 
Lehti pitämään tärkeänä tehtävänään työs
kennellä osuuskauppoihin järjestyneiden ku
luttajain ostovoiman yhä eheämmäksi keskit
tämiseksi yhteiseen keskusliikkeeseen, S. O. 
K:hon, jos  tuo liike puolestaan toiminnallaan 
osottaa pitävänsä tätä -kannatusta ja tukea 
itselleen tarpeellisena ja järjestää toimintan
sa sellaiseksi, että koko osuitskauppaväki voi 
sen edelleenkin yhteiseksi yri-tyksekseen 
omaksua.

Säilyykö S. O. K. 
yhteisenä?

Edistysmielisen ryhmän 
vaatimukset.

Päättäessään ryhtyä luomaan omaa osuus- 
kauppaliittoa, on edistysmielinen ryhmä sa
malla ilmoittanut oäevansa halukas säilyttä
mään tavaraliikkeen, S. O. Km , yhteisenä, 
jos vastapuoli suostuu järjestämään olot siksi 
tasapuolisesti, että kaikki osuuskaupat, tun
tematta oikeuksiaan loukatuiksi, voivat siinä 
viihtyä ja miikana olla.

Viime edustajakokouksen aikana pidetyssä 
ryhmäkokouksessa lausuttujen ajatusten poh
jalla määritteli ryhmän Valtuuskunta kesällä 
ne vaatimukset, joita vastapuolelle, joka oli 
ilmoittanut haluavansa neuvotella ryhmän 
edustajain kanssa, esitetään yhteistoiminnan 
ehdoiksi.

Vaatimukset ovat seuraavat:

I. S. O. K.

Hallintoneuvosto:
Ryhmien edustus hallintoneuvostossa saa

tava voimasuhteiden mukaiseksi. Vaalien toel- 
poittamiseksi toimitetaan ne vuosikokouk
sessa suhteellisen vaalitavan mukaan samoin 
kuin esim. valiokuntavaaiit eduskunnassa.

Molemmat ryhmät sitoutuvat ajamaan 
Osuustoimintakin muutosta, jotta edustajain 
lukumäärä keskusliikkeissä voi olla suurempi 
kuin kultakin jäsenosuuskau-palta.

Johtokunta:
Laajennettava 5-jäseniseksi. Näistä jäse

nistä nimittää hallintoneuvoston enemmistö 3 
ja vähemmistö 2.

Johto:
Jotta molemmat ryhmät tunnustettaisiin 

kutakuinkin tasaväkisiksi asetetaan toimitus
johtaja ja toinen johtaja. Ensimainitun ni
mittää hallintoneuvoston enemmistö, jälkimäi
sen sen vähemmistö.

Tarpeen mukaan asetetaan apulaisjohtajia, 
yksi kummastakin ryhmästä.

Toimihenkilöt:
Vastuunalaisessa asemassa olevien toimi

henkilöiden toimet on mahdollisimman tasa
puolisesti täytettävä.

Neuvontatoim isto:
Sen tehtävistä jää pois: Yhteishyvä, Sam- 

arhete, aatteellinen neuvonta ja aatteellisen 
kirjallisuuden kustannustoiminta.

Jalolle jää : Osuuskauppalehti, tilasto, tilin
tarkastukset, välineiden kauppa sekä lisäksi 
se mitä perustettavat liitot haluavat jättää 
yhteiseksi.

II. LIITTO.

Nykyinen -Liitto' hajaantuu ja kumpikin 
ryhmä perustaa itselleen aatteenlevittämls- 
työtä varten oman liittonsa ja hankkii itsel
leen tarvitsemansa äänenkannattajat.

Li-itot saavat taloudellista kannatusta S. O. 
K:lta suhteellisesti Liittojen jäsenmäärän mu
kaan.

lii. PAIKALLINEN TOIMINTA.

‘Hajaannusta koitetaan välttää paikallisissa 
osuuskaupoissa. Keboitetaan joka osuuskau
passa, -missä on sekamuotoinen jäsenistö, 
muodostamaan 2 ryhmää, jotka toimi-vat it
senäisesti ulospäin. Molempien ryhmien puo
lesta -liittyy kauppa jäseneksi kumpaankin 
liittoon ja  suorittaa molempien puolesta piiri- 
verot sekä valitsee edustajat piiri- ja edus
tajakokouksiin.

Liittoihin liittyminen tapahtuu siten, että 
kaupassa vallassaoleva ryhmä määrää, mi- j

Kuluttajain Lehti
tulee vuonna 1917 ilmestymään kahdesti kuu
kaudessa 4— 8 sivuisena.

Sen tilaushinta on 2 markkaa vuosiker
ralta.

Osuuskauppojen jäsenilleen tilaamat lehdet
lähetetään aluksi yhtenä lähetyksenä kau
palle, jonka tehtäväksi jää jakaa ne jä se
nilleen; myöhemmin on aikomus, ellei voit
tamattomia vaikeuksia ilmaannu, lähettää 
lehti postitse ristisiteenä kotiin kullekin osuus
kaupan jäsenelle, jo lle lehti on tilattu.

Myöskin yk sity iset henkilöt voivat tilata 
lehteä, joka tullaan postitse tilaajalle lähet
tämään.

Lehteä tilattaessa on nimi ja täydellinen 
osote selvästi kirjotettava. Osuuskauppojen 
on samalla ilmoitettava lähin rautatieasema.

Tilaukset, joita täydellisen maksun tulee 
seurata, ovat lähetettävät osotteella  *Kulut
tajain LehtU, Helsinki, Pitkänsittanranta 17.

Lehden kustantajana ja julkaisijana tulee 
olemaan perustettavana oleva Kulutusosuus
kuntien Keskusliitto.

hin liittoon kauppa jäsenistöineen kuuluu. Ne 
jäsenet, jotka eivät ole enemmistön kanssa 
samaa mieltä, perustavat oman ryhmänsä, 
jonka suuruus määrää piirimaksumäärän ja 
jonka puolesta kauppa kuuluu toiseenkin liit
toon. Muiden jäsenten puolesta kuuluu kauppa 
enemmistön määräämään liittoon.

Lehtien levittäminen tapahtuu siten, että 
kaikkia osuuskauppoja koitetaan saada niitä 
tilaamaan kaikille jäsenilleen. Osuuskaupassa 
vallassaoleva ryhmä tilaa mieleisensä lehden 
kaikille kaupan jäsenille. Ne jäsenet, jotka 
eivät sitä halua, voivat ilmoittaa haluavansa 
toisen lehden.

IV. SUHDE TOISIIN OSUUSTOIMIN
NALLISIIN JÄRJESTÖIHIN.

P ellervo : Suhteet sen kanssa kokonaan 
katkaistavat.

Keskusliikkeet: Liikeyhteyttä tarpeen mu
kaan kehitettävä, ei kuitenkaan itsenäisyyden 
kustannuksella.

Asia esillä Keskuskunnan 
hallintoneuvostossa.

Täm ä kysym ys olojen- uudesta järjeste
lystä' osuuskauppaliikkeessä oli käsiteltävänä 
Keskuskunnan hallintoneuvoston kokouksessa 
elokuun 25 pnä. Hallintoneuvosto asetti ko
mitean neuvottelemaan asiasta.

Komitea kokoontui syyskuun 7 ja  8 pnä, 
pääsemättä yksimielisyyteen.

Puolueettomuusryhmän edustajat asetta 
vat ankarimmin vastustamaan seuraavia vaa
timuksia:

että heidän käsiinsä jäävä nykyinen IiitttS 
m yös eroaisi S. O. K tn yhteydestä;

että olisi sovittava tulevista äänioikeus- 
oloista Keskuskunnassa; ja

että S. O. K :n  johto järjestettäisiin edis- 
tysmieHsten esittämällä tavalla.

'Edistysmielisten tahotta huomautettiin, että 
vain näillä tasapuolisilla ja kohtuudenmukai- 
silla ehdoilla voidaan toteuttaa ne pääpyrki
mykset, Joita ryhmä pitää tärkeimpinä, nim.: 
S. O. K :n  säilyminen yhteisenä ja  hajaan
nuksen välttäminen paikallisissa osuuskau
poissa.

Hallintoneuvosto kokoontuu uudelleen asiaa 
käsittelemään kuluvan syyskuun 16 pnä.

h
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Keskusliiton 
muodostaminen.

I 
Voimakkaimmat osuuskauppa- 

piirit eroavat vanhoillisesta 
liitosta.

Kohta kun Kulutusosuuskuntien Keskusliiton 
perustaminen oli pantu alulle alkoi sen osaksi 
■tulia voimakasta kannatusta maamme osuus
kauppojen taitolta. Suurimmat osuuskauppo
jen piirijärjestöt ovat pitämissään kokouksis
sa  jo  julistaneet eroavansa nykyisestä har
vainvaltaisesta liitosta ja liittyvänsä uutta 
Keskusliittoa kannattamaan.

Rauman Osuuskauppapiirissä pidettiin siten 
piirin ylimääräinen kokous eiok. 20 p :nä Rau
malla. Edustettuna oli 14 jäsen-osuuskauppaa. 
Kokous päätti 12 äänellä 2 vastaan, että piiri 
eroaa nykyisestä osuuskauppaliitosta ja  liit
t y y  perustettavaan Kulutusosuuskuntien Kes
kusliittoon. Eroaminen tapahtuu kuluvan vuo
den lopussa. K irien  sekä uuden liiton sääntö
ehdotukset käytiin läpi ja muutamilla muu
toksilla hyväksyttiin. Piirin edustajaksi lii
ton perustavaan kokoukseen valittiin kaupan
hoitaja Otto P  e>i t s arl o  Raumalta.
! Viipurin O smKkauppapiirin ylimääräinen 
«mirikokous pidettiin eiok. 27 p:nä Viipurissa. 
Kokous teki 17 äänellä 7 vastaan samanlaisen 
päätöksen kuin Rauman piirikin. Liiton sään
töehdotus käytiin läpi ja päätettiin siihen eh
dottaa tehtäväksi muutamia muutoksia. Pii
rin edustajaksi liiton perustavaan kokoukseen 
valittiin opettaja Juho L a i n e .

Helsingin osuuskauppapiirin ylimääräises
sä  kokouksessa syysk. 3 p :nä päätettiin yksi
mielisesti, kahden kaupan edustajan ottamatta 
«osaa päätöksen tekoon, että piiri eroaa van
hoillisten osuuskauppaliitosta ja liittyy Kulu
tusosuuskuntien Keskusliittoon. Eroamista 
koskevat toimenpiteet jätettiin piiritoiimikira- J  
■nan huoleksi. K. K :n  ja  osuuskauppapiirien 
sääntöehdotukset hyväksyttiin sinänsä. Pii
rin edustajaksi liiton perustavaan kokouk
seen valittiin J. Fr. V i r t a n e n  Järvenpääs
tä, varalta J. Rosvall Fiskarsista.

Kokouksessa oti edustettuina 15 osuus
kauppaa.

Tam pereen Osuuskauppapiirin ylimääräinen 
kokous syysk. 3 p:nä, jossa oii edustettuna 
19 osuuskauppaa, päätti 11 äänellä 4 vastaan 
erota vanhasta liitosta ja liittyä K. K:hon. 
Sääntöehdotukset käytiin läpi ja  tehtiin niihin 
muutamia muutosehdotuksia. Edustajaksi lii
ton perustavaan kokoukseen valittiin Anton 
H u o t a r i  sekä lrsäedustajaksi H. Rekolai- 
nen.

Piiritoimikuntaan valittiin K. M. Evä, H. 
Rekolainen ja V. Vesterlund, varalta A. Aho
nen ja Anton Huotari.

Itä-Karjalan Osuuskauppapiirin kokoukses
sa elokuun 27 p:nä päätettiin 8 äänellä 2 vas
taan 'luopua vanhasta liitosta. Keskusliiton 
sääntöehdotus hyväksyttiin ja perustavaan

kokoukseen valittiin liiton edustajaksi kau
panhoitaja Ilmari A u r a.

Turussa pidettiin eiok. 20 p:nä edistysmie
listen osuuskauppojen edustajain kokous. Läs
nä oli 15 Turun Osuuskauppapiirin jäsen- 
osuuskaupasta yhteensä 29 edustajaa. Kokous 
päätti, että Lounais-Suomeen perustetaan Ku
lutusosuuskuntien Keskusliiton alainen piiri
järjestö. Tarkastettiin Kulutusosuuskuntien 
Keskusliitolle sekä osuuskauppapiireille laadi
tut sääntöehdotukset ja tehtiin niihin muuta
mia muutosehdotuksia. Piirijärjestön nimeksi 
hyväksyttiin Kulutusosuuskuntien Turun piiri. 
Piirin asiain hoito jätettiin toistaiseksi Lou- 
nais-Suomen edistysmielisen osuuskauppa- 
väen keskuskomitealle. Piirin edustajaksi Kes
kusliiton perustavaan kokoukseen valittiin 
toimittaja Jussi R a i t i o .

Kaupanhoitaja H. Laukkasen alustamana 
keskusteltiin kysym yksestä: minkälaisia me
nettelytapaa on osuuskauppojen syyskokouk
sissa noudatettava vanhasta osuuskauppapii
ristä eroamisen ja  uuteen liittymisen suhteen. 
Päätökseksi tuli, että varm ojen edistysmie
listen osuuskauppojen on päätettävä heti 
erota vanhasta piiristä ja liityttävä uuteen 
osuuskauppaliittoon. Sekajäsenisissä kau
poissa, joissa eri ryhmät ovat jokseenkin ta
saväkiset, on ryhdyttävä neuvotteluihin asiain 
järjestämisestä ja yleensä oltava välejä liiaksi 
kärjistämättä.

Osuuskauppalehtien tilaamisesta kokous 
päätti, että osuuskauppojen on jäsenilleen 
kaupan varoilla tilattava ensi vuodeksi sitä 
osuustoiminnallista lehteä, minkä kukin ha
luaa.

Kymenlaakson osuuskauppapiirin syysko
kous on syysk. 17 pnä. Kokouksessa tulee 
esille kysym ys K. K :hon suhtautumisesta.

Kuopion osuuskauppapiiriin kuuluvien edis
tysmielisten osuuskauppojen edustajat ko
koontuvat syysk. 10 pnä perustamaan uutta 
osuuskauppapiiriä.

Innokasta työskentelyä tämän lehden 
levittäm iseksi.

Edistysmielisen osmiskauppaväen valtuus
kunnan jäsen Viipurin Osuuskauppapiirissä, 
opettaja Juho Laine on ryhtynyt erikoisesti 
huomiota ansaitseviin toimenpiteisiin tämän 
lehden levittämiseksi piirissä. Hän on ryhty
nyt järjestämään lehdelle laajaa äsiamies- 
verkkoa, ja sitä varten «on ihan lähettänyt pai
netun kortin noin 100 osuuskauppamiehelle 
piirissä, pyytäen heitä lehdelle asiamieheksi 
sekä m yös lehden näytenumerojen levittä
jiksi.

Epäilemättä tämän toimenpiteen kautta voi
daan lehdelle saada laaja ja innokas asia- 
mieskunta ja  sen kautta lehden leviäminen 
yleiseksi .piirin osuuskauppojen ja osimskaup- 
paväen keskuudessa. Tätä esimerkkiä olisi 
imuissakin piireissä seurattava.

Osuustoiminnan m erki
tyksestä työväelle.

Tästä asiasta on kyllä usein ennenkin jo  
kirjoitettu ja osuustoiminnan merkitystä työ
väelle selostettu, mutta asian tärkeyden 
vuoksi lienee paikallaan asiaan vieläkin pa
lata. Ylipäänsä on ainakin allekirjoittaneesta 
tuntunut siltä kun osuustoiminnan merkitystä 
työväen taloudellisessa toiminnassa olisi py
ritty esittämään liiankin suuria toiveita he
rättävin värein.

Osuustoiminnan merkitystä ja etuja esitet
täessä on painostettu ainakin seuraavia pää- 
seikkoja: Osuustoiminnan —  tässä on k ysy 
m ys etupäässä osuuskaupoista —  avulla saa 
työväki luotettavimmin puhdasta ja väären
tämätöntä kulutustavaraa kohtuullisiin hintoi
hin, joten sen ei tarvitse pelätä joutuvansa 
yksityisetuja ajavan liikemiesmaailman nyl
kemisen alaiseksi: osuustoiminnan avulla voi 
työväki koota itselleen pääomia, joiden tur
vissa se ahtaina aikoina sekä m yöskin työn 
ja  pääoman välisten taistelujen sattuessa pa
remmin voi päästä eteenpäin ja pitää puo
liaan työnantajainkin ahneutta vastaan; 
osuustoiminnalliset liikkeet, suosimalla jär
jestynyttä työväkeä, voivat edistää amma
tillista järjestymistä ja  tarjoamalla palveluk
sessaan oleville työläisille kunnollisia palk
koja  ja  työehtoja sekä tekemällä heidän kans
saan työsopimuksia, voivat osuustoiminnalli
set yritykset vaikuttaa työehtojen paranemi
seen ja edistää työväen tariffipolitiikkaa, sekä 
lopuksi, vähin erin, ensiksi ottamalla käsiinsä 
välttämättömien kulutustarpeiden tuotannon, 
siirtyä osuustoiminnalliseen tuotantoon ja 
sitä tietä päästä vaikuttamaan koko yhteis
kunnalliseen ja taloudelliseen elämään mm, 
että kuluttajat s, o. työväki pääsevät koko 
taloudellisen elämän johtoon. Toisin sanoen: 
sisältyisi osuustoimintaliikkeen ohjelmaan 
koko yhteiskunnallinen vallankumous, kun 
sitä vaan perille asti ajetaan.

Tahtomatta mitenkään kieltää osuustoi
minnan merkitystä työväen yhtenä taistelu- 
aseena kapitalistista yhteiskunta- ja  talous- 

| järjestelmää vastaan, ei mielestäni ole osuus- 
j toimintaliikkeelle eikä työväelle hyödyksi 
j koettaa sen merkitystä liuotella, vaan päinvas

toin voi olla hyvinkin vahingollista koettaa 
jostakin liikkeestä uskotella, että se yksin on 
se ainoa ihmeitä tekevä ja maailmaa mullis
tava liike, jonka lisäksi ei enään muuta tar
vita. Silloin on nimittäin se vaara tarjona, 
että jos  liike aikaa voittain ei voisikaan täyt
tää siihen asetettuja toiveita, voi sitä seurata 
sellainen taantumus, että sekin vähä, minkä

Millä tavalla osuuskauppojen Liitto 
Saksassa syntyi.

Maamme osuuskauppaliikkeen hajaantumi
nen kahteen toisilleen vieraaseen leiriin oli 
epäilemättä valitettava ilmiö ja  moni nyky
ään edistysmielisiinkin lukeutuva lienee vii
meiseen saakka toivonut, ettei semmoista 
leikkausta olisi tarvinnut tehdä. Odottama
ton ei tämä ilmiö silti ollut niille, jotka pi
temmän aikaa olivat Iähemmäfti asioita seu
ranneet. Kun erilaisia etuharrastuksia yh
distetään samoja päämääriä ajamaan, syn
tyy  siitä aina hankausta ja ristiriitaa, var
sinkin jos vallassa oleva ryhmä jäykästi 
ajaa omia erikoisharrastuksiaan. Se on nähty 
osuuskauppaliikkeenkin alalla useissa maissa. 
Ainoastaan harvoissa maissa, kuten esim. 
Englannissa ja Tanskassa on tämä liike voi
nut pysyä yhtenäisenä, riippuen tämä yhte
näisyys siitä, että näissä maissa liikkeen kan
nattajiin kuuluu vain samanlaisia kansanai
neksia —  edellisissä työväkeä ja jälkimäi
sessä maanviljelijöitä. Sen sijaan on osuus
kauppaliike mennyt kokonaan hajalle esim. 
Ranskassa ja Belgiassa —  tosin ei ainakaan 
kututtajain eduksi. Ja semmoisessa maassa, 
kuten Saksassa, missä liike alkuaan on ollut 
täysin yhtenäinen, on myöhemmin tapahtu
nut pahatrpuoleisia repeämisiä.

Olojen kehitys Saksassa cm oivallisena esi

merkkinä siitä, miten keinotekoisesti on mah
dotonta saada erilaisia taloudellisia harras
tuksia jatkuvasti pysym ään koossa. Lyhyt 
selostus tämän maan osuuskauppaliikkeen 
vaiheista puoltanee senvuoksi paikkaansa 
hetkellä, jolloin meidän maassamme osuus
kauppaliike valmistautuu jakamaan voimansa 
kahdelle rintamalle.

Saksassa osuuskauppaliike samoinkuin 
muutkin osuustoiminnan haarat ovat porva
rillisen keskisäädyn ja etupäässä erään sen 
suurmiehen Schultze-Delitzschin alkuunpane- 
mat. Täm ä mies, joka toimi samoihin ai
koihin kuin kassallekin työväen piireissä 
vaikutti, harrasti keskisäädyn kohottamista 
osuustoiminnan avulla. Tämän tarkoituspe
rän toteuttamiseksi hän nostatti kokonaisen 
sarjan erilaisia osuuskuntia, etupäässä luotto
ja käsityöläisosuuskuntia mutta m yöskin ku
lutusosuuskuntia. Nämä erilaiset osuuskunnat' 
yhdistettiin yhteiseen liittoon, jonka nimeksi 
tuli «Allgemeitier Verlbamd» (Yleinen liitto). 
Tämän ensimäisen osuuskauppaliikkeen ku- 
koistusaika sattuu viime vuosisadan 60 ja 70 
luvulle, jolloin Saksan elinvoimainen, talou
dellisesti ja valfiollisesti edistysmielinen por
varisto joutui sen pääasialHsimmaksi kan
nattajaksi. Liikkeen tulokset olivat huomat

tavia, joskin ne nykyisiin saavutuksiin ver
rattuina eivät tunnu suurilta.

Materialistinen historiankäsitys osottautui 
kuitenkin tälläkin alalla paikkansa pitäväksi. 
Muuttuneet taloudelliset olot aiheuttivat suu
ria muutoksia m yöskin osuuskauppaliikkeen 
alalla. Se suuri teollinen kehitys, joka 70-luvul- 
la viime vuosisadalla Saksassa alkoi, vähensi 
suunnattomassa määrässä keskiluokkaa. Sa
dattuhannet jopa miljoonat ennen keskiluok
kaan kuuluvista henkilöistä joutuivat työläi
siksi; kymmenettuhannet suuryrittäjät sa
moinkuin käsityöläisten ia  kauppiasten jään
nös, joka näki taloudellisten etujensa tule
van uhatuiksi kapitalistisen kehityksen kautta, 
muuttui seuraavan vuosikymmenen aikana 
yhä enemmän taloudellisesti vanhoilliseksi ja 
asettui vihamieliselle kannalle osuuskauppa
liikettä kohtaan. Siten jäivät porvarillisten 
piireistä osuuskauppaliikkeen kannattajiksi 
enää ainoastaan virkamiehet ja  vapaissa am
mateissa työskentelevät henkilöt samoinkuin 
niiden henkilöiden pieni joukko, jotka kai
kissa olosuhteissa asettavat koko kansan 
edun korkeammalle omia luokfcaetujaan. 
Maalaisväestö oli silloin samaten kuin yhä 
edelleenkin vierovalla kannalla osuuskauppa- 
liikkeeseen nähden, jonka taloudellista ja yh 
teiskunnallista merkitystä se ei pystynyt ym 
märtämään. Mitä taasen teolliseen työväkeelf 
ja  kaupunkien työväestöön tulee oli se useas
takin eri syystä asettunut kylmälle kannalle

liike mahdollisesti voisi työväelle tarjota, jää  
kokonaan saamatta.

Mitä ensinnäkin tulee osuuskauppaliikkee
seen, voi työväki osuuskauppaliikkeensä 
avulla luotettavimmin saada kunnollista ku
lutustavaraa kohtuullisiin hintoihin. Mutta 
keinottelevan ja saaliinhimoisen kauppamail- 
man vaikutuspiirin ulkopuolelle on vaikea 
päästä. Selville on  nyt käynyt, että sekin 
etu, minkä osuuskauppaliike tässä suhteessa 
voi tarjota, on sitä varmempi ja  sitä suu
rempi, mitä varmemmin osuuskauppaliike on 
työväen omissa käsissä. Jos taas keinotte
lusta elävä kansanaines «kuliittajain» nimellä 
pääsee m ääräävänä osana vaikuttamaan 
osuuskauppaliikkeen johtoon ja  toimintaan, 
on ’ siitä m yös seurauksena osuuskauppaliik
keen rappeutuminen ja liikkeen suistuminen 
enemmän tai vähemmän keinottelun välikap
paleeksi.

Mitä taas tulee osuuskauppaliikkeen talou
delliseen apuun pulakausina ja työtaisteluissa, 
ei tätä apua voida mielestäni meillä, aina
kaan vielä, kovin suureksi arvostella. Mutta 
avun mahdollisuuksia tässä suhteessa on 
kieltämättä olemassa, sen ovat useissa ulko
maissa saadut kokemukset jo  osottaneet. 
muistettakoon vain esim. kuinka Englannin 
osuustukkukauppa v. 1913 lähetti laivanlas- 
tin ruokatavaroita Dublinin satamalakkolai- 
sille ja  monet muut samanlaiset tapaukset 
osottavat samaa. Kieltää ei siis voida etteikö 
osuuskauppaliike eräissä tilanteissa voi tehdä 
arvokkaita palveluksia työväelle ja auttaa 
sitä taistelussa pääoman valtaa vastaan. 
Mutta tässäkin on taasen muistettava, että 
kaikki tuo on mahdollista vain sillä nimen
omaisella ehdolla, että liike on varmasti ty ö 
väen omissa käsissä. Jos taas keinotteluun 
perustuvat tuottaja- ja työnantaja-intressit 
pääsevät osuustoiminnassa määrääviksi, on 
selvää, että koko tuo mahdollinen hyöty ja 
tuki kokonaan menetetään ja  osuuskauppa- 
liike muodostuu sellaiseksi «puolueettomaksi» 
kauppaliikkeeksi, josta työväelle ei ole sanot
tavasti mitään hyötyä eikä porvarilliselle lii- 
kemailmalle mitään vaaraa.

Osuustoiminnalliset liikkeet työnantajina 
ovat taasen jotenkin merkityksettömät. Ne 
ovat taloudellisten olojen kahleilla tässä suh
teessa niin sidotut, että niiden vaikutusta 
työehtoihin ja  työväen tariffisopimusliikkee- 
seen on mielestäni arvosteltava hyvin varo
vaisesti. Kulutusosuuskunnat, kuten osuus
kaupat y . m. —  ja  niissähän työväestö on  jo  
mukana- —  ovat niin vähäsiä työnantajia ja 
sitäpaitsi muiden kilpailevien liikkeiden ym 
päröimiä, etteivät ne voi tarjota sanottavasti

tähän liikkeeseen nähden. Suurin sy y  tässä 
oli sillä katsantokannalla, jonka levittäjinä 
niinhyvin M arx kuip Saksassa Lassellekin 
aikoinaan olivat. Heidän mielestään oli osuus
toiminta työväelle hyödyllistä  korkeintaan 
tuotanto-osuuskuntien m uodossa, jotavastoin 
kulutusosuustoiminta heidän käsitiksensä 
mukaan kosketteli ainoastaan yhteiskunnal
listen olojen pintaa, eikä niinollen ollut suo
siteltava. Heräävällä työväestöllä  oli sitä
paitsi tarpeeksi tehtävää valtiollisen ja  am
matillisen järjestäytym isen alalla, mitkä alat 
epäilemättä niissä oloissa olivatkin tärkeäm
piä, niin etteivät heidän harrastuksensa jak
saneet ulottua kulutuksen järjestämistä koske
viin kysym yksiin.

Kaikesta tästä oli seurauksena, että osuus- 
kauppaliike, niin lupaava kuin sen alku oli
kin ollut, näihin aikoihin alkoi osoittaa heik
kenemisen oireita.

Hitaasti alkoi kuitenkin olla havaittavissa 
muutos parempaan päin. Teollisen työväes
tön kanta osuuskauppaliikkeeseen nähden 
muuttui hiljalleen, mutta varmasti, ilman mi
tään ulkonaisia pahoittavia seikkoja. Jo so- 
sialistilain voimassaollessa 80-luvulla alkoi
vat eräät Saksissa olevat osuuskaupat ke
rätä huomattavasti' työläisiä jäsenikseen ja 
näiden osuuskauppojen saavuttamat hyvät 
kokemukset olivat omiaan levittämään samaa 
harrastusta muissakin osissa valtakuntaa. 
Ja kun sosialisti!ain raukeamisen jälkeen 90-
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parempia työehtoja kuin muutkaan vastaa
vat liikkeet. Ainoa mitä ne voivat tehdä on 
pitää työssään yksinom aan järjestynyttä työ
väkeä ja siten osaltaan kunnioittaa ja  edis
tää työväen järjestötoim intaa sekä m yös te
kemällä työläist-ensä kanssa tariiffisopimuk- 
siä, edistää työväen tariffiliikettä. Mutta 
taasenkin on muistettava, että milloin yle i
set kapitalistiset työnantajaintressit pääsevät 
osuustoimintaliikkeen johtoon vaikuttamaan, 
kaikki tuokin vähä on kokonaan mennyttä. 
Meilläkin on kokemus jo  osottanut, että työ
väen järjestäytymistoim inta ja siihen perus 
tuvat työväenharrastukset saattavat kohdata 
osuustoiminnallisten yritysten taholta yhtä 
ankaraa vastustusta kuin minkä muun pahim
man kapitalistisen työnantajan taholta ta
liansa.

iMitä srffen lopuksi tulee siihen, että osuus
toiminta vähinerin, siirtymällä tuotannolli
seen osuustoimintaan, pääsisi vaikuttamaan 
koko taloudellisen elämän perustuksiin, on 
se Kysymys liian laajakantoinen yhdessä ly 
hyessä kirjoituksessa edes osapuilleen tyy 
dyttävästä selvitettäväksi. Mutta senverran 
lienee luvallista jo  tässä yhteydessä sanoa, 
että silloin joudutaan jo  niin lähelle kapita- 
listisen järjestelmän sydäntä, että on syytä  
epäillä tehtävän onnistumista. K ysym ys tu
lee erittäin pulmalliseksi jo  senkin kautta, 
että tuottaja- se on työnantaiaint-ressit ja  t a 
setta puolen palkkatyöväen etua ajavat työ 
väen intressit joutuvat pakostakin vakavaan 
kosketukseen toistensa kanssa. Tämä etujen 
Ja intressien ristiriita on tuin suuri, että jo  
yksistään se on oHut riittävänä aiheena m o
nen ihanteellisille perustaksille rakennetun 
osuustoiminnallisen tuotantoyrit-yksen kukis
tumiselle, puhumattakaan siitä, että siihen tu
lee tteäksi monet muut -hyvinkin vaikuttavat 
taloudelliset sei-kat Sanalla sanoen: tässä
kin on  muistettava sitä viisasta sananlaskua, 
että .«saha on  ky llä  hyvä, mutta ei se parta
veitseksi kelpaai». Osuustoiminta on kyllä 
hyvä, muitta ei sen avulla yksin' yhteiskun
nallista vallankumousta suoriteta.

Kuten edelläolevasta selviää, on osuustoi
minnasta ja  ennen kaikkea osuuskauppaliik
keestä työväelle tuntuvaa ja  arvokasta h yö
tyä, mutta vain siinä tapauksessa, että se py
s y y  työväen omana liikkeenä ja  että tätä lii
kettä johdetaan yksinom aan työväen etuja 
vastaavalla tavalla. Järjestyneelle työväelle, 
jonka asiana on juuri työväen etujen valvo
minen tässä maassa, on erittäin tärkeää kiin
nittää huomiotaan osuuskauppaliikkeeseen ja 
koetettava koota karkki sen tarjoam at edut 
työväen  hyväksi ja  varjella sitä joutumasta

luvuBa teollisen työväestön voimakas amma
tillinen järjestäytym inen aikoi, tekivät ty ö 
läiset yhä uudelleen sen havainnnon, että 
palkkojen kohoaminen ei ajna m erkinnyt vas
taavaa elinehtojen parannusta, vaan että hei
dän oli pakko m yöskin kuluttajina varjella 
etujaan. Täm ä pakko a jo i työväkeä yhä taa
jemm issa joukoissa osunstauppoiM u jäse
niksi ja  ennenkuin 90-luku oli loppu-un ku
lunut -olivat Saksan osuuskaupat miltei kaut
taaltaan työväen osuuskauppoja, s. o1, työväki 
m uodosti r^ssä voimakkaan enemmistön.

'Näiden taistelujen kautta oli osuuskauppa
liike sisäisesti aivan oleellisesti muuttunut. 
T yöväen  joukkojen kanssa tuli liikkeen mu
kaan aines, jota  eivät mitkään muut kuin 
puhtaat kukittajain edut kannustaneet ja  joka 
vaati puhtaan osuuskauppaliikkeen kehittä
mistä. Vaatimus «kidutuksen järjestäm isestä» 
tuli tämän suunnan iskusanaksi. Osuuskaup
poja  vaadittiin siihen suuntaan kehitettäviksi, 
että ne yhä enemmän ja enemmän voisivat 
hankina väestölle näiden tarvitsemia välttä
mättömiä tarve-esineitä. Vaadittiin m yöskin 
johdonmukaisesti siirtymistä osuuskimnalli- 
seen om aan tuotantoon järjestynyttä kulu
tusta varten, jotta tälläkin alalla voitettaisiin 
tarpeettomat, kuluttajia riistävät välikädet.

Kim kehitys Yleiseen Liittoon kuuluvissa 
osuuskaupoissa alkoi kulkea tähän suuntaan 
OM Myytti ym m ärrettävää, että tästä aiheutui 
molkolatfla ristiriitoja Liiton keskuudessa.

KOTIMAAN UUTISIA

Osuuskauppojen
kasvaminen.

Vähäväkisen kuluttajaväestön kannattamat 
osuuskaupat ovat kuluvanakin vuonna voi
makkaasti kasvaneet. Osoitukseksi siitä julkai
semme tässä useiden osuuskauppojen e l o -  
k u ui  1 a saavuttaman myyntimäärän, sekä 
edellisen vuoden saman kuukauden myyntiin 
verraten saavuttaman myynnin lisäyksen.

Osuusliike Elanto, Helsinki, Sink. 1,127,486:
, lisäys Smk. 574,000: — . Sekatavaram yy- 

mäläm osalle tuli myynnistä Smk. 359,000: — .
Oulun Osuuskauppa Smk. 307,828: — , lisäys 

Smk. 91,750:— .
Viipurin Osuusliike Smk. 290,703: — . lisäys 

Smk. 182,661 —
Kotkan T yöv. Osuuskauppa Smk. 222,111:— . 

Kahdeksan kuukauden m yynti oli Smk. 
1,421,433:— , lisäys Smk. 439,279:— .

Porin T yöv . Osuuskauppa Smk. 188,125:— , 
lisäys Smk. 61,413: — .

Tarun T yöv . Osuuskauppa Smk. 158,771: — , 
lisäys Smk. 84,981: — .

Vaasan T yöv . Osuuskauppa Smk. 105,949: 
— , lisäys Smk. 49,989:— . -Uusia jäsniä liit
tyi elokuulla 130.

Kymintehtaalaisten Osuuskauppa Smk. 
100,081:— , lisäys Smk. 43,061:— . Uusia jä 
seniä liittyi lokakuulla 62.

T yöv . Osuuskauppa Tippa, Tornionkoskella, 
Smk. 66,828: — , lisäys Smk. 36,390: — .

Lieksan Osuuskauppa Smk. 67,744:— .
Kuopion T yöv . Osuuskauppa Smk. 55,570: 

— , lisäys Smk. 28,258: — .
Osuuskauppa Imatran Smk. 61,385:— , li

säys Smk. 31,1-56:— .
Enson Osuuskauppa Smk. 88,530: — , lisäys 

Smk. 39,327: —
Pietarsaaren T yöv . Osuuskauppa Smk. 

55,214:— , lisäys Smk. 23,020:— . Osuuskun
taan on tänä vuonna liittynyt 440 jäsentä.

'Auran Osuuskaupan Smk. 80,351: 10.
Raahen Osuuskauppa Smk. 30,854: — , li

säys Smk. 17,436: — .
Mäntän Osuuskauppa Smk. 19,876:— .
Salon seudun Osuuskauppa Smk. 27,689: — .
Hyvinkään Osuuskauppa Smk. 152,839:— , 

lisäys Smk. 94,769: — .

Osuuskauppa Mäki-Matti, Jyväskylässä, 
Smk. 88,222: — , lisäys Smk. 53,644: — .

Helilän Kauppaosuuskunta, Kymissä, Smk. 
91,218:— - lisäys Smk. 28,672:— .

Voihan Osuuskauppa Smk. 81,039:— , li
säys Smk. 34,361:— . Uusia jäseniä liittyi 
elokuulla 61.

Haminan Yl. Osuuskauppa Smk. 43,975:— , 
lisäys Smk. 11,409:— .

Halilan Osuuskauppa Smk. 84,524:— , li
säys Smk. 40,750: — .

Korpilahden tuotanto- ja kulutusosuuskunta 
Smk. 20,751: — .

Antrean Osuuskauppa Smk. 112,809: — , li
säys Smk. 53,654:— .

Kuusankosken Osuuskauppa Smk. 32,904: 
— , lisäys Smk. 16,487: — . Uusia jäseniä liit
tyi elokuulla 39.

Kajaanin Osuuskauppa Smk. 59,191:— , li
säys Smk. 41,420: — .

Iisalmen T yöv . Osuuskauppa Smk. 79,341: 
— , lisäys Smk. 48,121:— .

Varkauden T yöv . Osuuskauppa Smk. 
67,945:— , lisäys Smk. 29,184:— .

Ruokolahden Osuuskauppa Smk. 79,860: — , 
lisäys Smk. 43,213: — .

Perkjärven as. Osuuskauppa Smk. 50,368: 
— , lisäys Smk. 25,290:— .

Viipurin T yöv. Osuusruokala Smk. 50,043: 
— , lisäys Smk. 25,513:— .

om a S07 mk. teki yhteensä 11,334 mk. Aina
kin se summa jää jäsenten kesken jaettavaksi 
ja tulee siitä 182 mk. kutakin jäsentä kohden. 
10 mkn osuusmaksu oH kahdessatoista vuo
dessa kasvanut näin suureksi rahasummaksi.

Näin kävi tälle porvarillisen «puolueetto
muuden» hengessä toimineelle ja  «puolueet
tomien» apuna edustajakokouksissa ja  Keskus- 
osuuskunnan kokouksissa esiintyneelle kau
palle. «Puolueettomuus» ei ollut kyennyt kas
vattamaan osuustoiminta-henkeä sen jäseniin,

Kauan k-estänee ennenkun moisen teon jäl
keen Ilmajoen kirkonkylään syntyy osuus
kauppa.

keinottelun ja itiottäjaetaja ajavan liikemail- 
-man muonarengiksi.

Mutta me emme saa tuijottaa osuustoimin
taliikkeeseen itseämme sokeaksi, vaan on 
meidän aina muistettava, että työväen, talou
delliseen ja valtiolliseen valtaan pyrkiessään 
on ammatillisesti ja  valti-ollisesti järjestyt
tävä, joille järjestöille avuksi ia  liittolaiseksi 
osjä^Stoinjjjinan on tultava.

O. Tokot.

Asem a oli muodostunut semmoiseksi, että 
Yleiseen Liittoon kuuluvissa osuuskassoissa, 
rakennusosuuskunnissa samoinkuin käsltyö- 
läi-sosuusk-utHi-issa jäsenten ylivoimaisena 
enemmistönä oli keskisääty, kun sensijaan 
samaan hittoon kuuluvissa osuuskaupoissa 
kaupunkien työväestö m uodosti huomattavan 
enemmistön. Tästä aiheutui pitkäaikaisia 
hankauksia molempien eri suuntien välillä ia 
muistuttavat nämä eri suuntien välillä tapah
tuneet riidat suuresti niitä, joita me Suomessa 
viime vuosipa olemme osuuskauppaliikkeen 
sisäisessä elämässä saaneet nähdä.

N äm ä riidat alkoivat jo  90-luvun alku
aikoina, jolloin Luoteis-Saksan useat osuus' 
kassat, etupäässä vastustavan kantansa 
vuoksi osuuskauppaliikkeeseen nähden, luo
puivat Yleisestä Liitosta perustaen oman liit
tonsa. Ja vuonna 1893 Stettinissä pidetyillä 
osuustoimintapäiviillä tekivät osuuskassat eh
dotuksen, että osuuskaupat olisi kaikki ero
tettava Yleisestä Liitosta ja ainoastaan vai
voin voi Liiton johto estää tämäntapaisen 
päätöksen teon. Toiselta puolen halusivat 
itsetietoisimmat työväen osuuskaupatkin 
päästä eroon Yleisestä Liitosta ja  ensimmäi
senä oireena tähän suuntaan oli Saksin työ
väen osuuskauppojen ero, joka johti siihen, 
että ne perustivat oman osuuskauppaffittopsa, 
jonka nimeksi annettiin «V onvärts» (Eteen
päin).

Yksilöllinen voitonhimo hävittänyt 
osuuskaupan.

Ilmajoen kirkonkylässä on toiminut osuus
kauppa kaksitoista vuotta. Toimintansa alku
puolella oli sillä vaikeuksia voitettavanaan ja 
muutamina vuosina se tuotti tappiotakin. 
Mutta viime vuosina on sen asema parantu
nut. M yynti on noussut ja puhdasta voittoa 
on tullut, niin että entiset tappiot on pei
tetty ja  rahastojakin kasvatettu. Viime vuonna 
oli kaupan m yynti 82,000 mk. ja  puhdas 
voitto 1,853 mk.

Tämän kaupan kimppuun hyökkäsi yksi
löllinen voitonhimo. Jäsenet, joita viime vuo
den lopussa o li 62, halusivat saada kauppaan 
kertyneet varat itselleen ja  jonkun 
mieli lienee tehnyt hyvää kauppapaikkaa. 
-Osuuskunnan kokous päätti m yydä kauppan
s a  yksityiselle. Lähikylissä on kaksikin osuus
kauppaa, jotka tiettävästi olisivat halunneet 
ottaa tämän hajotettavan kaupan yhteyteen
sä ja pitää m yymälää sen paikaHa, mutta niin 
lujaan oli saaliinhimo iskeytynyt kaupan jä 
seniin, etteivät he suostuneet luovuttamaan 
kauppaa toisille osuuskunnille.

Ja hyvät rahat siitä kaupan jäsenet saavat
kin. Kaupan tilinpäätös “ /» osoitti kaupan tä
näkin vuonna hyvin menestyneen. Puhdasta 
voittoa oli kertynyt 4,826 mk. Tämä1 ynnä 
kaupan vararahasto 5,701 mk. sekä osuuspää-

Pietarsaaren Työv. Osuus» 
kauppaa laajennetaan.

Pietarsaaren T yöv . Osuuskaupan päänvyy- 
mälää on ryhdytty laajentamaan siten, että 
'ruokatavara- ja  mattotn-yymäläHe rakenne
taan eri rakennus nykyisen myymäläraken
nuksen yhteyteen ja nykyisen ruöfcatavaia- 
m yym älän huoneusto yhdistetään sekatava- 
ramyymälän huoneustoon, jonka kautta seka- 
tavaramyym älä saadaan entistä paljon tila
vammaksi. Sekatavaramyymälään aijotaan 
hankkia uusi, suurempiakin vaatimuksia vas
taava sisustus.

N ykyisen tilanteen alkaessa EohoOTvat 
Pietarsaaren kauppiaat jauhosäkin hinnan 40 
mkaan, osuuskaupan m yydessä samanlaisia 
jauhosäkkejä 20 mkaila. Samassa suhteessa 
kohoitti-vat yksityiset leipurit tuotteidensa 
hintoja. Tällöin- perusti osuuskauppa leipo
mon ja alkoi m yydä leipomon tuotteita sii
hen -hintaan kuin niitä suinkin kannatti 
m yydä. Kuluttajaväestö aikoi leipomoa hy
vin kannattaa. Viime vuonna oli leipomoni 
valmistusmäärä 85,000 mk. Nykyään sen 
valmistus nousee noin 8,000 mkaan kuukau
dessa.

Kun leipomon toiminnan päämääränä pi
detään kuluttajien tarpeen tyydyttäminen, 
m yydään sen tuotteet mahdollisimman vä
hällä ylijäämällä. Niinpä kesä- ja  heinäkuun 
ylijääm ä supistettiin noin 600 rokaksi. Siksi 
on leipomon tuotteiden kysyntä niin suuri, 
ettei se jaksa tyydyttää koko kysyntää, jonka 
tähden sen laajentaminen on välttämätöntä. 
Leipomolle aijotaan hankkia niin pian kuin 
'mahdollista oma talo ja tarvittavia koneita. 
Uusi leipomo aijotaan tehdä niin suureksi, 
että sen valmistus voi nousta ainakin 125,000 
mkaan vuodessa ja  että sitä tarpeen tullen 
voidaan lisätä.

Osuuskaupan toiminta ön kaikin puolin hy
vin edistynyt. Myynnin nousu on ollut yli
10,000 mk. kuukaudessa. Puolen vuoden 
myynti oli 225,000 mk., ollen lisäys 75,000 mk, 
Tänä vuonna näyttää kauppa saavuttavan 
puolen miijonan mkn myynnin.

VittheksiiffalnSiu pyrkimys jäi kuitenkin 
ainoaksi laatuaan. Osuuskaupat halusivat 
yleensä edelleen kuulua Yleiseen Liittoon ja 
päästyään suurempaan kukoistukseen ilmeni 
niiden keskuudessa yhä enemmän pyrki
m ystä siihen suuntaan, että kaikkien  osuus
kauppojen olisi kuuluttava tähän Liittoon, 
johon Saksan osuuskauppojen voima ja kukka 
iö  oli järjestettynä. Tästä pyrkimyksestä oli 
seurauksena, että osuuskauppojen lukumäärä 
Yleisessä Liitossa huomattavasti kohosi. 
Vuonna 1892 oli Liitossa 302 osuuskauppaa, 
joissa oli 229,126 jäsentä, mutta 10 vuotta 
myöhemmin, eli vuonna 1902, kuului Liittoon 
sensijaan jo  638 osuuskauppaa, joissa oli 
630,785 jäsentä. Samaan aikaan ei osuuskas
sojen lukumäärä lisääntynyt laisinkaan. T ä 
hän suuntaan kulettaessa voivat osuuskaupat 
odottaa ennen pitkää voivansa tulla Yleisessä 
Liitossa siksi voimakkaiksi, että ne, joskaan 
eivät voisi ottaa Liiton johtoa käsiinsä, kui
tenkin voisivat estää osuuskauppaliikkeen 
vastaisten pyrkimysten voitolle pääsyä.

Näito olisi epäilemättä käynytkin, ellei 
Yleisen Liiton johto olisi ruvennut pelkää
mään osuuskauppojen yhä kasvavaa vaiku
tusta ja  lopuksi ryhtynyt väkivaltaisesti sitä 
estämään. Liiton johto alkoi järjestelmälli
sesti syyttää osuuskauppoja kallistumisesta ; 
sosialidemokratiaan ja yllyttää keskiluokkaa ! 
samoinkuin haltijastakin ehkäisemään osuus- j 
kauppaliikkeen kehitystä. Alkoi niinollen pUa 1

ilmeistä, että hajaanfumiceÄ ennen pitkää oS 
uhkaamassa.

Tällöinkin löyty i kuitenkin kummallakin
puolen henkilöitä, jotka kernatmmin olisivat 
nähneet, että osuustoimintaliike säilyy koko
naisena ja jotka toivoivat voivansa yhdistää 
niitä erilaisia harrastuksia, jotka Yleiseen 
Liittoon oHva-t kytkettyinä. Näiden toimesta 
aikaansaatiin neuvotteluja siltä millä tavalla 
Liitto olisi saatava pysym ään kokonaisena. 
Neuvottelujen tuloksena oli, että ylempänä 
mainittu työväesi osuuskauppojen m uodos
tama «Vorwärts»-liitto päätti kaikkine jäse
nineen uudelleen yhtyä Yleiseen U ittoon ja 
ainoastaan tämän yhtym isen yksityiskohdista 
oli enää erimielisyyttä olemassa. Jos Yle/»' 
sen Liiton johto tällöin oksi osoittanut ym 
märtävänsä asemaa, otisi hajaantuminen ehkä 
pitkiksi ajoiksi ollut vältettävissä, mutta tätä 
se ei tehnyt Se asetti cVorwärts»-lHton jä 
senten Yleiseen Liittoon Bitty-rmsen ehdoksi, 
että näiden oli aHekipjoitettava eräs kuului
saksi tukut sitoumus. Tässä sitoumuksessa 
vaadittiin näitä osuuskauppoja selittämään, 
että he siinä tapauksessa, jos  heidät hyväk
sytään jäseniksi Yleiseen Liittoon, sitoutuvat 
noudattamaan yleisten osuus toiin rata p kivien 
päätöksiä sekä etteivät lie välillisesti taikka 
valtttömäti tulisi käyttämään osuustoimhmal- 
tistä järjestöään valtiollisten päämäärien to 
teuttamiseksi. Tämä sitoumusvaatimus he
rätä vastaansa ankaran m yrskyn. Joskin
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osuuskaupat yleensä oBvät täysin puolueetto
mia valtiolliseen toimintaan nähden, mihin 
niihin niitä jo  osuustoimintalakikin pakoitti, 
katsoivat ne itselleen alentavaksi vaaditun si
toumuksen antamista. Lähinnä seuraavi-en 
parin vuoden aikana käytiin tämän johdosta 
niin hyvin osuuskunnallisissa kokouksissa 
kuin osuustoiminnallisessa sanomalehdistössä 
ankaraa väittelyä osuuskauppojen puolueet- 
iomuusperiaatteesta samoinkuin siitä, velvoit- 
taisiko tämä periaate niitä tämänlaisen sitou
muksen antamiseen. Osuuskaupat tunnusti
vat yleensä otevansa puolueettomia valtiolli
siin suuntiin nähden, mutta katsoivat taktil
lisista syistä mahdottomaksi vaaditun sitou
muksen antamista.

Näin oH päästy vuoleen 1902. Työväen' 
osuuskauppojen vaikutusvalta oli kasvanut 
yhä suuremmaksi. Näden perustama keskus
liike oli voimistunut, saavuttaen edellisenä1 
vuonna 21 Vi miljoonan markan liikevaihdon' 
ia perustanut haaraosastoja eri osiin maata. 
Keskusliikkeen julkaisema kansanlehti1 levisi
120,000 kappaleen suuruisena painoksena ja 
suullistakin valistustyötä tehtiin voimakkaasti? 
osuuskauppojen keskuudessa. Jos kehitys 
oHsi pari kolm e vuotta saanut jatkua samaan 
suuntaan olisivat osuuskaupat olleet vapaita 
ja itsenäisiä myöskin Yleisen Liiton jäseninä 
ollessaan.

Tätä eivät tietenkään Yleisen Litton johto
miehet voineet suvajita. H e päättivät panna

Elannon jäsenmäärä yli 10,000!
Osuusliike Elanto r. 1. Helsingissä, joka ei 

ole  ainoastaan Suomen, vaan k o k o  Pohjois- 
Euroopan suurin ja valtavin kuluttajajärjestö, 
on nyttemmin saavuttanut yli 10,000:n jäsen
määrän. Osuusliikkeessä oli nim. syyskuun 
1 pnä 10,069 jäsentä.

«Kuinka nopeata Elannon kannattajajoukon 
kasvaminen viime aikoina on ollut», kirjoittaa 
liikkeen oma lehti «Elanto», «käy ilmi jo  siitä, 
että vuosi takaperin syyskuussa jäsenmäärä 
oli vasta 5,000. Siitä on se  nyt paisunut kak
sinkertaiseksi.

Kun Helsingin väkiluku nykyään on 180,000 
(tilapäisesti oleskelevia lukuunottamatta), on 
Elannon jäsenkunta 6 % pääkaupungin asu
kasluvusta. Vuosi takaperin oli vastaava pro
senttiluku vain 3.

Vertauksen vuoksi mainittakoon, että maail
man ennätys tässä suhteessa lienee Baselin 
osuusliikkeellä. Tämän yli 50 vuotta toimi
neen kuluttajajärjestön jäsenenä on 25 % kau
pungin väkiluvusta. Hampurin Produktion on 
päässyt 10 % :iin.

Suomen ennätys on Kotkan T yöväen  
Osuuskaupalla: 17— 20 %.».

Keskuskunnan neuvontatoim isto.
«Yhteishyvä» kertoo, että S .O .K m  Neuvon

ta toinriTmston hoitaja jaS .O .K :n  kustantamien 
lehtien päätoimittaja tri V. H ytönen on sanou
tunut irti toimestaan ja samalla luopunut mai
nituista tehtävistään. Eron syytä  ei mainita, 
mutta lienee se yhteydessä sen osuskauppa- 
Hikkeen eheyttä uhkaavan kannan kanssa, 
jo lle  S. O. K :n  johtoherrat ovat asettuneet. 
.Kerrotaan nim., että toht. H ytönen olisi Jon
kun verran sovinnollisemmalla kannalla, ja 
että hän sen tähden olisi kyllästynyt olemaan 
välikappaleena noitten herrojen mielettömälle 
hajoituspohtifkalle.

toimeen jonkinlaisen hirmuhallituksen osuus
kauppojen suhteen ja kerta kaikkiaan katkais
ta näiden menestymismahdollisuudet Yleisen 
Liiton sisällä. Kun saavuttiin vuonna 1902 
Kreuznachtssa pidetyille osuustoimintapäivil- 
le, oli heidän keskuudessaan jo  valmiina pää
tös vastaisesta menettelytavasta ja  tämä me
nettelytapa perustui siihen, että Liitosta oli 
eroitettava ne kaupat, jotka olivat osoittautu
neet vaarallisimmiksi työväen osuuskauppa- 
liikkeen kehittämisessä. Täm ä salaisesti ja 
pelkurimaisesti valmistettu hyökkäys esitet
tiin sitte osuustoimintapäiviHä ehdottamalla, 
että Osuuskauppojen Keskusliike ja  98 huo
mattavampaa osuuskauppaa oli eroitettava 
Liitosta. Mitkään vastalauseet ja kauniit pu
heet eivät auttaneet. Osuuskassoilla samaten 
kuin muillakin keskisäädyn hallussa olevilla 
osuuskunnilla oli kokouksessa ratkaisuvalta 
ja  kokous päätti ehdotuksen h y ' äiksyä. Niin 
heitettiin Yleisestä LätosLa ulos minhyvin 
Keskusliike kuin mainitut lähes 100 osuus
kauppaa.

Päätöstä ei koetettukaan perustella minkään- 
näkörsiilä oikeudenmukaisuusnäkökohdilla. 
Eräs enemmistöön kuuluvista edustajista lau
suikin avom ielisestä «M e emme voi katsoa, 
olemmeko oikeassa, vaan meidän täytyy ot
taa harkittavaksemme, että me vielä tänään 
olemme enemmistössä. Jos te nyt tänään 
päästätte tilaisuuden käsistänne, joHom teil

Kuluttajain Lehti 
ja

osuuskauppapiirit.
Helsingin piirijärjestön kokouksessa syys

kuun 3 pnä hyväksyttiin yksimielisesti seu
raa va lausunto: L _f

Piirikokous kehottaa piirfa osuuskaup
poja tilaamaan jäsenilleen tulevan vuoden 
alusta koko vuodeksi Kuluttajain Lehteä 
kaupan jäsenlukua vastaavan määrän.

'Viipurin piirikokous samaten kehotti osuus
kauppoja tilaamaan lehden kaikille niille jäse
nilleen, jotka eivät kiellä sitä itselleen tilaa
masta.

lä  vielä on valta käsissänne, ei teillä enää k os
kaan tule olemaan tähän tilaisuutta.»

Yleisen liiton johto oli luullut tämän htos- 
heittopäätöksensä avulla voivansa murskata 
Saksan työväen osuuskauppaliikkeen. Toisin 
oli kuitenkin käyvä. Tästä päätöksestä näet 
voidaan päinvastoin lukea sen voimakkaan ke
hityksen alku, joka senjälkeen on Ollut ha
vaittavissa tämän maan osuuskauppaliik
keessä.

Heti seuraavana päivänä kokoontuivat erol- 
tettujen osuuskauppojen edustajat harkitse
maan, mihin uusi tilanne heitä velvoittaa. 
Päätettyään julkaista vastalauseen erottamis
päätöstä vastaan, tekivät he vielä toisenkin 
päätöksen, jolla  tuH olemaan kauas kantava 
merkitys Saksan osuuskauppaliikkeelle. He 
päättivät nimittäin heti ryhtyä toimenpiteisiin 
oman osuuskauppaliiton perustamiseksi, Jo
ihon koitettaisiin kerätä kaikki se, mikä Sak
san osuuskauppaliikkeessä oli m erkitsevää ja 
kehityskykyistä. Valmistavat työt pantiin 
heti alulle ja ne johtivat siihen, että jo  seu
raavana keväänä, vuonna 1903, Dresdenissä 
voitiin pitää uuden liiton perustava kokous. 
Osanotto tähän uuteen liittoon oli kerrassaan 
hämmästyttävän voimakas. Kaikkif entiset 
osuuskauppojen piirijärjestöt olivat päättä
neet luopua Yleisestä Liitosta ja niihin kuulu
vat osuuskaupat liittyivät miltei kauttaaltaan 
heti perustavassa kokouksessa uuden liiton 
jäseniksi. Tästä muodostui senkautta heti,

K a u p u n k i e n  ja maaseudun 
kuluttajain yhteistoim inta.

Y löjä rven  M utalan kylään  puuhaillaan T A M P E 
REEN T Y Ö V . O S U U S K A U P A N  m y ym ä lä ä . Kaup
paan  on .paikkakunnalta liittynyt toista  sataa jä 
sentä. M yym älän  avaam ista suunnittelem aan ja 
uusia jäsen iä  kerääm ään on valittu toim ikunta. 
M y y m älä  koetetaan saada avatuksi ennen täm än 
vuoden  loppua.

F IN L A Y S O N  JA K U M P P . T Y Ö V . O SU U S 
K A U P P A  on avannut pari m y ym ä lä ä  m aaseudulle.

K U O P IO N  T Y Ö V . O S U U S K A U P A L T A  on p y y 
detty  m y ym ä lä ä  ainakin kahteen k y lään  K uopion 
ym päristöllä . Ham inalahteen ia  L itm aniem elle. 
O suuskauppa on suostuvainen m y ym ä lö itä  a vaa 
maan jo s  paikkakunnilta saadaan riittävä m äärä  
jäseniä.

KA JAAN IN  O S U U S K A U P P A  on äskettäin avan 
nut sivu m yym älän  S uom ussalm elle . K aupalla on 
ennestään P altam ossa  kaksi sivu u iyym älää . E räi- 
hin muihinkin pitäjiin on  osuuskaupalta m y ym ä lä ä  
pyy d etty .

K O T K A N  T Y Ö V . O S U U S K A U P A L L E  JtvataalT 
täm än sy k syn  kuluessa sivu m yym älä  P yhtään  pi
täjän S vartbäck in  k y lään , josta  osuuskaupalle on 
ostettu kauppakartano eräältä  kauppiaalta. P y h 
täällä  törmä kyllä  osuuskauppa, m utta sva rtb äck i- 
lä iset tahtoivat mieluum m in saada  kyläänsä  suu
ren osuuskaupan m yym älän .

Ennestään toimii osuuskaupalla  m y y m ä lä  V ehka
lahden pitäjän Sum m an kylässä.

O S U U S K A U P P A  O M A -A P U .  'Joensuussa, on
tänä vuonna avannut m y ym ä lä n sä  K ontiolahden k ir
konkylään . M onelle  m uulle paikkakunnalle on kau
palta m y ym ä lä ä  p y y d e tty .

IISA LM EN  T Y Ö V . O S U U S K A U P P A  on äskettäin 
avannut m y ym ä lä n sä  V ierem älle . Parun muuhunkin 
kylään  Iisalm en p itä jä ssä  on  osuuskaupan m y ym ä ' 
lää  puuhailtu.

Kun vielä  m ainitsem m e, että m onet tehdasosuus- 
kaopat ov at avanneet m yym älöttääB  lähikyliin, 
huom aam m e, että kehittyneet kuluttajat huom aavat 
vähäväkisten kaupunki- ia  m aaseudun kuluttajain 
etujen y h tä lä isyyden  sek ä  m y ö s  suurten osuus
kauppojen  m uodostum isesta  koituvan h y ödyn . 
O suuskauppaliikkeen porvarillisten  «joh tom iesten» 
yritykset syn n yttää  epäluuloa  kaupunkilais- ia 
m aalaiskuluttäjain välille , saadakseen  osuuskaup
paväen  jaetuksi kaupunkilais- ia  m aalaisryhm ään, 
ei o le  kantanut heidän  to ivom iaan  hedelm iä.

On tärkeätä,
ettfl kukaan jäsen el jää pois 
osuuskauppansa 'syyskokous 
sesta .

kuten sen nimikin lausui, Saksan Osuuskaup
pojen Keskusliitto. Vanhaan Yleiseen Liit
toon jäivät ainoastaan harvat osuuskaupat, 
joiden m erkitys oli .sangen vähäinen.

Uuden liiton kehitys on  ottut ssoraslaan il
miömäinen. Sensijaan että siihen v. 1902 kuu
lui 585 osuuskauppaa, jo issa  oH 480,916 jäsen
tä, kuului siihen vuoden 1914 lopulla 1,094 
osuuskauppaa, joiden jäsenm äärä teki 
1,717,519 jäsentä. Näiden osuuskauppojen yh 
teinen liikevaihto teki 530 mrtj. markkaa ja 
niiden m uodostama Keskusliikkeen Häkevaihto 
160 milj. markkaa. Samaan aikaan osottaa 
Yleisen Liiton kehitys täydellistä pysähty
mistä jop a  taaksepäin menoa.

Jos tähän hajaantumisen historiaan pereh
dyttyään tekee itselleen kysym yksen , mikä 
lopuksi aiheutti kahtiajaon Saksan osuustöi- 
mintaitifckeessä, saa siihen epäilemättä o i
keimman vastauksen etsiessään syytä  tatofl- 
delHsessa kehityskulussa. Täm ä tekijä ei an
na minkään periaatteellisten käsityskantojen 
yhtä vähän kuin henkilökohtaisten vaikutus
ten johtaa itseään harhaan. Yleisen Liiton 
johtomiehet, jotka tätä yrittivät saivat kokea 
oikeaksi vanhan sananlaskun: «Jonka jumalat 
ovat tahtoneet tuhota, sen h’e lyövät sokeu
della.» Väinö Tanner.
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Vaihdoksen aikana.
Piirijärjestöstä toiseen siirryttäessä.

Parsillaan, kun tämä lehti ensi kerran il
m estyy kuluttajille, vaivaa varmaankin moni 
kuluttajista ajatustaan, enemmän kuin mil
loinkaan ennen, selvittääkseen itselleen sel
väksi osuuskauppakysym ystä. Siksi mielen
kiintoiseksi on tämä k ysym ys viimeaikaisten 
tapahtumien johdosta tullut. Voimakkaasti 
on porvarillisen sanomalehdistön nähty kir- 
joittelevan osuuskauppaliikkeen hajaantumi
sesta ja  niistä vaurioista, jotka siitä johtuisi
vat.

Mutta inistä hajaantumisesta oikeastaan 
olisi sitten k ysym ys? K ysym ys on vähäva
raisten kuluttajien vapautumisesta porvaris
ton ja  tuottajaluokan holhousalaäsmidesta. Se 
on siihen kuin vähävaraisten kuluttajain ny
kyiset toimet uuden Kulutusosuuskuntien lii
ton luomisella ja Kuluttajain Lehden alottami- 
sella tähtäävät. Porvarillinen sanomalehdis
tö  ja  porvaristo on päästänyt haikean äläkän, 
kun huomaavat kuluttajain itsenäisesti ryhty
vän toimimaan omien etujensa mukaisesti. 
‘Mutta tämä el ole meidän maassamme mi
tään uutta. Kun työläiset v. 1893 ensikerran 
päästivät maailmalle tiedon itsenäisenä työ
väenpuolueena esiintymisestään, joissakin 
vaaleissa, niin toitotti porvarillinen sanoma
lehdistö kautta maan työväen hullutuksista ja 
porvaristo piti aivan typeränä ajattelunakaan, 
että työväki tässä maassa esiintyisi itsenäise
nä puolueena. Nyt kuitenkin parikymmentä 
vuotta myöhemmin olemme tilaisuudessa to
teamaan, että työläiset ovat kehittäneet puo
lueensa suurimmaksi valtiolliseksi puolueeksi. 
Kun taas varsinainen työväenpuolue perustet
tiin oli porvariston saarna sama ja samanlais
tahan se oli kullakin paikkakunnalla työväen 
omien sanomalehtien syntyessäkin. —  Tällä 
kertaa on vähävaraisten kuluttajain vuoro 
ryhtyä toimimaan om ien etujensa mukaisesti 
ja  siitä johtuu porvariston äläkkä, kun he huo
m aavat holhovaltansa tälläkin alalla vähene
vän. Kuten sanottu, nyt on kysym yksessä 
vähävaraisten kuluttajain vapautuminen por
variston holhonalaisuudesta ja siksi huutavat 
porvarit osuuskauppaliikkeen hajaantumises
ta, kun toiminta ei jatku heidän, tuottajaluo
kan etujen kanssa sopusoinnussa. Mutta mil
loinkahan sitte varakkaitten luokka ja  sen sa
nomalehdistö on  köyhien etuja valvonut, ei 
mittoinkaan.

Tältä kannalta otan nykyisen aseman 
maamme osuuskauppaliikkeessä ja siltä kan
nalta toivon sen ottavan kaikkien vähäva
raisten kuluttajien. Kun ratkaistavaksi tulee 
kysym ys osuuskaupan vanhasta osuuskaup
papiiristä eroamisesta ja uuteen liittymisestä, 
niin on vähävaraisten kuluttajien kaikkialla 
kannatettava osuuskaupan uuteen Kuluttajain 
liittoon ja  sen piiriin liittämistä. Vanholli- 
set, m aanviljelijä-työnantajat ja muut omai
suutta omistavat luokat pitäkööt kernaasti 
keskuudessaan omaa järjestötoimintaansa, 
mikäli se heitä huvittaa, mutta kuluttajain 
joukkoliikkeen etujensa mukaisesti ei so^i 
toimia tuottajain ja omaisuutta omistavien 
luokkain mukana.

Saattaa olla, että kuluttajain piiri, entisestä 
yhteisestä piiristä, tulee vähän pienenemään, 
mutta puhdistua sen pitää ja  tallatavalla se 
m yös puhdistuu tuottaja-aineksista. Varm oja 
m yös saadaan olla että osuuskaupat Kulutus
osuuskuntien liittoon ja  piiriin yhtyvät sftä- 
mukaa kuin vähävarainen osuuskauppaväki 
valistuu.

Kuluttajain Lehti, loka nyt ensi kerran läh
tee maailmalle, on välttämätön jokaiselle vä
hävaraiselle kuluttajalle. Se selvittää ase
man. Ja olemmehan niin monasti tunteneet 
kaipuuta oman kuluttajain lehden aikaansaa
misesta ja  kuulleet puhuttavan siitä.

Siis osuuskaupat Kulutusosuuskuntien Kes
kusliittoon ja samalla Kulutusosuuskuntien 
liiton paikalliseen piiriin ja Kuluttajain Lehti 
jokaiselle osuuskaupan vähävaraiselle jäse
nelle f

K. F. Hellsten.

Osuuskauppojen syys
kokoukset.

Mitä niiden johdosta huomioonotettava.

Edistysmielisen Osuuskauppaväen K e s 
k u s k o m i t e a  on kaikille maan osuuskau
poille osotetussa, päivälehdissä julaistussa 
kirjelm ässä huomauttanut seuraavaa:

«Osuuskauppojen tulisi syyskokouksissaan 
tehdä päätöksiä, Keskusliiton perustamisesta 
ja  Kuluttajain Lehden tilaamisesta. Sen jäl
keen pidetään marraskuussa liiton perustava 
kokous Helsingissä.

Kutsuessaan kokoon osuuskauppojen syys
kokouksia olisi osuuskauppojen hallitusten 
virallisessa kokouskutsussa näin ollen mainit
tava seuraavat asiat:

1) Osuuskunnan eroaminen nykyisestä 
osuuskauppojen liitosta ja liittyminen Kulu
tusosuuskuntien Keskusliittoon;

2) Keskusliiton sääntöjen hyväksym inen;
3) Edustajain valitseminen Keskusliiton pe

rustavaan kokoukseen; sekä
4) «Kuluttajain Lehden» tilaamme^ osuus

kunnan varoilla kaikille kaupan jäsenille.
Mitä viimemainittuun asiaan tulee, olisi niis

sä kaupoissa, joissa osa jäsenistä haluaisi it
selleen «Yhteishyvän», tähän suostuttava; 
päätös voisi siis olla esim. sellainen, että 
kauppa tilaa «Kuluttajain Lehden» kaikille 
jäsenilleen, lukuunottamatta niitä, jotka eri
tyisesti ilmettävät haluavansa saada «Yhteis- 
hyvän», ja joille silloin tilataan viimemainittu 
lehti.

Missä on syytä luulla, että hallitus, ollen 
eri kannalla kuin jäsenten enemmistö ei 
omasta alotteestaan ota edellämainittuja 
asioita syyskokouksen ohjelmaan, on jäsen
ten viipymättä tehtävä asiasta alote.

Kaikissa kaupoissa on edistysmielisten jä 
senten saavuttava syyskokoukseen, niin ettei 
kukaan jää pois. Nekin jäsenet, jotka tähän 
saakka ovat pysyneet toiminnasta syrjässä, 
on nyt saatava mukaan. Tätä varten on heil
le henkilökohtaisesti asiasta huomautettava 
ja selitettävä, minkä tähden osanotto syysko
kouksiin on välttämätön.»

Samansuuntaisessa julistuksessaan lausuu

Lounais-Suomdn Edlsfysmletisen Ostiuslcaup- 
paväen Komitea piirinsä kaupoille seuraavan 
kehotuksen, joka ansaitsee tulla kaikkialla 
varteen otetuksi.

«Edistysmieliselle osuuskauppaväetle jää 
nyt tärkeä tehtävä. Sen on tehtävä kaikkensa, 
temmatakseen köyhät kuluttajat mukaan, vai
kuttamaan meidän oikean asiamme hyväksi. 
Sen on valvottava, että syyskokouksissa 
edistysmielinen aines m uodostaa valtavan 
enemmistön ja että se tekee edistysmielisiä 
päätöksiä. Sen on nyt kertakaikkiaan näy
tettävä, että osuuskauppoihin liittynyt valta
va köyhälistökuluttajain joukko ei enään tah
do kulkea herrojen talutusnuorassa.» i

Väärinkäsitysten välttämiseksi

on tarpeen huomauttaa, että nykyisestä 
osuuskauppapiiristä eroaminen ei merkitse 
S. O. K :sta eroamista, joten kaikki siihen 
suuntaan lausutut ajatukset ovat ennenaikai
sia. K ysym ys on tällä hetkellä vain aatteel
lisen osuuskauppatyön suuntaamisesta oi-< 
keaan suuntaansa, kansanvaltaiselle pohjalle, 
ja tämän tarkotitksen toteuttamiseksi uuden 
liiton ja uusien piirijärjestöjen luomisesta.

■Näin ollen ei n. s. sekamuotoisissakaan kau
poissa tarvitse pelätä Keskusliittoon liittymi
sen aiheuttavan hajaannusta, vaan on niissä
kin vanhasta liitosta erottava.

Edustajan vaali S. O. K :n  vuosikokoukseen.

Tällä hetkellä, jolloin maamme osuuskaup
paliike on käännekohdassaan, on työväestön 
koottava syyskokouksiin valtava meikäläinen 
enemmistö m yöskin sen tähden, jotta sen 
avulla voitaisiin m. m. S. O. K :n  vuosikokouk
seen valita edistysmielinen edustaja. S. O. 
Km  hallintoneuvostossa on nimittäin edistys
mielisen osuuskauppaväen mahdollisuus saa
da lukumääräänsä vastaava edustus vain sen 
kautta että kaikkialta valitaan mainittuun ko
koukseen edistysmielinen edustaja. Tämä 
on siis meikäläisen osuuskauppaväen pidettä
vä mielessään ja  vaikutettava asiassa niin, 
että meidän äänemme tulee S. O. K :n ensi-_ 
mäisessä edustajakokouksessa kuuluville en
tistä voimakkaampana.

Kuluttajan uni.
'Ja tapahtui, että kuluttaja eräänä y ö n ä  n I S

unen.
Hänen edessään aukeni vrheriöitsevä niitty, jossa  

suuri joukko lehmiä oli laitum ella.
Lehm ät olivat laihoja  ja  haukkoivat ahnaasti 

ruohoa, jok a  naristen katkesi niiden ham paissa.
Oli lypsyaika  ja  karjapiiat tulivat raintoineen ja  

kutsuivat nimeltä huutaen lehmiä, jo tka  iloisina 
riensivät lypsä jiä  vastaan. Ja lypsä jä in  astiat 
täyttyivät pian niiden m aidosta.

N iityn äärellä  puuhaili kodeissaan vaim oja , ja  
kun lyp sä jä t palasivat, ostivat he näiltä muuta
m illa kolikoilla  m aitoa, antaen sitä lapsilleen tai 
kirnuten siitä voita  miehilleen, jo tka  väsyneinä  p>? 
lasivat päivän raskaasta työstä.

Juotuaan kyllältään ravitsevaa m aitoa, jatkoi*, 
vat lapset iloisina leikkiään. M iehet, aterioituaan* 
sytyttivät tupakan.

Kuluttaja heräsi ia  nukku! jälleen. Ja hän näki 
toisen unen.

Hänen edessään oli sam a niitty ja sam at leh i
mät.

Lehm ät eivät olleet enää laihoja , vaan sangen
lihavia, lihavam pia mitä koskaan oli nähty.

Niityn laidoille puiden väliin siim ekseen oli rl*» 
pustettu suuria ja  vah voja  riippum attoja, jo issa  
lehmät loikoilivat täyteläisinä, toiset märehtien,

iset laiskasti kuvettaan kihnuttaen.
S iellä  silm äilivät ne välinpitäm ättöm ästi karja

piikoja, jo tka  nyhtivät m aasta ruohoa ja  kantoivat 
niille. i

Toim ittaessaan ly p sy ä  pyörittelivät karjap iiat 
neuvottom ina päitään, sillä utareista herui ainoasi 
taan muutamia tilkkoja  rainnan pohjaan.

V aim ot, miehet ja  lapset seisoivat niityn äärellä  
tavattom an pitkässä jonossa , ja  kun piiat astioi
neen saapuivat, synty i jok a  pisarasta ankara sota  
ja  tappelu. Joittenkin onnistui vähäsen saada, 
m utta enin osa  sai tyhjin astioin palata takaisin.

Perheenem ännät vääntehvät käsiään, löytäm ättä  
keinoa, millä ruokkia pienokaisensa ilman martoa 
tai valm istaa ruokaa ilman voita.

K ovalla äänellä valittelivat he toisilleen ase
m aansa, mutta heidän äänensä hukkui uhkaavaan 
am mumiseen, jo lla  lihavat lehmät riippum atoissaan 
kutsuivat karjap iikoja  kantamaan niille lisää re* 
jhua.

------------------------------------  Terä.

Muistuttakaa tuttavianne
siitä, että heidän on saavutta
va kaupan syyskokoukseen.

m

Paajanen & Karkiainen
Wiipuri

Torikatu N:o 5, Kauppatorin varrella
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k u u u t t a j x t n  l e h t i

Voi-juttu.
(D agens P ressin  m ukaan.)

H enkilöt: Keinottelija.
M aanviljelijä.
Kulutta!ain ääniä.

K einottelija : Olethan kuullut, veliseni, viim eisen 
kauhean uutisen: voinvieatikielto. N yt on m ei
dän paukutettava suureen hälyytysrum puun, sillä 
m eidän sieväin äskensyntyneitten miljoonaäm m e 
ratkaistavana on k y sy m y s : ollako vai eikö olla.

M aanviljelijä: Niin, se  on totta, m utta mitäs
tehdä?

K einottelija : O lem m e tähän asti olleet liiaksi
m yöntyvä isiä . M eidän liikuntavapauttam m e tah
dotaan rajoittaa, yksityinen yritte lijä isyys p y r i
tään kahlehtim aan, vapaa kilpailu lamauttamaan. 
No niin: m aksakaam m e sam alla mitalla. Ennen 
kaikkea: pois vientikielto.

M aanviljelijä: Niin, m utta millä sen peruste

e s i?
K einottelija : N o aivan yksinkertaisesti sillä,

että P ietarissa muutoin sy n ty y  voipula —  se tep 
sii, luulisin, onhan se päivän s e l v ä ä ..................

Kuluttajain ääniä: Niin, nerokasta kerrassaan ! 
M itäs siitä jos  meidän lapsem m e eivät saa voita , 
kunhan valtakunnankaupungin asukkaat eivät ole 
ilman tuota välttäm ätöntä .ravintorasvaa.

Keinottelija  (ja tk aen ): L isäksi vielä  vientikiel
lon toteuttaminen vähentäisi sitä voim äärää , mikä 
on  kaupunkien väestön  saatavana, e ik ös niin? 
E ikö  sekin ole  se lvää? Pannaanpa tähän vielä 
lisäksi se  vaara , että m aalaisväestö ry h ty y  enem  
män kuluttamaan m aitoa ja  voita , ja  m eillä  on 
kansalliskurjuus valmiina.

M aanviljelijä: Mutta ellei näistä voim akkaista
todistuskappaleista huolim atta vientikieltoa kui- 1 
tenkaan lakkauteta?

K einottelija : S illoin ryhd ym m e ankarimpiin to i
menpiteisiin. Ennen kaikkea: rajahintojen tuntuva ; 
korottam inen.

M aanviljelijä: En tahdo kieltää, etteikö se m i
nua suuresti m iellyttäisi. M utta kuinka korkealle 
•voitaisiin m ennä?

Keinottelija : T ällä  kertaa olkaam m e ovelia. Ne 
rajahinnat, jo ita  tähän saakka olem m e ehdottaneet 
—  6 : —  m arkkaa ja siitä y li kilolta —  ov at ilm ei
sesti ammuneet y li maalin. A lkakaam m e nyt esim. 
4 :5 0 :s tä . S e  näyttää kohtuulliselta. Kun siten 
kerran saam m e voinhinnan liikkeelle nykyisestä  
m äärästään ylöspäin , niin on  m eissä kyllä  oleva  
m iestä näyttäm ään, että se ei vauhdistaan pysä h 
dy . M e em m e ole päästävä otetta, m eidän ei ta r
v itse edes säikähtyä 10 m arkan rajahintaa. 

M aanviljelijä: Niin, mutta, kuinka tulevat silloin
toim een vähävaraiset, työlä iset ja l a p s e t --------------
eihän m aassa o le  muuta rasvaa, joka  korvaisi 
voin.

Kulnttajain ääniä: P o is  om antunnon vaivat, h y 
vät herrat. Rotuhygieniseltä  ja  kansantaloudelli
selta kannalta on eduksi saada raivatuksi p o is  mu
kavalla  tavalla niin paljon a la -arvoista  ihmisaines
ta kirin m ahdollista. T uhotkoon  heidät nälkä ja 
tuberkuloosi! Viis heistä!

M aanviljelijä: Mutta jo s  se tämäkin keino pet
tää.

K einottelija : S illoin on kostom m e raskaasti
kohtaava  vastahakoisia. Ensiksikin tartum m e me 
tuohon mahtavaan todistuskappaleeseen: karjakan
taan. Sen tueksi haem m e vointarkastusasem an. 
Se saapi luvan rajoittaa tilaukset ilm oituksem m e 
m ukaan, niin että kaikki yksityisten  henkilöitten 
tilaukset jätetään huom iotta, ja  ainoastaan voiliik- 
keitten tilaukset tyydytetään , jo ille  siten taataan 
kohtuullinen voitto. Kukaan ei saa ostaa  enemmän 
.voita kuin mitä hän päiväksi tarvitsee. Jälleen
m y y jä t savat m y yd ä  ainoastaan 1/8 k iloa  kerra l
laan, ja ne jotka  rikkovat tätä vastaan, m enettä
vät rangaistukseksi kokonaan voinm yyntioikeu- 
tensa. Leipom oilta  kielletään kokonaan voinkäyt- 
tö  —  ty y ty k ö ö t  jauhoihin ja  veteen. Jä lopuksi: 
mitä olem m e m e, että m e vähäpätöisyydessäm m e 
ylvästelisim m e suurten kulttuurimaitten nälkätai- 
teilijoitten rinnalla, jotka ovat voink äytöstä  pääs
seet aina 100 gr:aan  henkeä kohti v iikossa. K ortti- 
järjestelm ä käytäntöön, ja  ihm isyyden nimessä 
sallittakoon perheen äidin tuon 100 gran lisäksi 
saada 1 gr. voita  lasta kohti v iikossa. Puhum at
takaan siitä siveellisesti kohottavasta vaikutukses
ta, m inkä tällainen sä ästävä isyys aikaansaisi 
y lö llisyyten  tottuneessa kansassam m e, turvaisi se 
sam alla m aallem m e m etallivaluuttaa sen kautta, 
että  m e välittäisim m e näin y li jääneen voin  ulko
m aille —  tavalla tai toisella. (H ykerrellen  käsiään 
itsekseen) Olem pa näyttävä lihakauppias B erggre- 
nille, m okom allekin herralle, jonkä eukko kom eilee 
sillä, että voi ostaa kaksi silkkaleninkiä enemmmän 
kuukaudessa kuin minun r o u v a n i . . .  Miniäni tä y 
ty y  saada nim ipäiväkseen luvattu loistoautom obiili. 
Ja mihinkä joutuisikaan arvonantoni joh ta ja  Ilvek
sen ja  parooni Kultatähden silm issä, jo s  minun tä y 
ty isi luopua kuuluisista sham ppanja-äam iaisis- 
ta n i. . .

Kuluttajain ääniä: To riittää, h y v ät herrat. M e 
olem m e saaneet riittävästi tutustua teihin ja  teidän 
korvia särkevään kirkumiseenne hintojen kohotta
misen hyväksi. T eidän  julkea itsekkyytenne ja 
voitonhim onne herättää jo harm ia niissäkin, jotka

Yleisölle on edullista käyttää

Kenkiä.
Ne ovat ensiluokkaisina saavuttaneet par

haan maineen Suom essa. &)

iii l i i n a l l a .  w s t

ovat teitä lähellä, ia  teidänkö kanssanne sitte Suo
men kuluttajaväestön ja  sen jär jestö jen  tulisi olla 
veljellisessä  yhteistoim innassa? Olisipa se suden 
la lam paan veljellisyyttä. A isoih inne teidät päin
vastoin  on ajettava, tulppa työnnettävä ahneutenne 
am m ottavaan kitaan. Vain siten voidaan turvata 
Suom en väestölle  elintarpeita sellaisilla hinnoilla, 
jo ita  tavallinen kuolevainen kykenee m aksam aan.

(S . II.) V o x  populi.

Manttaalimiesten osuuskauppa- 
puuhia.

Kiukaisten manttaalimiehet perustivat Kiu
kaisiin «Kiukaisten maanviljelijäin osuus
kauppa osuuskunta»-nimisen osuuskunnan. 
Nähtävästi vähävaraisten osuuskuntaan liit
tymisen estämiseksi määrättiin osuusmaksu 
50 inkaksi. Osuuskunnalle 011 ostettu talo, 
minkä hinta lienee noin 15,000 mk.

Kun Kiukaisista on liittynyt Euran osuus
kauppaan lukuisasti jäseniä, on Euran osuus
kauppa päättänyt avata myymälänsä Kiu
kaisiin. Kun «maanviljelijätkin» avaavat it
selleen kaupan, tulee Kiukaisiin kaksi osuus
kauppaa.

Kankaanpäähän 011 päätetty perustaa kaup- 
paosuuskunta, minkä osuusmaksuksi määrät
tiin 50 mk., josta liityttäessä on maksettava 
20 mk. Perustamispuuhissa ei kuitenkaan 
vielä liene päästy kovin pitkälle.
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Tampereen Verkatehtaan
Suklaasota Sveitsissä.

Sveitsin osuuskaupat ovat tänä vuonna lop- 
puunsuorittaneet Sveitsin suklaatehtailijoita 
vastaan taistelun, joka eräissä suhteissa muis
tuttaa meikäläistä tulitikkusotaa. Sveitsissä 
oli suklaatelitaitten rengas v. 1914 päättänyt 
myöntää ostajilleen vuosialennusta vain siinä 
tapauksessa, että nämä suostuisivat pitä
mään m yytävänä vain renkaan tuotteita. 
Tarkoituksena oli tietenkin pakottaa ulko
puoliset suklaatehtaat renkaaseen ja  sen jä l
keen päästä hallitsemaan täydellisesti koti
maan markkinoita. Sveitsin osuustukkukau- 
pan jäsenosuuskaupat päättivät helmikuussa 
v. 1914 olla suostumatta renkaan kuluttaja- 
etuja uhkaaviin vaatimuksiin. Renkaan tuot
teiden asemesta ne päättivät ryhtyä tilaa
maan renkaaseen liittymättömiltä tehtailta 
vissejä merkkejä omassa pakkauksessa. 
Sveitsin osuustukkukaupan oman pakkauk
sen merkit ovatkin suklaasodan aikana saa
vuttaneet yhä suurempaa suosiota osuuskaup- 
.paväen keskuudessa. Sota oli kestänyt pari 
vuotta, kun suklaatehtaat viimein tarjoutuivat 
neuvottelemaan osuustukkukaupan 'kanssa 
katkenneiden liikesuhteiden jälleensolmiami- 
sesta. Tämän vuoden helmikuussa tultiin 
neuvotteluissa sovintoon, jonka mukaan teh
taat peruutuivat tärkeimmistä aikaisemmista 
vaatimuksistaan. Näin ollen .osuuskaupat saa
vat jälleen vapaasti tilata suklaa- ja  'kakao- 
tuotteensa mistä tehtaasta haluavat, ilman 
että rengas on oikeutettu vähentämään vuosi- 
alennusta.

Osakeyhtiön

Villalankaa- ja Kangasteokset
ovat saavuttaneet taatun m aineen.

(5a;

Kysykää ja käyttäkää niitä aina!

Tilanpuutteen tähden,

ilmoHM ain annettua runsaassa m äärin kan
natustaan lehdellemme, on tästä numerosta 
täytynyt jättää pois monien tunnettujen 
osunskauppamiesten arvokkaita avustuksia 
sekä muutakin jo  ladottua tekstiä. Julkai
semme ne seuraavassa näytenumerossa, joka 
ilmestyy marras- tai joulukuulla.

Maakauppiaiden yhteiset 
yrittelyt.

Pääomansa korottamiseksi 1 miljonaan 
markkaan tarjosi Maakauppiaiden Osakeyh
tiö, Helsingissä, merkittäväksi yhtiöön osak
keita, joiden nimellisarvo 011 500 mk., mutta 
maksavat 750 mk. kappale. Merkittävä määrä 
tuli m ääräajan kuluessa yli kaksinkertaisesti 
merkityksi.

Uusien osakkeiden omistajien on saatava 
osinkoa 9 % saadakseen tavallisen lainaus- 
koron rahoilleen. Mutta kyllä kait yhtiö ky
kenee sen ja enemmänkin kuluttajilta hankki
maan.

Samaisen osakeyhtiön johtokunta on Löu- 
nais-Suomen maakauppiaiden esityksestä 
päättänyt avata sivukonttorinsa Turkuun.

Osakeyhtiö Savo-Karjalan tukkuliike, Vii
purissa, Maakauppiaiden Osakeyhtiö, Helsin
gissä ja  Vaasan kauppiaiden osakeyhtiö ovat 
päättäneet perustaa om an suuremman tuli
tikkutehtaan. Paikaksi lienee katsottu Päi
jänteen seudut, luultavimmin Lahti.

'Maakauppiaat tahtonevat siitä saada itsel
leen yhden tukipylvään pysyäkseen pystyssä 
tänä pahana aikakautena, jolloin heitä kai
kilta puolilta ahdistellaan.

Erikoisalamme: 

H m uu iti | o'

Suosittelemille.
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.!  Kaikki erikoisteoksemme patentilla
su oja ttu ja .

Polijos=Sttomen 
Maanviljdyskaoppa 0.=Y.
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Piirtäjän kuvitelmia
käytyään kangista ostamassa.

A g e n t t i :  «M arkk a  k olm ekym m entä  viisi
pen n iä  tuosta  takista, k e lpa ak o raha . . .  K a s  
n iin i- .

A g e n t t i :  « S i e  von  en  a n sio  taaskin . . 
lum pputehdas m aksaa varm asti 2 0  m k. tästä.'

L  u  m  p  p  u  i r. <t k *:/ i  ä  j  ä :  «M a in io  takki
kerrassaan. E lle i siitä tu le  paria  m etriä  uutta 
kangasta, n iin  sitte  en  m inä o le  m inä.*

J u u t a l a i n e n :  «K u in k a ! S a n o o k o  herra
että  tyyki o lla  kallis! 5 0  m k. m etri, ha lpa, hai 
p a . . . sano m ine. T e m e  tyyki, p a ljo  vaiva 
saada ten n e  E ng lanm st, p a ljo  frakti, m aksam as 
1 0 0  m k. ja  m ine anta 5 0  m ark. H a lp a , h a lp a ."

Osuusliike

ELANTO r.l.
HELSINKI.

Pohjoism aiden suurin 
kuluttajajärjestö

LeipStehdas Meijeri
Sekatavaraiiilce 

Kahviloita ja ruokaloita

TIETOJA ULKOMAILTA |

Kööpenhaminan osuus, 
kauppoja keskitetään.

16 osuuskauppaa jo liittynyt 
yhteen.

Kööpenhaminan osuuskauppojen yhdistämi
seksi tehty työ, josta suomalaisissakin leh
dissä aikaisemmin on ollut uutisia, on nyt 
edistynyt niin pitkälle, että kaupungin 22 :sta 
osuuskaupasta 16 on päättänyt liittyä yhdeksi 
ainoaksi järjestöksi. Tämän uuden osuuskau
pan nimeksi tulee «Brugsföreningen B oved- 
staden» (Pääkaupungin Osuuskauppa).

Uuden osuuskaupan jokaisen jäsenen on 
otettava 5 osuutta ä 10: —  kruunua ja  osuus
maksu peritään vähentämällä jäsenen vuotui
sesta voitto-osuudesta 5 : —  kruunua vuosit
tain. Uusien jäsenten on maksettava 50 äy
riä sisäänpääsymaksua. Vuotuisesta voitosta 
erotetaan 15 % jäsenten persoonallisille tt- 
deffie, joista suoritetaan jäsenelle apua, jos  
hän joutuu hätään. Osuuskaupan eduskunta 
voi ottaa liikelaittoja sffitä määrin, että ne 
vastaajat 25: —  kruunua jäsentä kohti. Kaikki 
jäsenet ovat rajattomasti lisämaksuvelvollisia.

Osuuskaupan alue jaetaan piireihin ja  jo 
kaisessa näiStä, jotka vastaavat 1— 3 entisten 
osuuskauppojen alueita, valitaan jäsenten neu
vosto, johon kuuluu vähintään 3 henkeä sekä 
sitäpaitsi 1 henkilö jokaista piiriin kuuluvaa 
m yymälää kohti. Jäsenten neuvoston jäsenet 
valitaan piirikokonksissa ja  näissä valitaan 
samaten jäsenet eduskuntaan, johon jokainen 
piiri on oikeutettu lähettämään edustajan ku
takin 300:aa jäsentään kdhti.

Jäsenten eduskunta, joka pitää kokouksiaan 
vähintään 2 kertaa vuodessa, valitsee osuus
kaupan ylimmän Johdon, nimittäin hallituksen, 
johon kuuluu 5 jäsentä sekä 2 tilin tarkastajaa. 
Hallitus johtaa ja edustaa osuuskauppaa nii
den päätösten nojalla, joita osuuskunta tekee, 
ollen yhteistoiminnassa liikkeen johtajien 
kanssa.

Severin Jörgensenin lausunto.

Tämän yhteenliittymisen johdosta on suu
rien ja yhtenäisten kuluttajajärjestöjen inno
kas ajaja, Tanskan osuuskauppojen tukkuliik
keen entinen 'johtaja, herra Severin Jörgensen 
julkaissut kirjoituksen, jossa  hän m.m. lausuu

«■Minä oien aikaisemmin moittinut kaupun
kien sosialidemokraattisia johtajia siitä, että 
he ovat lyöneet laimin tärkeimmän keinon 
kaupunkien vähäväkisen asujamiston elin
ehtojen parantamiseksi, nimittäin osuuskaup
patoiminnan. Olen lausunut (Ilmetykseni siitä, 
että he työläisten ammatillisen järjestäymisen 
ohella, minkä kautta työväelle on tehty mah
dolliseksi kartuttaa itselleen suurempi kor
vaus työstään —  pyrkimys, minkä minä tun
nustan kaikin puolin hyväksi —  ovat sen ohel
la panneet painoa yksinomaan valtiollisen vai
kutuksen hankkimiseen työläisille —  mikä tie
tysti m yöskin on tärkeätä heidän olojensa pa
rantamiseksi — , mutta sitävastoin he, sikäli 
kun on voitu huomata, Ovat esiintyneet osuus
kauppaliikkeen vastustajina. Minun kummas
teluni tämän johdosta on nyt väistynyt ihai
lun tieltä, nähtyäni sen tarmokkaan työn, mi
tä sosialidemokratian johtajat muutamissa 
kaupungeissamme ja  etenkin Köpenhaminas- 
sa nykyään suorittavat edistääkseen osuus
kauppaliikettä, minkä hyöty väestölle yleen
sä ja  erikoisesti vähäväkisille on nyt näkynyt 
käyneen heille selväksi. N ykyään on alettu 
innolla ei ainoastaan perustaa osuuskauppoja, 
joiden tehtävänä on hankkia väestölle suuria 
säästöjä heidän ostaessaan elintarpeita, vaan 
onm yöskin ryhdytty rakentamaan terveellisiä, 
tarkoituksenmukaisesti sisustettuja, kauniita 
ja hanskoja, mutta kuitenkin huokeita raken
nuksia, joiden omistajiksi työläiset helpoilla 
ja edullisilla ehdoilla voivat tulla.

Pitkän vuosien jakson kuluessa oli Köpen- 
häminassa olemassa yksi ainoa pieni osuus
kauppa, jonka vuonna 1868 m uodosti ja  pe
rusti tunnettu nykyään 98 vuotias toht. F. F. 
U lrich yhdessä samanmielisen jo  kuolleen 
säästöpankkien tarkastajan E. Faiberin kans
sa. Mutta viime vuosien kuluessa on perus
tettu suuri joukko osuuskauppoja Köpenha- 
mirraan, yhteensä kokonaista 22. Pitkän ai
kaa edistyi liittyminen näihin osuuskauppoi
hin kuitenkin peräti hitaasti ja niiden Hike- 
vuiUto oli sangen vähäioea. .Osuuskaupoitta

■ K R S
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Suosittelemille nahkateofesiamtne.

Veljekset Hström O.y.
OULU.
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Viipurin Työväen Ruokala- 
Osuuskunta rl

Ruokalat ja Kahvilat
Viskaalinkatu 6 . Puhelin 14 96.
Pajakatu 1. „  12 29.

Tarjoillaan ruokaa annoksittain.

LEIPOMO Tiiliruukki, Annankatu 22. 

RUOKATAVARAKAUPPA Karjalankatu 10.

puuttui yleensä välttämätöntä liikepääömaa 
ja mahdollisesti myöskin muutamilta riittä
västi asiantuntevaa johtoa ja tarkastusta. 
Nämä ovat yleensä tavallisia puutteita pienis
sä osuuskaupoissa, puutteita, jotka eivät esiin
ny yksinomaan tässä maassa, vaan kaikissa 
mäissä, mutta jotka kaikialla —  tähän saakka 
Tanskaa lukuunottamatta —  on koetettu me
nestyksellä poistaa liittämällä yhteen pieniä 
samalla paikkakunnalla toimivia osuuskaup
poja, jopa semmoisiakin osuuskauppoja, jotka 
toimivat peninkulmien päässä toisistaan.

Kokemukset niistä suurista eduista, joita 
Muualla oli saavutettu tämänkaltaisen yhteen
liittymisen kautta niinhyvin kaupungissa kuin 
maalla, eivät jääneet tuntemattomiksi m yös
kään osuuskauppaliikettä harrastavien henki
löiden keskuudessa Köpenhammassa ja muu
tamissa osuuskaupoissa päästiin yksimieli
siksi yhteenliittymisen tarpeellisuudesta. Jo 
tämä antoi siksi silmiinpistäviä tuloksia, että 
m yöskin toisille osuuskaupoille pian tuli sel
väksi, että helein voittaisivat suurta etua Krt- 
tymällä yhteen, ja nyt onkin 16 Köpenhami- 
nan 22 osuuskaupasta yhtynyt yhdeksi ai
noaksi osuuskaupaksi.

Ei ole epäilystäkään siitä, että köpenhatni- 
nalaisten osuuskauppojen jäsenet tulevat saa
vuttamaan suuria etuja keskittymisen kautta 
ja varmastt tullaan vaatimaan uusien m yym ä
läin avaamista kaupungin eri piireissä. Kes
kittymisen kautta on tehty mahdolliseksi 
hankkia kunnollisia ja tattaria liikkeen johta
jia, jotka kokonaan voivat antautua tehtä
väänsä sekä samalla m yöskin saatu aikaan 
parempi tarkastus ja valvonta kuin mikä ta
vallisesti voi’ tuHa kysym ykseen pienemmis
sä osuuskaupoissa. Sitäpaitsi on tässä keskit
tyneessä osuuskaupassa mahdollisuuksia ot
taa paljon enemmän tehtäviä suoritettavaksi 
jäsenten hyödyksi kuin mitä osuuskaupat

yleensä voivat tehdä. Epäilemättä tulee Rö- 
penhaminan osuuskauppatoiminnalla nyt ole
maan kukoistusaika, ja minä onmttelen sen
vuoksi niitä eturivin miehiä, jotka ovat tässä 
maassa avanneet tilen osuuskauppa-aatteelle. 
Jos tukdeset täällä osottavat vastaavan niitä 
tuloksia, jotta on saavutettu muissa maissa, 
—  ja  sitä en lainkaan epäile — , tullaan esi
merkkiä epäilemättä seuraamaan monella 
muulla paikkakunnalla ja  sitten vähätellen 
kaikkialta maassa. Semmoinen uudistus tu- 
lee, olemaan tärkeä askel osuuskauppaliik
keen uutta suurempaa kehitystä kohti, mfliä 
tiellä me olemme tähän saakka ennättäneet 
vasta pienen askeleen eteenpäin.»

Tämä Tanskan osuuskauppaliikkeen vete
raanin lausunto arftanee ajattelemisen aihetta 
m yöskin meikäläiselle edisty smielteeite osirtfs- 
kauppaväelle. Ovathan olot usearomaltfe kau
punkiseudulla osittain samanlaiset kuin aikai
semmin Köpenhamlhassa. Useita samalla alu
eella toimivia osuuskauppoja työskentelee sa
malla paikkakunnalla, jopa saman väestö-ai- 
tteksenkih keskuudessa. Tarvitsemme vain 
vhtate Tampereen ja  Turun antamaan esi
merkkiin, ymmärtääksemme minkälaisten olo
jen ei pitäisi olla. Yksi niitä tehtäviä, joita 
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto ja nyt ensi 
kertaa ilmestyvä Kufuftäjsh» Lehti tulevat it
selleen asettamaan, on suuremman keskityk
sen aikaansaaminen kullakin paikkakunnalla 
toimivien kuluttajien keskuudessa ja sen voi
mien haiostamisen poistaminen, mikä ny
kyään vielä menestystänSfie haittaa.

!
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Viipurin Karamelli O.Y:n

tuotteet 
ovat saaneet suuren 

menekin

Saksan osuuskaupat pitävät säännöllisesti 
edullisempana perustautua osuuskunniksi, 
joilla on rajoitettu lisämaksuvelvollisuus, ja 
Keskusliitto ei ota jäsenekseen ainoatakaan 
yhdistystä, jolla on rajaton lisämaksuvelvolli
suus.

Rajaton lisämaksuvelvollisuus hankkii 
osuuskunnalle tietenkin suuremman luoton, 
mutta sensijaan ottavat jäsenet siinä kantaak
seen suuremman vastuun. Saksan osuuskau
pat ovat asettuneet käteismaksuperiaatteen 
kannalle eikä toivota niiden sekaantuvan ve- 
laksiantajärjestefmään.

Osuuskauppaliikkeen nykyinen 
asem a Saksassa.

(SjH.) Saksan Osuuskauppojen Keskuslii
ton tunnettu pääsihteeri herra Heinrich Kauf
mann on kansainvälisen osuusfoimintaliiton 
äänenkannattajassa äskettäin kirjoittanut lu
kemista ansaitsevan artikkelin osuuskauppo
jen oikeudellisesta asemasta Saksassa, osuus- 
kauppaliikkeen periaatteista, osuuskauppojen 
kehityksestä ja  niiden nykyaikaisesta ase
masta. Kun lehtemme tila ei salli laajemmin 
selostaa mainittua artikkelia, tyydym m e teke
mään selvää sen joistakin kohdista:

Kaikki osuuskaupat eivät ole pakoifetfuja 
alistumaan yhdistyslain alle, vaan voivat ne 
perustautua m yöskin toisten oikeudellisten 
muotojen alaisiksi, kuten esim. osakeyhtiöinä, 
yhtiöinä rajoitetulla vastuuvelvollisuudella, | 
sekä rekisteröitynä taikka vapaina yhdistyk
sinä. Käytännöllisistä syistä on suurin osa 
osuuskaupoista kuitenkin perustettu y h d is ty s -! 
lain alaisiksi, s. t. s. ne ovat rekisteröityjä 
yhdistyksiä. Ainoastaan harvat niistä ovat [ 
pitäneet muita m uotoja parempina. Alistu- ; 
maila yhdistyslain alaiseksi ottavat ne kan
taakseen joitakuita velvollisuuksia, mutta saa
vat vastapalvelukseksi juridisten henkilöitten 
nauttimat oikeudet, mikä tuottaa erikoisia 
etuja.

Tärkeimmät osuuskurifamuodot Ovat osuus
kunta rajoitetulla lisämaksuvelvollisuudella ja ! 
osuuskunta rajattomalla Hsämaksuvelvollisuu- j 
della.

Osuuskunnissa rajoitetulla lisämaksuvelvol- '
lisuudella voivat jäsenet merkitä määrätyn | Useimmat Saksan osuuskaupoista fiankki- 
osuusmaksun, jonka suuruuden osuuskunta ‘ vat liikepääomansa osaksi jäsentensä sääs- 
kuitenkin itse saa määrältä. M äärä voidaan \ töjä tallettamalla ja  täten saadun pääoman 
asettaa 1 m k:ksi mutta myöskin useampaan j ylijäämä sijoitetaan tavallisesti keskusliik-

Saksassa on tehty sama havainto kuin kai
kissa muissakin maissa, m issä sota parilal
laan raivoaa taikka muuten vaikuttaa väes
tön taloudellisiin oloihin. Siellä on huomat
tavissa yhä nouseva liittyminen osuuskaup
poihin, sillä väestö on yksityisen yritteliäi
syyden mitä epäterveellisinten vaikutusten 
johdosta saanut silmänsä auki ja  huomannut 
ne suuret edut, joita osuuskunnat voivat niille 
tarjota.

tuhanteen markkaan. Tavallisin osuusmaksu, 
minkä jokainen jäsen on velvollinen merkit
semään, on 30 markkaa. Alle 10 m k :n  ja  yli 
60 m k:n suuruiset osuusmaksut ovat harvi
naisia. Osuusmaksua ei kuitenkaan vaadita 
heiti maksettavaksi, vaan voidaan sitä jälestä- 
päin pidättää jäsenille tulevasta voitto-osuu
desta.

Osuuskunnissa, joissa on rajoitettu lisämak
suvelvollisuus, on jokainen jäsen velvollinen, 
paitsi osuusmaksuaan, olemaan takaajana 
määrättyyn summaan saakka, mikä summa 
tavallisesti on yhtä suuri kuin osuusmaksu. 
Näin ollen tavallisesti jokainen jäsen vastaa 
60 mankkaa» saakka.

keen pankkiosastolle.
Saksan osuuskauppojen keskusliike laajen

taa jatkuvasti tuotannollista toimintaansa ia 
on se ottanut haltuunsa useita niistä toimin- 
tahaaroista, joilta työläiset olivat perustaneet 
mutta jotka eivät olleet vastanneet näiden 
toivomuksia (T yöväen tuotannolliset osuus
kunnat, joihin aikanaan asetettiin suuria toi
vomuksia, eivät ole vastanneet niihin asetet
tuja toiveita, ja on  tästä kannasta kaikkialla 
nyttemmin luovuttu).

Osulot dj. tutistun®
ostatte edullisem m in

illl

C t, R a u m a l t a .  
F u lie l . 5 9 .

Taskukelloja ja 
periä saapunut suuri valikoim a, kiiruh

takaa ostam aan niin kauvan kuin 
o n  vielä  saatavissa-------------------

W . Hastellin kellokauppa,
R A U M A L L A .  (46)

Kutka ovat osuuskauppojen
vaarallisimmat kilpailijat?
Jokainen valppaasti johdettu sotilas- sam oi» 

kuin kauppavaitakin pitää alati1 tarkkaa huolta 
omien voim iensa suhteesta vihollisen v o i
miin. S e  seuraa äärimmäisellä huolella jo 
kaista muutosta vihollisen voimasuhteissa 
voidakseen noiden muutosten aiheuttamien 
tilanteiden mukaan järjestää om an toimin
tansa, silti luopumatta oinasta johtavasta val- 
ttoaatteestaan. Jonkun imaan m enestys kan
sainvälisillä' taistelu- tai markkinakeatiilä 
riippuu hyviin suuressa m äärässä tuon maan 
älykkäästi joäidetusta politiikasta. Senpätäh- 
den lienee varsin paikallaan, että mekin osuus- 
kauppaväki seuraamme m itä suurimmalla 
huolella yksityisen Kkemaaiiman hom m ia ja 
järjestäm m e toimintamme niistä aiheutunei
den tilanteiden edellyttämällä tavalla, kui
tenkaan koskaan loukkaamatta (osuuskauppa- 
liikkeen johtavia periaatteita. Seuraavassa 
ipieni kuvaus, miltä asema tällä kertaa näyt
tää ja mitä meidän kenties tulisi nykyisissä 
'olosuhteissa ottaa huomioon.

Voimakkaimmat osuuskauppojen kflpaKijai 
lavat tätä nykyä m aakauppiaat Ja tämän 
naapurin k ir issä  on liikettä ja  elämää. M ik
sipä ei o lis i! ‘Lukuhan on suuri 5,523. K ol- 
imentoistakertaisella pääluvulla valmistelee 
^ryntäystä tämä vihoffisem me asemiamme 
•vastaan aikoen käyttää osittain meiltä oppi
m aansa taktiikkaa, järjestäytym istä. Tältä 
ivtiolliseltaimme ei puutu sitä, mitä meiltä on 
häihin asti puuttunut, rahaa. Mutta siltä (puut
tuu jotakin muuta vielä tärkeämpää kuin raha. 
Maakauppiaskunnalta puuttuu valveutuneen 
'kuluttajakunnan luottamus, eikä tuijta luotta
musta vo i järjestym inen, eipä edes kohotettu 
ammattitaitokaan palauttaa. Liian kipeästi 
kirvelee yhä vieläkin ne haavat, joita  tämä 
arvoisa ammattikunta kiduttajiin sillain löi, 
kun se yksinään heidän asioitaan koiteli. On 
sangen valitettavaa, imutta kuitenkin totta, 
että pieksetyt ovat pitkävihaisia! L isäksi ei 
maakauppiaskunta kaikesta järjestelystään 
huolimatta p ysty  enää palvelemaan kulutta
jia  yhtä edullisesti kuin osuuskaupat. Ja 
m iksi ei p y s ty ?  Siksi, että niitä on  liian 
monta. ‘Heidän liikkeensä ovat litan pieniä, 
jotta niissä voitaisiin toimeenpanna uudenai
kainen edullinen työjärjestys. Täimä sama 
viika haittaa vielä suurta osaa  osuuskauppo
jakin, mutta se ei o le  niissä niin tuntuva kuin 
muutamia poikkeuksia lukuunottamatta kai
kissa yksityismaakaupodssa. Osuuskauppo- 

j jen keskimääräinen vuosim yynti tekee noin 
i Smk. 200,000: —  kauppaa kohden. M aakaup
piaiden keskimääräinen vuosim yynti kohon
nee tuskin y li Sm k. 60,000: —  kauppiasta 
kohti. Maakaupan palveluksessa täytyy  ar
vioida olevan isäntineen, kauppa-apulaisineen 
y . m. liikkeeseen osaaottavine perheenjäseni
neen noin 16,500 henkilöä. Kun maakauppiai
den m yynti kohonnee noin 300 m iljoonaan, 
niin tulisi jokaista maakaupassa 'työskentele
vää henkilöä kohti 19,000: —  markan vuosi- 
m yynti. On huomattava, etteivät maakaup
piaat harjota tuotantoa senkään vertaa kuki 
osuuskaupat, joten koko tuon suuren Ihmis
joukon täytyy hankkia toimeentulonsa pel
kästään välityspalkkiosta. Muutamilla m aa
kauppiailla on maatiloja, mutta m aanvitjelyk- 
seensä he käyttävät eri työvoim aa, eikä sitä 
ole laskettu edellä mainittuun 16,500. Jos 
kauppias tahtoo näin ollen jotain aasalta —> 
sitähän hän tahtoo —  ja  palveluksessaan o le 
ville henkilöille kutakuinkin auttavan palkan 
maksaa, niin täytyy hänen ottaa tavalla taik
ka toisella kohtuuttoman suuri välityspalkkioi 
välittämistään tavaroista. Toisin  sanoen: 
maakauppiaan tavaran tä y ty y  olla kallista 
laatuun verraten. Täm ä on  niin selvä, ettei- 
vät siinä kerrassaan mitkään selittelyt auta. 

jfl i Jos maakauppiaat aikovat kilpailunsa tehdä 
i tehokkaammaksi täy tyy  niiden vähentää lu

kumääräänsä *1, osalla eli yhteen neljännek
seen nykyisestä lukumäärästään. Muutoin 
heidän tavaransa on kallista. Ja sen afan 
oloon epäilemättä tulevat kuluttajat yhä suu
remmassa m äärässä käsittämään. Täimä olisi 
hyödyllistä ipainaa niiden kuluttajienkin m ie
leensä, jotka luulevat tavaroiden hintojen ale
nevan samassa suhteessa kuin kauppiaat li
sääntyvät. Että osuuskaupoilla nyt j o  on pal
jon  paremmat edellytykset kuluttajia palvella 
kuin maakauppiailla, k äy  selville siitäkin, että 
osuuskaupoissa tekee m yynti keskimäärän jo 
kaista osuuskauppojen palveluksessa olevaa 
henkilöä kohden 32,000: —  markkaa, vaikka 
Osuuskaupoilla on koko joukon tuotantolaitok
sia: leipomoita, virvotusjudm a- ja  makkara
tehtaita y . m. Viimeksimainrttukaao luku ei 
ole niin suuri, mihin edistyneimmissä osuus
kaupoissa on päästy. Mutta sitä mukaa kun 
osuuskauppoja yhdistellään tahi ne muuten 
suurenevat, laitetaan tarkötustaan vastaavia 
liikehuoneustoja, jakelutekniikka kehittyy ja  
sen kautta m yöskin kohoaa puheena oleva

O
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Juku. NyfkäiSfl «Sv® ösm iskauppojen kustati- 
Rjikset, vaikka ne ovatäcin puhtaasti vähittäis
kauppoja, tee, lukuunottamatta Elantoa, -joka 
ob «vielä yhtä pa ljon  tuotanto- karin (kulutus
osuuskunta, kusn 4,, %  liikevaihdosta. Täm ä 
on siis s e  välity spaJkkioprosentti, jonka  osuus
kauppojen jäsendt keskimäärin m eidän m aas
samme tavaroittensa -hankinnasta maksavat. 
Lisäksi, kun varsinkin työväestön  osuuskau
pat suurina Mikkeinä nauttivat huomattavia 
vuosi-, kassa- y . tn. alennuksia, sekä sään
nöllisesti ostavat tavaransa (huokeammalla 
kuin maakauppiaat, painuu vaaka vielä pal
jonkin osuuskauppojen eduksi. M itä on tässä 
sanottu maakauppiaista, pitää suurin piirtein 
paikkansa m yöskin  kaupunkien väfMttäiskairp- 
pdaisiin, sekä vähittäiskauppaa Marjottaviin 
yhtiöihin n äh d ea  Vaikkakin siis yksityisluon
toisten  vähittäiskauppojen luku on legio, ja  
vaikka heidän tahottaan oso te tm n  mitä vilk
kainta huomiota liikettäm m e kohtaan, ollen 
taipuvaisia uskomaan meidän m en es tik 
sem m e vain hetkellisiksi, em m e tarvitse 
käydä levottom iksi, vaan voim m e luottaa liik
keem m e sek ä  taloudelliseen että  yhteiskun
nalliseen etevä m m yyteen  näiden kilpailiioi- 
dem m e rinnatta.

Kuten edellä ketrtofusfo Hmeni, voivat maa
seudun osuuskaupat verrattain tyynesti kat
soa tulevaisuuteen. Mutta kaupunkien ja  
suurten tehdasseutuje» osuuskauppojen asem a 
on  vähän toinen. Amerikan, Englannin, Rans
kan ja  Saksan kaupungeissa toit™  nyt jo  
suurikaipitalistisia vähittäiskauppatiikkeitä n. s. 
tavarataloja. (N uo irikkeet ova t sulattaneet 
tukkukauppa-asteen kokonaan pois  voittaen 
siten metkoista taloudellisia «totia. N e toimi
vat tavallisesti useiden m iljoonien pääomilla. 
NSMä an omia tehtaita. Ja ne tavarat, joitta 
ei valm isteta om issa tehtaissa, ostetaan suo
raan m oista tehtaista. Siirtom aatavarat os
tetaan suoraan tuotantomaista. On (hyvin 
luultavaa, että aika tuo noitakin jättiläisiä 
meidän maahan, suurimpiin kaojpunkeihirmne. 
Uskottavalta näyttää, että nykyiset tukku
kauppiaat jouduttuaan syrjään osuuskauppo
jen  ja  yksMyisvähittäiskanpptaiden keshus- 
Kikkekkti vaikutuksesta m uodostavat KBCkeis- 
tä-än tavaratatojen laatuisia » k e t t ä .  Jos niin 
käy, on  niiden alueilla toimivilta osuuskau
poilta leikki kaukana. S e ei m erkitse sitä, 
ette ik ö  kuluttajien om a jä rjestö  suloinkin 
olisi kuluttajille edullisin, jo s  sen  toiminta 
osataan järjestää suureksi, kaikinpuolin ensi
luokkaiseksi ja  jo s  sille varataan riittävät pää
om at. Senvuriksi näyttäisi ajan vaatimalta, 
e itä  osuuskaupat niissä kaupungeissa, joissa 
niitä on  useampia, viipym ättä alkaisivat su- 
■iattautua yhdeksi mahtavaksi järjestöksi ja  
kcSiotteisävat rahastottaan kaikin mahdoHism 
keinoin, nyt kun vielä aikaa on, siitä raitaa 
ihan varm asti vielä  tarvitaan!

T eM asseutujen  osuuskaupat eivät tarvitse 
peljätä  suurm yym älöitä. (Mutta ne voivat 
saada ajan o loon  teollisuu&kapftaiismin nis
kaansa. N yt on  jo  näkynyt esim erkkejä sii
hen suuntaan. O n  ilmeistä, että teollisnuslher- 
raft huomattuaan työväestön  osuuskauppo
jansa avulla hankkivan koko joukon taloudel- 
iisfta valtaa ja  kohottavan seit toim issa tolien 
täjoudeifistes o lojen  arvostelukyky-ään koet
tavat sotkea tuota kehitystä kaikenlaisilla 
työväestön  hyväksi muka ipenusitamilfaan kau
poitta. M onessa tebdaspaikassa vorvat teh- 
dastierrat nykyisten lakien mukaan säätää 
monapaoliasemaTrian noille kaupoflleen, yk - 
smkertafeestt ajamatta omitta alueitaan kaikki 
muut liikkeet pois. M onissa paikoinhan om is
tavat tehdasparoom t pemukuhnittain maata 
teäidaskylien ym päriltä. Tavallisesti trroälai- 
sissa  paikoissa, kuten esim. Taalintdhtaaila, 
e i saa kukaan mitään rakentaa, jokaisen, joka 
tahtoo sellaisessa paikassa liikettä harjottaa, 
tahi muuten oleskella, tä y tyy  saada tehtaalta 
huoneusto. O lisi säädettävä laki, Joka v e l
voittaisi tehdasporhojen luovuttamaan maata 
rakennustonteiksi yhteiskunnallisille jä r jes 
töille kuten työväenyhdistyksille, osuuskau
poille  i. n. e. T yöväestön  yksim ielinen oman 
kauppansa takana seisom inen takaa varman 
voiton  osuuskaupoille tällaisissakin tapauk
sissa.

N yt olemmekin läpikäyneet huomattavam
pien kttpatltjoidemme leirit ja  havainneet, 
ettei meiHä oie syytä  tällä kertaa erityiseen 
pelkoon. Varova ja tarmokas torminta asiansa 
hyväksi aina, on kuitenkin kenelle tahansa 
kunniaksi.

Heikki Laukkanen.

V ä in ö  H a k k ila n (ent. Väinö Tannerin) H sian a jo to im isto
H e ls in k i, Itä  H e lk in b a tu  9  (U usi y l io p p ila s t a lo ) .

A uk i i o —a ja 5 — 7 . Puhel. 68 5a ja  10  48. 
V a k in a in e n  a v u s ta ja : h o v .-a u sk . |. O . A r j a n n e .

Osakeyhtiö Fr. Richardt
Viipuri

M yyntiosaston puhelin 9 57

Suolaa ■■■• Viljaa 

Siirtomaantavaroita

M  l i s i n ä  *

PsMlte •• BsbbhiM

nyllyn l|S ä in iö n  Höyrymyllyn

RUISJAUHOT
ovat suuresti kysyttyjä.

m i n  t n

Myy:

K a r ja la n  K a u p p a  O .y .
VIIPURI.

Hyvä valikoima herrain muotitavaroita,

Jalkineita, 
Nahkaa ja 
Hevosvaljaita

m yy

Konttori ja varasto Pajakatu 3
V iip u r i .
Puhel. 13 67.

(15) M

01 m 
Rauman

sahan
varastosta saatavana jj] 

kaikenlaisia 
rakennustarpeita.

PUHELIN 205

   —— — nimi i i ,

P i e t a r s a a r e n
uuden tupakkatehtaan 
savu kkeet

ELITE
FINLANDIA
AROMA
KALEVA

valmistetaan todella am m attitaitoisen  
joh d on  alaisena huolellisesti va litu ista  
itäm aisista tupakkalajeista. Työn suo
rittavat yksinom aan ensiluokkaiset työn
tekijät, m ikä takaa arvokaslaatu isen  k y . 
vän  tavaran.

II J. 1. HOLM i h 01
Pietarsaari. (3)
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Wiiparia TyöYäen Sanomalehti- ja Kirjapaino Osuus
lunta rlWiipuri, Braahenkatu 17 Puhelin 1048

K I R J A P A I N O .  Puhelin 1193.
V A R A S T O S S A : Rahtikirja- ja Tavaraluettelokaavoja, 

Paperi ja Kirjekuoria y.m.

Sanomalehti „Zyö”
Puhelin 1357 ja 1546

i
Itä-Suomen enin levinnyt jokapäivänen 

sanom alehti.

K otim aan  
L a k k iteh d as

TO IM IT T A A : Lasku-, Kirje-, Kuitti- y.m. kaavoja, Jä- 
senvastakirjoja, O suuskirjoja  y.m . y.m.

T y ö v ä e n  O s u u s k i r j a k a u p p a
Torkkelinkatu 22 Puhelin 1688

Laatuaan ainoa osuustoim innallinen IHke 
paikkakunnatta.(27)

M. Steinbock.
Viipuri

Kauppa ja Konttori Pohjolankatu 12 \ „  , ..
Tehdas ja S ivum yym älä Repolank. 2  /  ™ ne" n ' y -

S u o s lt te le o  W l i p n r ln  y le i s e s s ä  a m m a t t i - ja  t e o l l ls u u s n ä y t t e ly s s ä  e n s l -  
m B lse n  p a lk in n o n  sa a n e ita , y l i  m a a n  le v in n e i t ä  t e o k s ia a n . (28)

Hleltfikllnnlttfivnion silmäillä lehtemme ilmoituksia. Ne ker
tovat m. m. osuuskauppojen saavutuksista.

O  suuskaupat
huolehtikaa, että meidän kysyttyjä  tupakka» 
teoksiam m e aina löytyy varastossanne

SUOMI 
EL ROSAL YEDDO

s ik aa ria

NUUSKAa. PIIPPU» ja PURU-tupakkaa

m n e e n l  
O s u u s l i i k e  m.

P Ä Ä M Y Y M Ä L Ä  Y läneen  kirkon
kylässä

S IV U K A U P A T : H einjoella , U udes
sa kartanossa ja  K eihäskoskella

J A K E L U P A IK A T : K orkeakoskella  
ja  Kolvaassa

Suurin ja monipuolisin 
varasto paikkakunnalla!

K U L U T T A J A T ! T e id än  ve lvo lli
suutenne on  liittyä jäseneksi 
om aan liikkeeseenne ja  ostaa 
kaikki tarvikkeenne sieltä.

______________________________________ ( 3 6 )

(20)

Osuuskauppojen 
hallinnot ja johtajat!

Jos pidätte kaupat» v a lm i it a  va atte ita»  
niin valm istam m e: T y ö p u k u ja  (E ve rb a a li!^  
J u m p p a r ia , t r i k o o -  Ja o a r k a b o u a o -  
j a  s e k ä  la k k ia . V arustam m e tuotteem m e 
y lläo levalla  m erkillä.

Valm iita  m y y  ja  tilauksia vastaanottaa:

Työläisten Lakki ja Ererhaalitehtaan
mjjmälä Viipurissa, Suimahatli 17. Pukimo: Sirarik. 37.

Maalausliike
Ruissaari ^ 
Rekolainen
Tam pereella
Satamakatu 3 Puh. 237

Suorittaa 
kaikkia m aalaus-alaan kuuluvia 

töitä

A rvoisat järjestyneet 
kuluttajat!

K ysykää, m aistakaa ja arvostelkaa. 
Ehdottom asti korkein ravintoarvo.

P. V. KANERVA.
Pellervonkatu 16. Ptth. 481 ja 8 2 4 .

I  Iisalmen s 
Työväen Osuus= 

kauppa r. 1. ~
Pohjois-Savou

kuluttajain oma Kike ja tarjoaa 
edullisimmin ruoka- y.m. talous

tavaroita.

Myymälöitä kaupungissa ja eri 
puolilla Iisalmen pitäjää.

I  #
S »w
Ww o » ) mmm*'
^ □ a o B n a n s c □ »□ ■ □ a a a o B

Värtsilän 
Osuuskauppa r.l.
tarjoo arv. ostajille varastoistaan kaik
kia yleisesti kysyttyjä tavaroita ja pyy
dettäessä toimittaa harvinaisempiakin 
saatavissa olevia kappale- ja tarve- 

aineita.

Myymälät:

Vartsilässä 
Värtsilän terillä 
Värtsilän Kyläapäässä 
Värtsilän asemalla 
Tohmajärven Kemien kylässä 
Tikkalan pysäkillä ja 
Kaarilan pysäkillä

noEnaDHCBD

Cl
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Paikkakunnan suurin sekaiavara-, leipomo-, jalkine- ja  ijhjllavaraliike.
Jäseniä y li 2 ,300 . —  O suusm aksu 10  mk. —  O m at rahastot noin

200,000 m k. —  L iikevaihto v . 1915 y li 1,600,000.

Myymälät:
H :o  1 , torin varrella  Puhelin  133 

1972 , H ovinsaarella
3 , T iutisessa
4 , T yövä en ta lossa
5 , H ietasessa
6 , K ruununm aan- 

kadun varrella
7 , M unsaaressa

3 7 8
241

197

N :o  8 , Sum m assa, puhelin H am i
na 235 S — 3 .

„  9 , Popinniem i, puh. K ym i 29 
„  ro , Suulisniem essä 
„ 1 1 , Jalkineliike torin var. p .2 7 3  
„  12 , L yhyttavaraos. Kouluk. 4 , 

puhelin  239 
L eip om o K irkkok. 1 , p. 301 
K onttori „  1, p. 130

HUOM.I Hinnat kiinteät. N:o 7 (iSunsaaressa) myyd. vain jäsenille.
K u lu tta ja ! Älä tuhlaa ta im e n is t a  voim aasi vaan keskitä 

se omaan yhtym ääsi.

Karamellitehlaän
hyviksi tunnetuita k o t i 
m a i s i a  karamelliteoksia

suositellaan!Viipuri - - — PuSicSin 7 46.
aSSSSccMHnS* u2S£*£"t*S3"»

111 W n p u r i n  
Puuseppätehdas

Omist. K. G. LAAKSO. WIIPURI 
ROSUVOI.

Puhelimet:
Gehtaaseen 934 Asuntoon 1974

Valmistaa huonekaluja sekä rakennusten 
ovia ja  ikkunoita

il i l  Hinnat kohtuulliset! g |j| (29)

Veljet Lindbergin Polknpyörätehdas
R a u m a lla .

Monipuolinen varasto pol
kupyöriä ja niiden osia.

(16)

Suomalainen —
Kauppa-ösakeyl)tiö

Viipuri
Mustainveljestenkatu N:o 16

f Konttori 2072 
l  Vähittäisk. 2074

Puhelimet

Tukku- ja Vähittäiskauppa
Erikoisala: Viljatavaraa

(21)

Liittomme säännöt.
Valtuuskunnan ehdotus.

Kulutusosuuskuntien keskusliiton 
säännöt.

Liiton nimi. kotipaikka  sek ä  lä rlestöm u od ot.

1 §. L iiton nimi on Kulutusosuuskuntien K es
kusliitto (K. K .). Sen kotipaikkana on Hetsingin 
kaupunki, mutta käsittää sen toim inta koko S u o
m en maan.

2 §. L iiton m uodostavat siihen jäseniksi liitty- 
iieet kulutusosuuskunnat.

Liiton a luejärjestöinä  toim ivat osuuskauppaipiirjt, 
jo tk a  käsittävät m ääräty llä  alueella toim ivat liiton 
jäscnosuuskunnat.

L iiton tarkoitus.

3 8. Laitto on itsenäinen valtiollisiin ja  uskon
nollisiin liikkeisiin nähden.

Liiton tarkoituksena on :
1) koota  ja  jä r jestä ä  Suom en kulutusosuuskun

nat ajam aan ja  puoltam aan yhteisiä  etujaan ja toi
m ia  niiden yh d y ss iteen ä ;

2 ) kehittää osuuskauppaliikettä levittäm ällä 
osuustoim innallista, taloudellista  ja  yhteiskunnallista 
valistusta kuluttajain ja  etenkin vähävaraisen  kan
sani nokan keskuudessa ;

3) edustaa ja  v a lv oa  osuuskauppaliikkeen ja 
kuluttajain etuja y leen sä , m yöskin  talouspoliitti
sissa  k y sy m y k sissä . .

4 8. Näiden tarkoitusperiensä  toteuttam iseksi 
liitto :

1) perustaa uusia ja  kehittää ennestään toim i
v ia  kulutusosuuskuntia;

2) harjoittaa  suullista äg itats ion ityötä :
3) jä r jestä ä  osuustoim innallisia lu ento- ja ope- 

tu sk u rsse ja :
4 ) ju lkaisee osuustoim innallista sanom alehteä 

sekä  osuustoim innallista ja yhteiskunnallista  kir
jallisuutta:

5 ) antaa osuuskuntien hoitoa  sekä oikeudellisia 
asioita  k oskev ia  neuvoja :

6) avustaa osuuskuntia henkilökunnan valin
nassa ;

7) pyrkii kehittäm ään osuustoim intalakia:
8) edistää kulutusosuuskuntien henkilökunnan 

ammatillista kehittym istä ja  jär jestä ytym istä  sekä 
toim ii työehtosopim uksia  ja  ty ö o lo ja  koskevissa  k y 
sym yksissä  välittäjänä osuuskuntien ja  ammatillis
ten jär jestö jen  välillä ;

9 )  pyrk ii kehittäm ään osuuskauppaliikkeen ja 
ammatillisen työväenliikkeen välisiä  suhteita.

J ä sen y y s .

5 8. O suuskauppa tai muu kulutusosuuskunta 
-pääsee liiton jäseneksi, jo s  se  toiminnassaan, nou
dattaa kulutusosuustoim innallisia periaatteita ja 
edustajakokousten päätöksiä , sekä sitoutuu nou
dattam aan näitä sääntöjä .

L iiton jäseneksi liittym isestä on osuuskunnan 
tehtävä  ilm oitus liittotoim ikunnalle lähettäm ällä
kahtena kappaleena ote sen kokouksen  pöytäk ir
jasta . jossa  päätös liittym isestä on tehty, sekä 
k a ksi kappaletta osuuskunnan sääntöjä . Ilm oi
tusta tehtäessä on suoritettava säädetty vuosi
m aksu.

6 §. Osuuskunnan jä se n yy s  lakkaa:
1) eron kautta;
2) erottam isen kautta; ja
3 ) osuuskunnan -purkautumisen kautta.
7 §. Jos osuuskunta eroaa  liitosta, tehköön se 

siitä osuuskunnan kokouksen  pöytäkirjan  otteella  
ilm oituksen liittotoim ikunnalle. E rotessaan ei osuus
kunta o le  oikeutettu saam aan takaisin suoritta- 
m iaan m aksuja.

8  §. Osuuskunta voidaan  erottaa liiton jä se n y y 
destä :

1) jo s  se ei noudata näitä sääntö jä :
2) jo s  se ly ö  laimin vuosim aksunsa suoritta

m isen:
3) jo s  se toimii vastoin  kulutusosuustoim innal

lisia periaatteita.
Jäsenen erottam inen on liiton valtuuskunnan 

asia. Erotetuilla osuuskunnalla on oikeus alistaa 
asia  edustajakokouksen  ratkaistavaksi.

Erotettu jäsen  ei saa  takaisin liitolle suoritta- 
m iaan m aksuja.

Jäsenten o ikeudet ia  velvollisuudet.

9 8. L iiton jäsenenä o leva lla  osuuskunnalla on
o ikeus:

1) vaatia liiton tukea etujensa valvom isessa :
2) käyttää  hyväkseen  liiton luom ia laitoksia 

tehtyjen päätösten mukaisesti-.

3 ) olla edustettuna edustajakokouksissa näissä 
säännöissä m äärätyllä  tavalla.

10 §. L iiton jäsenenä olevan osuuskunnan vel
vollisuutena on :

11 noudattaa näiden sääntöjen m ääräyksiä  sekä 
liiton edustajakokouksissa tehtyjä  päätöksiä ;

2) suorittaa liitolle m enevät vuosim aksunsa 
näissä säännöissä säädetyssä  ajassa ;

3 ) lähettää liiton toim ikunnalle kaksi kappa
letta vuosikertom ustaan ja tilinpäätöstään sen jä l
keen kun osuuskunnan kok ous on ne hyv äk sy 
nyt;

4) palauttaa m ääräajassa liiton lähettäm ät k y 
selykaavakkeet täytettyinä ja antaa toiminnastaan 
muutkin liiton pyytäm ät tiedot;

5) ilm oittaa liittotoimikunnalle toim eenpannuista 
sääntöjen muutoksista.

Liiton vuosim aksu.

11 8. L iiton toiminnan kannattam iseksi on jä- 
senosuuskunfian jäsenm ääränsä perusteella kunkin 
vuoden  tammikuussa suoritettava edustajakokouk
sen päättäm ä vuosim aksu. Maksun perusteena on 
pidettävä se jäsenm äärä, jo k a  osuuskunnassa oli 
edellisen vuoden lopussa.

Vuosim aksu on aina suoritettava täydeltä  kalen
terivuodelta . huolimatta siitä liittyykö tai eroaako 
osuuskunta keskellä vuotta.

Liiton toim ielim et.

12 8. li ito n  toim ielim et ovat:
1) edustajakokous;
2 ) valtuuskunta; ja
3) liittotoimikunta.

!. L i i t o n  e d u s t a j a k o k o u s .

13 8. Kaikissa liiton asioissa on ylin ratkaisu
valta  liiton jäsenosuuskuntien edustajain m uodos
tam alla edustajakokouksella.

Varsinainen edustajakokous pidetään kerran 
vuodessa  tou k o - tai kesäkuulla, valtuuskunnan 
edellisen edustajakokouksen toivom uksen perus
teella m äärääm ässä paikassa.

Y lim ääräinen edustajakokous pidetään, milloin 
edellinen edustajakokous on niin päättänyt, tai 
liiton valtuuskunta sen katsoo tarpeelliseksi, taikka 
vähintään 1ls jäsenosuuskunnista sitä ilm otettua 
tarkoitusta varten vatii.

14 §. Edustajakokouksessa käsitellään seuraa- 
vat asiat:

1) esitetään liittotoimikunnan ja  valtuuskunnan 
vuosikertom us;

2) esitetään liittotoimikunnan tilikertom us edel
liseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajain siitä 
antama lausunto ja  päätetään liittotoim ikunnalle ia 
valtuuskunnaille m yönnettävästä trlivapaudesta:

3 ) keskustellaan ja päätetään jäsenosuuskuh- 
tien. osuuskauppapiirien sekä valtuuskunnan ko
koukselle esittäm istä asioista :

4 ) esitetään liittotoimikunnan tulo- ja  m enoarvio 
ja  päätetään jäsenosuuskuntien vuosimaksusta 
sekä osuuskauppapiirien kannatusm aksusta:

5 ) keskustellaan ja  päätetään liiton toiminta
ohjelm asta seuraavana toim intakautena:

6 ) m äärätään valtuuskunnan jäsenten, varajä 
senten ja tilintarkastajain palkkiot;

7) valitaan valtuuskunnan jäsenet ja v ara jäse
net sekä kuluvan vuoden  tilejä tarkastam aan kaksi 
tilintarkastajaa ja  niille varam iehet.

15 §. Edusta jakokouksessa  o n  kukin jäsen - 
osuuskunta oikeutettu olem aan edustettuna jäsen
m ääränsä perusteella siten, että osuuskunnaille 
kulta/kin jäsenm ääränsä 200-luvulta tulee yksi 
edustusääni. Jäsenm ääräksi otetaan se luku, 
m istä on sääntöjen m äärääm ässä järjestyksessä  
liittom aksu maksettu.

Jäsenosuuskunnan edustusääniä käyttäm ään lä 
hettää osuuskunta edustajan. Sen lisäksi vo i jä - 
senosuuskunta lähettää lisäedustapa. joiJla on 
edustajakokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jos herätetään vaatim us suhteellisen vaalitavan 
käytäntöönottam isesta edustajia valitessa jäsen- 
osuuskaupoissa siten, että eri valitsijaryhm ät oli
sivat oikeutettuja lähettäm ään oman edustajansa, 
voidaan  tämä ehdotus h yväksyä , jo s  sitä edustaja
kokouksessa  kannattaa vähintäin %  osa äänestyk
sessä annetuista edustusäänistä.

16 8. Edustajansa on osuuskunnan ilm otettava 
liittotoimikunnaMe vähintään kahta viikkoa ennen 
edustajakokousta, otteella sen kokouksen pöy tä 
kirjasta. jossa  edustajat valittiin. I lm auksesta  tu
lee käydä  selville osuuskunnan edustusäänien 
m äärä , sekä kuka edustajista käyttää  osuuskun
nan äänim äärää.

17 8. Äänioikeus edustajakokouksessa oh ai
noastaan jäsenosuuskuntien virallisilla edustajitta. 
P uheoikeus on osuuskuntien lisäcdustajilla, va l
tuuskunnan ia  liiitetennikunnan jäsenillä, liiton
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Tampereen Työväen Osuuskauppa i. i.
_______________ Viinikankatu 21 Tampereelta.

MYYMÄLÄT:
N:o 1 Viinikankatu 21. Puhelin 8  01. N : o 3  Pinninkatu 30. Puhelin 7 45. Nro 5 Hämeenkatu 17. Puhelin 711.
„  2  Kortelahdenk. 17. „  812. « , 4  Satamakatu 8 . „  6  61. „  6  Tottijärven Pajulahdessa. Puh.

KONTTORI:
V iin ik a n k a t u  21. P u h e lin  8  01. (M)

Lahden Osuuskauppa r.l.
Lahti, Rautatienkatu 14. Puhelin 2 02.

O n  Lahden ja  ym päristöllä  olevan maa
seudun kuluttajille edullisin ostopaikka. 
L iittykää jäseniksi arkailematta ja  keskittä
kää sen jälkeen  kaikki ostoksenne om aan 
----------------------- l i ik k e e s e e n n e .-----------------------

Sivumyymälät:
Nro 1 T o r n a to r il la  

99 2  V e s i jä p v e n k a tu  3 4
99

99

S H o llo la n  k ir k o l la  
■9 „  U n t i la s s a (53)

on paikkakunnallamme ainoa kuluttajien etu
ja palveleva kauppaliike. Nykyinen jäsen
määrä noin 1,800 ja liikevaihto noin 100,000 
:— —: markkaa kuukaudessa. :— —::—:

Myymälät:
Kymintehtaalla ja Kouvolasssa,

joihin jäseniksi haluavia keholtamme ilmolt- 
= = = = =  tautumaan. --------- -

(60)

sihteerillä, äänenkannattajan päätoim ittajana Ja 
osuuskauppapiirien edustajilla. Muillekin osan
ottajille v o i kokous pyydettäessä  m yöntää  puhe
oikeuden.

18 §. Edustajakokouksessa ratkaistaan asiat 
yksinkertaisella äänten enem m istöllä. Äänten men
nessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muissa 
kysym yksissä  tulee voim aan se m ielipide, johon 
puheeniohtada on yhtynyt.

19 §. Jäsenosuuskuntien ia  piiri kokousten esit
tämät asiat otetaan edustajakokouksessa käsitel
täväksi. jo s  kirjallinen alustus niistä lähetetään 
iiittotoimikunnalle ennen helmikuun lappua.

Esitetyt alustukset tarkastaa valtuuskunta ia an
taa mistä lausuntonsa kokoukselle.

Edustajakokouksessa käsiteltäväin asiain alus
tukset lausuntoineen ovat vähintään neliä viikkoa 
ennen edustajakokousta lähetettävät jäsenosuus- 
kunnille.

20 §. Edustajakokous kutsutaan koolle  valtuus
kunnan toim esta ilmotukseMa. joka  M aistaan  kah
desti liiton äänenkannattajassa, ensi kerran vä - 
mntään neliä viikkoa  ennen kok ou spä ivää ; samaan 
abkaan lähetetään kokouskutsu jäsenosuuskunnille 
kiertokirjeenä.

Ylim ääräinen edustajakokous kutsutaan koolle 
valtuuskunnan toim esta Uiton äänenkannattajassa 
vähintään 14 päivää ennen kokousta julkaistulla 
liniotuksella sekä samaan aikaan jäsenosuuskun- 
m ife lähetettävällä kiertokirjeellä. K okousilm oi- 
tuksessa on mainittava ylim ääräisessä  edustajako
kouksessa käsitettäväksi tulevat asiat. 
i - 2L §;  . Edusta jakokouksessa  käsiteltävien asiain 
K äsittelyjärjestyksestä annetaan yksityiskoh ta i
sem pia m ääräyksiä  edustajakokouksen vahvista
m assa järjestyssäännössä.

H. V a lt u u s k u n ta .
23 5. Valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän  vak i

naista sekä kolm e varajäsentä, jotka valitaan edus
tajakokouksessa  kolm eksi vuodeksi kerrallaan hei
näkuun 1 pistä  luHen. Vakinaisista jäsen istä eroaa 
Kunakin vnornia kolm e ja  varajäsenistä yksi. E ro
v u oro  m äärätään ahtksi arvan nojalla, senjälkeen 
e roa v at valtuuskunnan jäsenet vuorottain.

Jäseneksi ja  varajäseneksi valtuuskuntaan on 
fftazHkeipoinen henkilö, joka  on jäsenosuuskunnan 
3 ascii.

23 §. ,Va«uuskunta valitsee keskaudestaan pu

heenjohtajan ja  varapuheenjohtajan. Valtuuskunta 
kokoontuu puheenjohtajan kutsum uksesta niin 
“ sein kuin asiat sitä vaativat tai liittotoim ikunta 
sitä p y y tää , ja  on se päätösvaltainen kun läsnä 
on 6 jäsentä. Äänten sattuessa tasan voittaa se 
m ielipide, iohon  puheenjohtaja on yhtynyt.

Valtuuskunnan kokouksessa pidetään pöytä k ir
jaa. joh on  m erkitään läsnäolijat, tehdyt päätök
set. ia  erim ielisyyden  sattuessa, tapahtunut ää
nestys.

Valtuuskunnasta lähtevät toim ituskirjat ia  kir
jelm ät allekirjoittavat sen puolesta puheenjohtaja 
ia  sihteeri.

24 §. Valtuuskunnan kokoukseen tekem ästään 
m aikasta sannoin kuin osanotosta  edustajakokouk- 
seen ovat valtuuskunnan iäsenet oikeutetut liitolta 
saam aan m atkakulut ia  päivärahan.

25 S. Valtuuskunnan tehtävänä on :
11 päättää toim enpiteistä ja kysym yksistä , 

jodia  on yleisem pi pedaatteetlm en m erkitys, tai 
jo tka  liittotoim ikunta sen ratkaistavaksi esittää;

2) valita liittotoim ikuntaan jäsenet sekä m ää
rätä niille tulevat palkkiot;

3 ) ottaa liittotoimikunnan esityksestä  liiton sih
teeri ja  neuvojat sekä äänenkannattajan toim it
ta ja t:

4) antaa lausuntonta edustajakokouksessa  kä
siteltäväksi tulevista k y sym yk sistä ;

_5) laatia edustajakokoukselle vuosikertom us toi
m innastaan:
. - H l -  tarkastaa liittotoim ikunnan tiiikertom us la 
lattaa se ynnä tilintarkastajain lausunto om an lau
suntonsa ia  asianom aisten selvitysten ohella, mil
loin niitä on vaadittu, edustajakokoukselle ;

7) tarkastaa liittotoimikunnan laatim a tulo- ia 
m en oa rv io :

f ]  jnäärä jä  edustajakokouksen aika ia  paikka.
26 S. Valtuuskunnan kokouksissa  011 liittotoi

m ikunnan jäsenillä  oikeus olla läsnä ia  lausua 
m ielipiteensä.

III. C l l i t ö t o l m i t u n t » .
27 §. U iton  asioita hoitaa liittotoim ikunta. Jo

hon kuuluu viisi valtuuskunnan vuodeksi kerra l
laan valitsem aa vakinaista jäsentä sekä kaksi va- 
raaasentä.

n , S i J S 0t0,lm ikun,a , . v a iitw e  keskuudestaan puheenjohtajan Ja varapuheenjohtajan 
29 h  Liittotoim ikunnan tehtävänä on :
1) edustaa liittoa:

2) johtaa  liiton asioita  lain. näitten sääntöjen 
ia  edustajakokousten m äärääm issä  ra jo issa ;

31 päättää jäsenten ottam isesta liittoon;
4 ) valm istaa valtuuskunnan kokouksessa  esille 

tulevia asioita;
5) ottaa palvelukseen ia  erottaa  ne liiton to i

m ihenkilöt, joitten valitsem ista ia erottam ista ei 
o le näissä säännöissä pidätetty valtuuskunnalle;

6) laatia edustajakokoukselle annettava vuosi
kertom u s;

7) laatia kalenterivuosittain tiiikertom us edus
ta jakokouk selle :

8 ) laatia edustajakokoukselle tuto- ia  m enoar
v io  sejiraavaa  toim intavuotta varten.

Osuuskauppapiirit.
30 §. Osuuskauppapiirien tehtävät ia  toim ieli

met on m ääritelty erity isissä  piirisäännoissä.
O suuskauppapiirit saavat rahallista kannatusta 

liitolta.

Erinäisiä määräyksiä.
31 §. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan  tehdä 

edu stajakokouksessa  yksinkertaisella  äänten enem 
m istöllä. paitsi 15 § :ssä  mainitussa tapauksessa, jo s  
asiast; on teh ty  edu stajakokoukselle  esitys sää
detyssä  jär jestyksessä .

32 §  L iitto voidaan  purkaa, jo s  siitä tehtyä esi- 
tysta kannattaa vähintään s/a edustajakokoukseen 
osaaottavien jäsenosuuskuntien kok o äänim ää
rästä sekä jos  aikaisintaan kahden kuukauden kv- 
luttua pidettävä toinen edu stajakokous sam alla 
äänten enem m istöllä h y v ä k sy y  päätöksen

33 k. Jos liito puretaan, ovat sen jä ie lle  jää - 
r i V va£ « ' ' . ^ “ stM akokouksen päätöksen rnukai- 
s®®1*.. käytettävät liiton ajam ien tarkoitusperien 
edistäm iseksi.»

Kulutusosuuskuntien keskusliiton osuus
kauppapiirien säännöt.

Järjestysmuodot ja jäsenien liittyminen.

1 §. O suuskauppapiiri on m ääräty llä  alueella 
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton apuna toim iva 
valistusjärjestö. Sen m uodostavat liiton jäseniksi 
liittynee kulutusosuuskunnat. P iirin  alueen m ää
rittelee liiton valtuuskunta.

2 §. L iittyessään  liiton jäseneksi saa osuuskunta 
jäsenoikeudet siinä osuuskauppapiirissä, jonka 
alueella se  toimii. Jos osuuskunta eroaa  liiton jä 
senyydestä  eroaa  se sam alla m yöskin  piiristä.

Osuuskunnan Uittoon liittym isestä tai eroam i
sesta on liittotoim ikunnan tehtävä ilm oitus asian
om aiselle osuuskauppapiirille, sekä lähetettävä yksi 
kappale osuuskunnan sääntöjä.

O suuskauppapiirien tarkoitus.

3 §. Osuuskauppapiirin tarkoituksena on :
1) auttaa liittoa kulutnsosuustoim innan kehit

täm isessä ja  keskittäm isessä;
2) hairj ottaa alueellaan liiton ohjausten m ukai

sesti osuustoim innallista azitatskm i- ja  neuvonta
ty ö tä :

3 ) va lvoa  piirin alueella toim ivien osuuskauppo
jen sekä kuluttajain etuja.

4  §. T arkoitusperiensä  toteuttam iseksi osuus
kauppapiiri:

1) harjottaa suullista aeitatsion ityötä  ja  jä r
jestää  yh dessä  liiton kanssa luento- ja  opetus- 
kursseja ;

2 ) levittää liiton äänenkannattajaa sekä osuus
toim innallista kirjallisuutta;

3 ) antaa osuuskuntien perustam ista ja  hoitoa 
k oskev ia  neuvoja .

Osuuskauppapiirien oikeudet ta velvollisuudet.
5 §. O suuskauppapiirillä  on o ik eus:
1) saada  liitolta rahallista kannatusta;
2)  saada ohjausta ja  apua neuvontatyössään ; 
c  ae s ™^lf asioita  liiton edustajakokoukselle.
6 Rahallista kannatusta on piiri oikeutettu 

saam aan liitolta suhteellisesti sen m ukaan, miten 
paljon  sen alueella toim ivat osuuskunnat liitolle 
m aksuja suorittavat. Kannatusm aksun suhteelli
sesta m äärästä  päättää liiton edustajakokous, 
mutta on se  o leva  vähintäin Ya suoritetuista m ak
sujen m äärästä. Kannatusm aksu on m aksettava 
sam aan aikaan kun osuuskunnat hitolle m aksunsa 
suorittavat.

O suuskauppapiiri on oikeutettu ottam aan v a s
taan lahjoituksia.

7 §. P iirin velvollisuutena on :
1) noudattaa liiton edustajakokouksen  päätök

s i*  seita valtuuskunnan antam ia oh jeita ;
. . neuvotella  liittotoim ikunnan kanssa airitat- 

suoni- ja  neuvontatyöstä  piirissä;
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P f P f T l i p r  on  .en ' n m y y ty  k irjoituskone Suom essa. 
O i l l i l l l  I  l C l l l l  C i  N oin 3 , 5 0 0  jo k a  päivä käytännössä.

Jos Teillä on Smith Premier kiijotuskone ja

Burroughs laskukone on konttorinne täydellinen. 

PyytäkaS meidän käyttöohjeitamme ja hintaluetteloitamme 
sekä koekoneita, joita lähetämme vapaasti laskuumme.

Osakeyhtiö SYSTEM A Hesinki.
(Sri

terveysk ah v ia
saatavana kaikista hyvin varus- 
tertuista kaupoista.
PÄÄVARASTO:

J. N. SALMINEN
Viipuri. Puhelin 1122.

V. LAAPAS & C:o, Viipuri.
6 Great Winchester Street London E. C.

□  □  l i  □ □  ra □  □

RAUMALLA. ------ Suorittaa kaikkia asianajotehtäviä.
(40) Välittää kiinteistöjä, liikkeitä, asuntoja työväelle y. m.

Rauman

3 )  antaa Hitolle (fntsJftftreiftam tieiJot suoritta
m astaan  n eirvon fcayöslä ;

4 ) saestitaa  liiton sä le  artamsrt tehtävät.

Piimi tSsencn cdkeaäet la velvollisuudet.
8 §■ 'Piirin iäsenosonskunnalia  on otit e us:
i l  s a Ä a  « iir iltä  sä ädetystä  m aksusta neuvola  

«a feB n ttn sa  fi!aisnnfcsjin. m ikäli se on  malbdol- 
I t s t c

1 ) oS a  «tostettm ra  p ik ikokonk sissa  näissä sään
n ö issä  m ääräty llä  tava lla ;

3 )  esittää  asioita  ptirikokoukselle.
9 §. Piirin iäsenosuuskunnan valveSisuirtena 

w .
f )  nmRlattaa näiden sä ä stö jen  m ä äräyksiä :
2)  lähettää piiritom ttkunnalle y k s i kappale vu o 

sikertom ustaan  :
3 ) antaa toitnintiastäan piiritoim ikunnan pyy

täm ät t ie d o t

OsmtskaitpvavHrien toimielimet.
10 5. O suuskauppapiirien  toim ieiim et ov at:
1 ) p iir ik ok ou s; ia
2 ) piiiritotmikiraia.

I  P i i r i k ö  k  o  u s .

t i  §. P iirin  ttAmintaa koskev ista  asfoistä Päät
tää pSrikokons.

PttrHtokous pidetään piiritoim ikunnan kutsusta 
kerran  v u odessa , tam m i- tai heknikuulk. Y lim ää
räinen p iirfkok ous on p idettävä  milloin edellinen 
pttrtfcokoas on nti* päättänyt tai kun p iirdoim i- 
knata eli liitto katsoo  sen tarpeelliseksi.

Kutsum us pnrikokoukseen  on ju lkaistava vähin
tään  kaksi v iikkoa  ennen kok ousta  liiton iiänen- 
kairaatt arassa, .. .

r2 S. .Osuuskunnat saävat lähettää purtkokouk- 
säfa edu stajia  sen edustajajä-njestelm än m ukaisesti, 
dota Hiton edustajakokouksiin  nähden noitdate-

.rdrStokouksiSsa  edustavat osuuskuntia  liiton 
«Ju sta fck  »k o o k se n i edustajiksi valitut henkilöt.

' K  §. P ärS tokouksissa  on äänioikeus ainoastaan 
0seffösBBskvrntien vtralitsrila edustajilla.

P uheoik eus am k ok ou k sessa : jäscnosnuskuntien 
lisäK htstaiilla. piirftoiPTikiinnan jäseniltä. liiton 
■) 4 W » p lla sekä  liiton valtuuskunnan la  liittotoi-

miklinnan jäsenillä sekä niillä henkilöillä, k)Die Ko
kous sen m yöntää.

14 §. P iirikokouksessa  käskettään seu raa ja t 
asiat: , .

1) esitetään piirin v u osi- ia  « ik e r to m n s  seka 
tilintarkastajain lausunto ia päätetään piiritoim i
kunnalle m yönnettävästä  tilivaipaudesta;

2) m äärätään pikineirvoiien päivärahan suu
ruus sekä  toim ikunnan jäsenten ia ttthrtarkastaiiain 
palldkio*

3) m äär ätään neuvontani atkoista piiriin kuulu
vilta ja  kuulum attom ilta osuuskaupoilta  kannet
tava m aksu; .. . . .

4 ) käsrteflä&n piiritohnHcumiaii. jäsenosuuskaup- 
po/jen tai edustajain esittäm ät, edu stajakokouksen  
käsiteltäväksi tarkoitetut tai paikallisia k y sy m y k 
siä koskevat asiat; . . . ..

5 ) päätetään piirin kesäihrfiken jänjestam isesta;
6 ) esitetään piiritoim ikunnan kuluvaa toiminta

vuotta varten laatim a tu lo- ja  m en oa rv io ;
7 ) valitaan piiritoim ikuntaan 3 vakinaista Ja 2 

vara jä sen tä ; . ,
8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja  näille va 

ram iehet tarkastam aan kuluvan toim intavuoden 
tilejä.

n . P i i r i t o i m i k u n i t a .

15 §. Piiritoim ikuntaan kuuluu 3 varsinaista ia 
2 varajäsentä, jo tka  valitaan piirikokouksessa  vuo
deksi kerrallaan maaliskuun 1 päivästä lukien.

Jäseneksi ja  varajäseneksi on  yaaHkelpoMien 
jäsenosunskunnan jäsen.

16 §. H iritoim ikunnan tehtävänä on :
1) hoitaa piirin aatteenlevitystyötä  sekä k ä y 

tännöllisiä tehtäviä; ____
2) ottaa piirille tarpeellinen m äärä piirineu- 

v d jia ;.....................................................................................
3) lähettää fiittotoimrkunnafte kuukausittain en

nen seuraavan kuun 10 päivää  tiedonanto piirin 
neuvontatyöstä  kuluneelta kuukaudelta;

4) kutsua sääntöjen  m äärääm ässä  jä r je s ty k 
sessä  koo lle  p iirikokous;

5)  valm istaa kalenterivuosittain piirin vuosi- ja 
tik kertom us ja  lähettää niistä yksi kappale lii
to lle ; . . . .

6 ) toim ittaa liiton valtuuskunnan tai liittotoim i- 
konnän sille antam at tehtävät.»

Osuuskauppa r.l.
on Rauman seudun kuluttajain oma liike!
Liikkeellä on nykyään R a u m a l l a

3 Sekatavaramyymäläa 
1 Rautakauppa 
1 Kangaskauppa 
1 Ruokatavarakauppa 
1 Leipämyymälä 
l Kahvila 
1 Leipomo

ja m a a s e u d u l l a

7 Sekatavaramyymälää.
Niinpian kuin huoneustot ehtivät valmistua, avataan lisäksi:

1 Ruokatavara- ja Maitokauppa sekä Ruokala 

Liike on siis sangen tnonipttolinen ja välittää kuluttajille kukkia knlntnstavaroita.

™™B Rauman seudun kuluttajille on siis 
kaikkein edullisinta luttyä jäseneksi 

R aum an  O suuskauppaan i
M
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J.L Grönroos
O . T .

____

Tukkukauppa Viipuri.
Haarakonttori Pietari.

Sähköosorte Viipurissa ja Pietarissa ,.HANSA",

Diadinongor- 
Hanso teen

pfiG-tuhhumyyjl
Ii6-Suomessa ia Imm.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a o □□□□□□□□□□□□□□□aaanoncin

PUHELIMET:
VIIPURISSA 2 32 §  18 26. PIETARISSA 14148.

K u l u f f a j a f V a a 5 a 5 5 a
tekevät ostoksensa

(9) Vaasan Työväen Osuuskaupasta!

F. W. MERI. —  RAUMA
Rautatavarakauppa.

Läkki- ja  Levysepän liike. Puhelin 137.

Alituinen varasto kaikenlaatuisia rautatavaroita. 
Valmistetaan Ifikki- ja  fevyastioita.

(47) THaukset suoritetaan nopeasti.

Räty § Halme
Agentuuriliike. WIIPURI.

Torkkelinkatu 22. — Puhelin 450. (33)

Rautatavaroita tehtaista ja  varastosta. Riekkatakkoja y.tn.

1 . 1 ,

Lappeenranta.

Toimii ainoastaan kuluttajain hyväksi. 
Liikevaihto t.v. 7 kk. ajalla Smk. 451,700:—

M yymälät:

Kankaalla, 
Luukkaalla ja 
Lauritsalassa.

(39) Oma leipomo.

on kuluttajain perustam a ja 
niiden yhteisiä etuja ajava 

liike.

Uusien jäsenien liittyminen 
on tervetullut lisä koko ku- 
luttajakunnalle, sillä yksi

mielisyys on voimaa.

Sentähden k u lotta ja t 
jä r je sty k ä ä !

[0

4



m Tukkuliike
Sokka & Koppa

m

h

M

Omistaja

Julio Sokka 
W I I  PU R I

o  □  □  □
□

□  □  □ 
□
o

Hirsilän Kenkätehdas
valmistaa hy
viä jalkineita 
kohtuulliseen 
hintaan. Näitä 

myyvät

Osuuskaupat kautta maan!

o
o
a □□

(S)

□
□

p  □  □

Huom.! Huom.!
Oulun

Osuuskauppa r.i.

f
on

edullisia ostopaikka Oulun seudun 
kuluttajille(55)
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Ajoista riippumatta on meillä s u u r i ,  monipuolinen

Varasto
rautaa, rakennustarpei
ta, työkaluja, värejä, la i-  
vatarpeita sekä ta lo u s- 
- - - - - -  tavaroita - - - - - -

Pyytäkää varastoluetteloja ja  kintailm oituksia.

O.Y. Starckjohann & Cs A.B.
V iip u r i . (ti)

baskiani MiM Maiti n
Jyväskylissä

(S!

Keski-Suomen suurin kuluttajain yhtymä.

Asianajotoimisto Viipurissa,W.Joufseolat>fi,,..  -
Ajaa asioita kaikissa oikeuksissa ja v irastoissa, (31)

Matkustetaan maaseudulle. y?t»anotto«ika 9ZZ2^^

M. Fr. Auvinen
Tukkukauppa Viipuri. Samm onkatu 9

Puhelin 19 32

Monipuolinen varasto Osuuskaupoille sopivaa tavaraa. (30)

m
IÄM IS 

11

pyrkii tyydyttämään kuluttajia kuten kukin 
itseään.

m  tttiläl!
(2)

3 S = 3 | ®

ALFRED PURSIAISEN
Leipomo-, Kondiittori- ja Ea 

Kahvilaliikettä
Suositellaan!

W iipuri
Torkkelinkatu n:o 4

Puhel f  M y y l lä ä n  611 
(22) ' l Kahvilaan 12 57

Enson Osuuskauppa r.i.
Enso

«>

Myymälät:

Ensossa, Räikkölässä ja Jakolassa

L i i k e v a i h t o  o n  n y k y i s in  n o in  
S m k . 7 0 ,0 0 0 :  — k u u k a u d e s s a .

J ä s e n iä  y l i  7SO.

KULUTTÄJRT!
Liittykää yhä tiheämmin om an liik

keenne ympärille.

G
P olM aa savu k k eitan i

MATADOR ja JASKA
L  Halpoja ja hyviä. J

( « o

Täydellinen seka* ja ruokatavarakauppa sekä niokalaliike.
Konttori Tampereella, fuhannuskylä N.o 120, avoinna klo 8— 7, puh. 554.

MYYMÄLÄT: 1  RUOKATAVARAKAUPPA:
N:o 1 Juhannuskylä N:o 120.

„ 2 Pispala, oma talo.
„  3 Epilä, Lindforsin talo.
,  4 Tahmela, oma talo.
„ 5 Ylöjärven kirk.k., oma talo
„  6  Siuron asema Pirkkalassa,

oma talo. '

Tampereella, Pellavateh- 
taan juhlatalossa.

RUOKALAT:
Pellavatehtaan juhlatalossa 
ja O/y Lokomon tehtaalla.

Työläiskuluttajat, kannattakaa 
«, omaa liikettänne!


