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P u it mitrtnt nykyinen tilit ?
Usein tuulee yläluotan piireissä lausuttaman, niiSsäbin, 

jotta oivat työmäen pyrinnöttä lähempänä, tuin muut, että tait
tein pahin puoli työmäen asiassa on sen yleisinhimillinen 
luonne ja  isänmaallisuuden syrjäyttäminen, -tähän »väitteeseen 
ei tuitentaan työmäestö itse ole mitään aihetta antanut, -totta 
on tyttö, että työiväti ja  sen miehet tehoittaivat pitämään tait- 
tia ihmistä iveljinä ja  sisarina, ettei saa rajoittaa toimintaansa 
ytsinomaan oman isänmaan asuttaisiin, mutta että työ on teh- 
tätvä taittien niiden hyivätsi, jotta ennen muita apua tarmitse- 
ivat, toto tärsimän ihmiskunnan tohottamisetsi. Alutta tämä 
ei suintaan estä e t u p ä ä s s ä  työstentelemästä oman isän
maansa edestä, sen asukasten hyödyttämisetsi ja  laitosten paran- 
tamisetsi. Syytös, että työmäen asianajajat ja  työiväti eimät 
ole tyllin isänmaallisia on syntynyt siitä, ettei yläluotta tyllin 
ole moinut toimissaan irtautua pittumaisten luotta-etujen a ja 
misesta, ettei se tyllin ole moinut laajentaa nätöpiiriänsä ja 
rumeta työstentelemään toto tansan tohottamisetsi ja  mauras- 
tuttamisetsi. Alempi tansa, työtansa,tästä monasti tustastuu : 
iun se tämmöistä huomaa yläluotan puolesta, huudahtaa se 
m onasti: eihän minulla todellisuudella oletaan mitään oiteata 
isänmaata, jossa muut tansanluotat tyttä pitämät itsestään 
hellää huolta, mutta jossa useasti minun lapseni saamat nään
tyä, jossa minulle tyttä annetaan runsaasti melmottisuutsia.
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mutta oiteutsia niutastt. Xämmöisen huubahtufsen saapi usein 
luulla suullisesti lausuttaman ja  hhminfin usein thömäen omissa * 
tirjoitufsissa. 2 hömäfi fhllä ratastaa, futen sotainen ihminen 
isänmaatansa, mutta jos se huomaa, että se tansanluottana on 
siinä suuremmassa m äärässä syrjäytetty —  silloin moi isän
maallinen tunne jossain määrin heifontua ja  laimentua. Fsän- 
m aa on se äiti, sonta yhtä hellästi tulee ratastaa lapsiansa, 
yhtä paljon pitää huolta n iistä taitista, mutta jos sotu noista 
lapsista huomaa, että hän on joutunut lapsipuolen asemaan 
sen sijaan, että hänen pitäisi nauttia äitinsä rattautta yhtä suu= 
ressa m äärässä tuin muuttin sisarutset — tuta tummetsu, jos 
hän silloin tuntee pistotsen shbämmessä, jos hän surullisella 
mielellä taitelee tuota äitiä, jota hän tuitentin mietti ratastaa, 
maitta hän ei moi saaba häneltä hänen tähtiä rattauttaan?
F o s siis hläluoffa tahtoo, että thömäti ratastaa isänmaataan 
mähenthmättijmällä tunteella, niin tulee sen tehbä isänmaan 
tobelliscsti yhteisefsi t a i t i l l e ,  sen tulee uhrata omista suu» 
remmistä ebuista thömäen, huonompiosaisen puolen hhmätsi.
F a  jos se ei sitä tee, on tämä sama hläluoffa itse epä-isän- 
maaQinen, se on maan forulauseilla isänmaallinen, mutta ei tosi* 
teossa, sillä tobellinen isänmaallisuus näyttäytyy toimissa foto 
tansan hhmätsi ja silloin t ä h t h h  hläluofan tehbä u h r a u t u a .

Dnto nht meillä niin tehth, onfo hläluoffa sanottaroasti 
luopunut ebuistaan foto tansan hhmätfi, se on alemman fan- 
santerrotsen tohottamisetsi? SSalitettamasri tähthh tähän mas- 
tata fieltämästi. Siiman pienet muruset eimät auta mihintään.
F a  murusia on tähän asti melfein htsinontaan tarjottu. Sun 
thömäti on phhtänht lhhempää thöaifaa, moibafsensa muutenfin 
hiin höllä seurustella perheensä fanssa ja fähttääfsensä mähän 
joutoaifaa tietojen hantfitniseen ja simisthttämiin humeihin, 
silloin on sanottu, että se ei fannata, ja liifenemä aita tähtetään 
maan juopottelemiseen, maitta e p ä ä m ä t t ö m ä t  n u m e r o t  
tobistamat, ettei fummassataan mäitteessä ole perää. F a  tun 
thömäti on phhtänht asumusolojen parantamista, silloin on tor- 
teintaan haalittu jofu summa fotoon, josta thömäti itse omalla
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«besmastuutta saapi lainoja asuntojen r alentamiseen sen ftjaan 
että tunnan pitäisi, futen s a n g e n  m o n e s s a  pastassa ulto- 
maitta, ryhtyä tunnollisten työmäenasuntojen ratentamiseen. 
Söaan huonemuotrat ja elatustustannutset nousemat huitaise
matta mauhbitta. Luonnollisesti pyrtii työmäti nht ainakin 
parempien polttojen saantiin — mutta tämäpä on taittein maa- 
xallisin asia toto työmäenliitteessä. pannaan  jhrtästi mastaan, 
mitä moibaan: paltat omat aina hhmin torteat eimättä milloin- 
taan siebä torotusta. F a  mitä on tehty työmäen manhuuben 
päimien turmaamisetsi maltion ja  tunnon puolesta? @i mi
tään. altta mähenee usein, mitä manhemmatsi ja  tytenemät- 
tömämmätsi thöntetijä tulee, ja  mihboin on usein maimaishuone 
cbessä. ftatteraa, hhmintin tatteraa! Gntäs maltiollisetta alalla, 
mitä suuria oiteutsia siinä thömäellä on? S a n s a n l u o t t a n a  
on se maltiopäimiltä pois suljettu eitä sillä ole mitään s anan-  
m a t t a a  i s ä n m a a n s a  t ä r t e i m m i s s ä  a s i o i s s a ?  Sun 
esim. silmäilee niitä tysymytsiä, jotta omat hallitutsen puolelta 
aiotut ensi maltiopäimille, tuinta paljon on semmoisia, jotta 
suorastaan ja etupäässä tostemat työmäteä ja niiben parasta? 
D t f i  totoitainett: merimiesten matuuttaminen tapaturmia mas- 
taan! J ä m ä  on terrassaan surteata ja tobistaa aiman set- 
mästi, etteimät. toiset tansanluotat thtene pitämään huolta thö- 
mäen elinehboista.

Alutta sen sijaan suositellaan yläluotan puolelta yleisesti 
paria, toimea teinoa työtansan tohottamiseth —  joilla taititta on 
se yhteinen etu, etteimät ne maabi yläluotalta mitään erityisiä 
uhrautua. Jhömäestön täytyy ennen taittea hanttia itselleen 
simistystä — se on tietysti erinomainen asia, ja työtänsä on 
yleensä siihen asetin ja syystä innostunut, tunhan maan ensin 
siihen annetaan aitaa riittämästi ja muistetaan, ettei huutama 
matsa siitä täyty. Soisetsi maabitaan säästämäisyyttä, jota se
tin moi olla hymä asia, tunhan maan on jotain, josta säästää, 
m itä tamattisesti ei ole työmiehen laita. Sattum asti huomaut
taa sen tatia prof. Gizytfi, että „tämä neumo on ennemmin 
annettama työnantajille, sillä nämä moimat tosiaan mähentää
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menojansa ja  täyttää säästetyt rahat työntelijäinsä palllojen 
lorottamiselb". Slolmamtelsi loetetaan lohduttaa työlansaa sinä, 
että toisella puolen hautaa ei enää ole iurjuutta, mutta iuten 
pros. Ficgler sanoo, „tuonpuolisuuden uslonnolla ei enää mei
dän tehdasmäestömme suurimmassa osassa saa mitään aitaan" 
tässä suhteessa. $ o s  sitä tarloitulsellisesti rumetaan iähttämään 
liian paljon, on itse uslonnon armo alenemassa.

Syömäelle ja  sen edustajine ei erehdylsiä eli semmoisia 
teloja, joita ainalin yläluolla erehdylsinä pitää, hemin anteeisi 
anneta. F o s jolu tuomio työmiesten, mieläpä lainoppineitten- 
iin lannalta pidetään liian anlarana, jos lohta ei moimassa 
oleman lain mulaan suorastaan määränä, lo sla  tuomarilla on 
n. s. limitatsioonioileus, niin jo semmoinen läsiths pidetään 
mellein rilolsena. F a  luitenlin saapi nähdä, että hläluolan 
lorleimmat miehet loettamat oman itsensä puolustamiselsi hei- 
lontaa maamme lorleimman lainmalmojan armon lolo isän
maalle suureisi mahingolsi. ®un työmäli streileillä phrlii pa
rempiin elämänehtoihin, silloin se saapi luulla lunniansa, mi- 
tenlä maan teollisuus tällaisten thölallojen lautta menee taal- 
sepäin, miten lansan marallisuus siitä alenee h. m. s. Söaan 
suuri hleisö ei suinlaan liian anlarasti tuomitse niitä thön- 
antajia, jotla lännestä, etelästä ja  mieläpä —  .idästälin metä- 
mät maahan mierasta thömäleä oman thömäen nöyryyttämiselsi 
ja lulistamiselsi.

Alutta lun isänmaa on määrässä, s. o. lun hlemmätlin 
lansanluolat tuntemat painon joltalin taholta, silloin medotaan 
lhllä l o l o  lansaan, silloin lelpaa laillien mhötämailutus. S i l 
loin unhotetaan thömäen syrjäyttäminen entisinä ailoina, silloin 
ei muisteta sen alennustilaa. F a  työmäli on yleensä niin jalo
mielinen ja  isänmaallinen, että se senlin unohtaa ja  läypi yh
teistyöhön, toimoen, että yläluolla mastedes muuttaa menette
lynsä sitä lohtaan. Alutta jos thömäen luottamus mihdoin 
järlähtyisi, lenen on sitte syy? (Senlö, jola ei ole t o d e n 
t e o l l a  tahtonut tehdä isänmaata sille isänmaalsi, mai sen, jola 
aina on saanut alistua laillien lärsimysten alle. 9lsia on



hymni, hyttiin t o t i s t a  laatua marsutkin nykyään. Stysymystä 
ei saada m aailm asta sillä, että puhutaan fiihottajista, Kihotut* 
sista, liiallisista maatimulsista h. m. — se on terrassaan toisin 
rattaistapa, s y l ä l u o f a n  t u l e e  r u m e t a  t o t i s e s t i  h a r 
r a s t a m a a n  a l a l u o t a n  p a r a s t a  j a  p o n t e m a s t i  ryh
t y ä  y h t e i s k u n n a l l i s e e n  u u d i s t u s t y ö h ö n  eli, tu
ten pros. Ficgler sanoo, „todellisesti uhrata itsensä toisten 
hymälsi, upottaa omat etunsa ioionaisuuden etuihin ja  tunnus
taa toista samanmertaisetsi, mapaatsi henkilöksi".

Aytyinen tila maatih etteimäb mitäli mahdollista, ainoas
taan suomen- ja  ruotsinkieliset meillä sula yhteen enemmän 
luin ennen — ja  siihen päinhän on jo oireita —  maan ylä- 
luolan tulee myös yhä enemmän luopua etuoileutetusta ase
m astaan ja  s u l a u t u a  l o l o  lansan yhteyteen. Kinnastaan 
tällä ehdolla moi Suonten kansa pelastua. ® o l o  lansan lohot- 
taminen s e l ä  aineellisessa e t t ä  henlisessä suhteessa moi lohot- 
taa isänmaamme alennustilastansa. S iE oin  luin yläluolla 
näyttää esimerliEään, että se lolo isänmaan hymälsi tahtoo 
luopua tähdeHisistä eduista, saapi se ehdottomasti työmäestön- 
lin mulanaan yhteiseen työhön tämän yhteisen isänmaan edestä, 
työmäli tuntee itsensä siEoin tosiaan luulumalsi samaan lansaan 
luin yläluollalin ja  innollaasti uhraa selin, mitä se moipi uh
rata, yh t e i s e n  isänmaan hymälsi.

Toimottamasti läsittää yläluolla ajoissa tämän tehtämänsä. 
S iE ä  se, jola sattumalta ja  asemansa lautta on päässyt latso- 
maan, mitä lulissien talona tapahtuu, tietää hymin, että S u o 
men lohtalo enemmän luin armataanlaan ny ly ä ä n  riippuu 
Suom en työmäen esiintymisestä. 353aroitus yläluolaEe sen talia 
ei ole tyhjää hälytystä. F a  toiselta puolen löytyy Suom en 
työmäestössä mielä paljon isänmaaEista mieltä niin että, jos 
ei sitä loulata, moi se saada mailla ihmeitälin toimeen. Työ- 
mäestöstä, mieläpä sen sosialistisesta ainelsesta lausuu prof. 
353. Förster seuraamat sanat, jotla täydeEeen sopimat meidänkin 
työmäeEemme: „jokainen, jola miime aikoina on tuEut lähem
pään yhteyteen työmäenyhdistysten kanssa ja  saanut kolea, mi
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ten lämpimästi se harrastaa ihanteellisia phrinnöitä, hän ei 
moi olla tuntematta sitä autuaallista tunnetta, että täällä aitaa 
muodostua mautta pohja simeelliselle uubistutselle". — „Slatso- 
ioot ionsulit, ettei maltio tärsi mitään mahintoa".

(T ijö m rtrm ifu n to h y G m iis .

„gireie M ttteilung ber SBahrheit ist ba§ 
schönste BereinigungShattb, toetcheS bie W elt 
bet Geister jusammenhalt." gfichte.

(Totuuben loayaa ilm oittam inen on iau» 
rtiirt yhbySsibc, join liittää ajattelemien maa= 
ilm an yhteen.)

tunnettu  tansallistaloubentuttija, prof. Schönberg, jota 
on toimittanut erään tansallistaloubessa enimmin tähtethistä 
täsitirjoista (Hanbbuih ber politischen öetonomie), lausuu thö- 
mäen asuntothshmhtsestä (m. t. 2 H, 587) seuraamana tamalla:

„T äm ä asuntothshmhs on sosiaalisen reformatsioonin hbin- 
iohta. Thömäenluotan simeellisessä ja aineellisessa tohottami- 
sessa ja  heibän saattamisessa tulttuurielämään osallisitsi on 
tällä suurempi ala ja suurempi tähtännöllinen mertiths, tuin 
toto palttathshmhtsellä, niin mieläpä suurempi tuin toto thö= 
mäenmatuututsella."

Saattaah an  olla eri mieliä toisen tahi toisen parannutsen 
suuremmasta tärtehbestä thömäenluotan edistämiseksi, mutta 
miten erilaisia mielipiteet tässä asiassa liencmättin, niin taitaa 
tuitentin taitille ajattelemille hentilöille olla ehdottomasti sel- 
mää, että thömäen asuntothshmhs on tuiti tärteä ei ainoastaan 
thömäenluotalle, maan tnhöstin sotaiselle tansalle ja ihmistun- 
nalle sen totonaisuubessaantiu. F a  tuitentaan ei saata epäillä, 
että suuri osa parempiosaisista hhtcistuntaluotista ei ole otta
nut tähttä seltoa siitä, mitä tämä thshmhs oiteastaan sisältää



ja  intetä mäheinmän ioettanut saaba aitaan mitään sanottamaa 
parannusta mainitsemiin epätohtiin.

O n yleisesti tunnettu asia, että etentin suurissa maail- 
mantaupungeiSsa on tauhiStuttama asuntojen puute olemassa 
töyhähtön mäeStön teStuubeSfa. ©  tarmitfe mennä Lontoon 
SBhitechapeliin tai Bariisin miheliäisimpiin taupungirtosiin, jo 
BerliniSsä ja SöieniSsä on tila turja. Sahbon t ä y s i n  luo- 
t e t t a m i S t a  lähteistä, joita ei ole suuttaan sosialiStisith yuu- 
bettu, tuoba muutamia liiottelemattomia ja  tyypillisiä esimert- 
tejä molemmista miimetsi mainituista maailmantaupungeiSta. 
Berlinin asujamiStoSta asuu 1j 15 maaterrotsiSsa, joissa malo 
ja  raitis ilma omat yarminaisia, mutta toSteuS sitä run
saampi. F a  tuitentin suurin osa mielenään matsaa yyy- 
rynsä surteimmaStatin luolasta! —  .öymirt tamallinen tapaus 
(pienine maiyteluineen) on seuraama: SBäyäisen pihamaan
ympäröitsee jota puolelta neliterrotsnien ratennuS; joS siitä 
läybetään tahbetsan porrasta alaspäin perimmäiseen ratennut
seen, tullaan tellariterrotseen, joSsa leStellä ja hänen miibellä 
lapsellaan on huone ja  teittiö. Seinien talttirappauS putoilee 
toSteuben johboSta huoneessa. LeSten ansiosta 1 mt. 25 p. 
päimältä (s. o. niiltä päimiltä, jolloin työtä on saatamiSsa) 
menee 15 %  petroleumiin, toSta taitti työ on auringonmalon 
puutteessa m ä l t t ä m ä t t ä  tehtämä tulenmaloSsa. Salon  riita- 
tasat ja  tähteet omat suorastaan n. t. ittunain ebeSsä, niin 
että ultoa saabaan ainoastaan pilaantunutta ilmaa. Sotine 
lapsista on aina sairaana, ytsi parantumaton. Söuotraa täStä 
loiStoasunnoSta, joSsa perhe jo on asunut useita muosia, on 
300 S m t. muobelta ja  sen suorittaa suurimmatsi osatsi mai- 
maiShoitolaitoS. —  Soisessa tellariterrotseSsa mataa mettä tip= 
puman seinän luona jo tuubetta muotta seltäybinmaimaa tärsimä 
mieS; samassa puolipimeäSsä huoneessa elää sitäpaitsi hänen 
mainionsa ja  5 lasta. Fttuna ei ole tiimiS, maan päästää 
raoista m^ttä ja hietaa. Surhaan etsii elämään tylläStynyt 
mieS auringonmilahbuSta: hänen laimeat silmänsä näteroät 
ainoastaan tähteitä ja  tuhtaläjän pihalla, ©inen parempina



päiminä oli hän mhöStin läheisen tamarin omistajana, mutta 
nht on hänen mahdotonta pitää sitä hallussaan, ja  se on 
muotrattu ilothtölle, jota rataStajineen usein antaa iöhhälte 
perheene tietoa itsestään. BroStitueeratut omat hleensä mai- 
suun nähden iöhhän mäeStön parhaita muotralaisia. —  fiob 
manneSsa tenariasurntoSsa elää 65;muotiaS mieS 38=muotiaan 
mielenmitaisen thttärensä tanSsa. Fsän tähthh huolehtia tai- 
teSta thttären puhdistamisesta ja  peStä hänen maatteensatin; 
tämä istuu muutoin enimmätseen huoneen nurtaSsa ja  leittii 
nutteinsa fanSsa luin lapsi. AHeS on ammatiltaan rättien^ 
ierääjä ; ioottujen rättien tähthh muun pastan puutteessa jäädä 
huoneeseen, iunneS ne saadaan edullisilla ehdoilla mhhdhitsb 
Shöpäläiset miihthmät sieltä luonnollisesti erinomaisesti. Huone 
on sellaisessa pastassa, että huoneuStoon tottumaton ei saata 
löhtää sitä maanalaisesta iähtämäStä ilman lhhthä, eitä itse 
huonetaan ole paljoa maloisampi. Söuotra tästä pesästä on 
johoniin määrin hli 11 S m t. fuuiaudeSsa tahi noin 1/s ioio 
thöansmSta. —  @i mähäätään parempi, maan monessa suh= 
teeSsa huonompi on thömäen asuntojen laita SBieniSsä. Aien- 
nään efimerfiisi fenariterröiseen ja  tähdään maanalaisen tähtää 
män läpi huoneeseen, jota saa taiten ilman ja  taiten malon (!) 
tähtämäStä. S isään  tullessa nähdään ruumiSarttu hhdeSsä 
tuimassa ja  tuusimuotiaS poita on tuoneena suurella muoteella. 
SBainajan sairauden aitana tähthi joto manhempien tahi neljän 
sisarutsen olla hänen muoteellaan, sillä muutoin he olisimat 
saaneet maata thlmällä lattiana. F a  muoteena ei ole mitään 
lämmittämiä sänthmaatteita. —  Soisessa huoneessa asuu maiS
traatin palmelijan leSti, jona on taisi tähsitaSmuiSta poitaa ja 
tatsi tähsitaSmuiSta thtärtä, sitäpaitsi Satsi pienempää laSta. 
Alutta perheen olisi mahdotonta massaa toto muotraa hifin 
—  noin 25 S m t. tuutaudeSsa —  ja  leSti, jota ei ole mielä 
iätäS, pitää sen muotsi 2 n. t. luona-asumaa nuorta mieStä. 
l a i t t i  9 mataamat t o i m e s s a  muoteeSsa s a m a s s a  huo= 
neeSsa.

_ 1 0 _
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Lienee jo mainittu fylliisi esimerffejä inhimillisestä asun- 
tofurjuudeSta. F a  fuitenfin saattaisi niitä täydentää mclfoi- 
seSti tefemällä selraää yleensä mielä epätermeeUisemmiStä ullaf- 
fohuoneiSta. S a a tta a  luonnollisesti mäittää, että sehän foSfee 
ainoastaan suuria maailmanfaupunfeja. Alutta täSsä erehdy
tään sangen suuresti. BienemmiSfäfin fauyungeiSfa on asun
tojen puute föyhähfön fansan feSfuudeSsa fauhiStuttama. S a i -  
san faupuugeissa oli m. 1890: ftiilniSsä 4 ,4 tuhannesta sei- 
laisia asuntoja, joita ei saattanut lämmittää, AiynheniSsä 5 °/oo/
LyybefiSsä 5,5, Hampurissa 6,„ 2lltoonaSsa 13,7, ja näissä läm
mittämättömiSsä luolissa asui suht. 3,7; '2,3; 2,S ; 4,6 ; 10,4 °/00 
mäeStöStä. SBieläpä nämäfin olimat ylen täysiä; sillä läm
mittämättömiä asuinhuoneita, fuudeUe tahi useammalle henfi- 
lölle, oli tölniSsä 50, AiynheniSsä 25, Hampurissa 21, 211- 
toonaSsa 84. H am inoista ei ole myösfään, että u s e i t a  
p e r h e i t ä  asuu yhdessä s a m a s s a  h u o n e e s s a .  2lsuntoja, 
joissa oli 3 perhettä yhdessä, oli LeipsigiSsä 53, SrönigSbergiSsä 
93, AiynheniSsä 109, AltoonaSsa 160; 4 perhettä samassa huo
neeSsa asui CeipsigiSsä 7:Ssä asunnossa, AiynheniSsä 8:Ssa, 
2tltoonaSsa 29:Ssä. F a  monista mailan mähäpätöisiStä fun- 
nista on saatamiSsa perusteellisia airaan samansuuntaista mali- 
tuista.

AiydSfin naapurimaassamme Vuohissa on asuntojen puute 
lemottomuutta herättämä, tahdon lyhyyden muofsi miitata 
lufijan moralle, jota asia humittaa, t:ri Sey 2lbergin tutfimuf- 
seen asianlaidasta Vuohissa (2ls StocfholmS stadSsuUmäftige 
beslutad undersöfning as arbetarneS bohadSsörhallattden i Stocf- 
holm") ja herra Hj. SBaUqmistin esityheen ©ööteporin työmäen- 
asunnoista (Sfrister utgisna as Lorensia stistelsen n:ro 5). 
X äStä näfyy, että pohjoiseSsafin asutaan asunnoissa, joissa ei 
ole tulisijaa, että fellariferrofset omat hyrain tamaUisey mieläpä 
sellaiset, että fengät niissä homehtumat foSteudeSta, että asun
not, joissa on samassa huoneessa 6, mieläpä useampiafin asui- 
faita, eimät suinfaan ole harminaisia, että tapa täyttää useita 
luona-asumia on hymin yleinen, että asutaan yfsin puutetta-



reissä, ultorafennufslssa, humimajoissa ja hetnäyiisitiä setä 
talontiosetin yläpuolella. (Suuria rotanreifiä ammottaa lattiasta, 
iatot omat peräti miheliäiset ja ulfohuoncita, joissa usein on 
tuuhean huono haju, täyttää mätiin miisitoistafin perhettä.

2 ietääEseni puuttuu näin tartta tilastollinen tutfimus 
työmäenasuntosuhteista Suom essa. Alutta joiainen, jofa mä- 
hantin tuntee näitä, tietää tarpeeisi hhmin, että meilläfin tämä 
fysymys on tullut tahi on tulemaisillaan polttamafsi ja että 
sen hhä enemmän täytyy metää h teistä huomiota puoleensa, 
jos tahdomme mälttää tässä seifassa mietä mihetiäisempiin olo
suhteisiin joutumista. AJuonna 1890 asui lähes y3 Helsingin 
asujamista siten, että 4 tahi useampia henfilöitä, josfus 10 — 
13 asui yhdessä ainoassa huoneessa ja 677 perhettä asui maa- 
ferrofsissa. SBuonna 1893 oli tuhatta henfilöä tohti 534 asuin
huonetta, mutta m. 1896 oli näitä ainoastaan 525. 28uofrat 
nousemat useissa faupungeissa, josfus työmiehille sietämättä- 
män iorieiifi, ja  pienehtöistä asunnoista on monessa paiiassa 
sellainen puute, että esim. Su ru ssa  tamataan josiu s neljäfin 
perhettä samassa huoneessa.

edellä olemasta esitytsestä saamme siis sen tuloisen, että 
työtäteiemän fansaluofan asunnot ilmaisemat hymin usein peräti 
turjaa tilaa — tilaa, jota ei suiniaan saata sopia siihen ior- 
lcaan tulttuuriiantaan, josta meidän muosisatammc näyttää 
oleman niin ylpeä. Syömiehen täytyy tehdä työtä suurimman 
osan päimästä ummehtuneessa ja  usein peräti pilaantuneessa 
tchtaanilmassa, micttääiseen sitten yön mielä huonommissa ter- 
meydellisissä oloissa, miheliäisessä höttelissä, jota iutsutaan 
toditsi, mutta jofa ei suinfaan ansaitse tätä nimitystä, enin  
täytyy fuitenfin maitnon ja lasten färsiä miheliäifistä asunto- 
suhteista ahtaissa tahi, paremmin sanoen, ahtaassa huoneessa 
läpi muorofaudcn; sen tähden he myösfin omat taipeita ja 
mähämerisiä, usein melfein luurangon muotoisia. Asianlaita 
on tällainen sitä suuremmassa m äärässä, fun juuri suurimpain 
perheiden täytyy tyytyä huonoimpiin asuntoihin, fosfa talon
om istajat eimät tahdo suosia perheitä, joissa on useita lapsia.
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Sermeys on ainoa pääoma, jonla ajomies omistaa, ja  matsin 
marmana tosiasiana on pibettämä, että huonot asunnot edistä- 
nmt sen lalmamista ja  turmelemista suuremmassa m äärässä 
luin huono, ja  riittämätön raminto. S a a tta a  numeroilla osot- 
taa, että luolemaisuusprosentti rappeutuneissa ja  liian täysissä 
thömäenafunnoissa on paljoa suurempi tuin paremmin ralen- 
netuissa iaupunginosissa. Aiinpä oli tämä prosentti Lontoossa 
m. 1891 niissä osissa, joissa shsteemi: huone ja  perhe oli mä- 
hemmin leminnyy 19 % 0; missä tämä fhsteemi mattiisi 23 
°/0:tta, oli iuolemaisuusprosentti 23,6 % 0 ja  30,6 %o mastosi 
numero 25 %<>• ©ttä tämä etupäässä riippuu asuntosuhteista, 
selmenee t a r  t t u m a t a u t i e n  suuresta lemenemisestä löyhissä 
iaupunginosissa. Soiselta puolen saattaa myöslin tilastollisesti 
näyttää — esim. suhteista ©lasgomissa ja  ©ööteporissa, jotia 
myöhempinä ailoina omat ryhtyneet tarmoiiaisiin toimenpitei- 
hin asuntohäbän parantamiselsi löyhän mäestön lesluubessa, 
—  että iuolemaisuusprosentti lasleutuu (©lasgomissa esim. 
m:sta 1871, jolloin se oli 32 pr. 1000 22,g:lsi, suht. 23,6:lsi 
m. 1892), jos pyrlimys työmäen aseman lohottamiselsi maini
tussa suhteessa on lohoamassa. Alutta seuraulset samattaisista 
lurjista asumussuhteista ulottumat myöslin muihin yhteislunta- 
luolliin, jotla saamat o i l e u t e t u n  r a n g a i s t u l s e n  l a i m i n 
l y ö n n i s t ä ä n  y h t e i s l u n n a n  h u o n o m p i o s a i s i a  j ä s e n i ä  
l o h t a a n .  S a a tta a  pitää todistettuna tosiasiana, että loleera 
esim. Pietarissa ja  Hampurissa on niittänyt niin useita uhreja 
myöslin lorleammista yhteisluntalerrolsista juuri työmäestössä 
mattitsemain miheliäisten asumussuhteitten muolsi. F a  miten 
turmiottisesti mailuttaalaan simeettisyyteen ja  simeellisiin lasi- 
tylsiin se seilla, että manhemmat ja  täysilasmuiset lapset miet- 
tämät yön s a m a s s a  huoneessa ja  mtelä enemmän, että mie- 
raita nuoria miehiä taloudellisista syistä täytyy ottaa yömie- 
railsi samaan huoneeseen, m issä talon täysilasmuiset tyttäret 
asustamat — m a r s i n  t a m a l l i n e n  s e i l l a  l ö y h ä n  t y ö 
m i e h e n  l o b i s s a .  On myöslin aiman oilein näytetty to- 
belsi, että amiottomain lasten lulu on suoranaisessa suhteessa



sellaisten „luonaasujain" httumäärään. F a  miten tahdotaan 
maatta, että järjestystä ja  puhtautta tamallisissa tapautsissa 
saattaisi pitää tunnossa sellaisissa asunnoissa! perheenisä 
useintin ei pidä asuntoansa minään t o t i n a ,  maan hän mie- 
hättyy tem aasti lähtemään miheliäisestä luolastaan tapottaan, 
jossa hän ennen pittää hämittää perheensä elatutsen. Alutta 
tun hän tulee totiin epämataisin astelin, silloin nyrpistää hieno 
maailma nenäänsä „juopottelijalle" sen sijaan, että tuntisi tus- 
Iällisen piston tunnossaan siitä, että on mälinpitämättömyy- 
dellään huutamista epätohdista tuottanut tämän turjuuden. 
Aluutamien omatunto tosin herää, ja  sitä liementäätseen he 
torteintaan rupeamat työstentelemään raittiusasian alalla sen 
sijaan, että rupeaisimat toto tämän miheliäisyyden perusteita 
hämittämään s. o. muun m uassa toettaisimat hanttia töyhälle 
työmiehelle paremman todin, jossa hän saattaisi maimonsa ja 
lastensa tanssa mieltää elämäänsä tosin töyhyydessä, mutta 
myöstin onnellisuudessa. A äm ä surulliset asuntosuhteet edis- 
tämät myöstin meltoisesti prostitutsioonia, haureellisuutta ja 
ritollisten jouttoa usein juuri juoppouspaheen mälitytsellä; 
Berlinissä esim. noussee prostttueerattujen lutu 40,000:een 
(tämä on myöstin toirien lutu siellä) ja  90 %  taitista ritol- 
lisistä tuuluu töyhiin tansaluottiin. ¿unnettu englantilainen 
esteettito A ustin on myöstin tiinnittänyt huomiota siihen, että 
miheliäinen epäsiisti toti maituttaa mahingollisesti tansan tau= 
neudenaistiin ja  toto sen elämäntatsantotantaan, ja  tätä saat
taa tustin tieltää. F a  aiman luonnollista on, että jos indus
trialism i saa jattua samalla lamalla tuin tähäntin asti ja  jos 
asuntotysymytsessätään ei tehdä sen enempää, tulemat mastai- 
set sutupolmet yhä miheliäisemmitsi ja  heitommitsi ja, huoli
matta taitista saarnoista tirtoissa ja  rutoushuoneissa, yhä 
enemmän armeluttamien paheiden maltaan. Gsräs englantilai
nen sananlaslu sanoo aiman oitein: „a s the home as the 
peop le" (millainen toti on sellainen on myöstin tansa*) ja

*) SBerrattakoon tähän manhotHifen englantilaisen maltiontiehen 
Diätaeltn lausunto eräässä puheessa tr. 1877: „kansan terroehS on todella



15

sattumasti ott niiniiään tunnettu iansallistalouden tutíija, 
pros. Schmoller lausunut: „ihminen on se, ntiisi hänen asun
tonsa hänet teiee".

.föyhän thömiehen normaaliasunto, myösiin meillä, on 
. huone, jossa on aivoin talia, tahi myösiin huone ja  ieittiö, 

jolloin „luona-asuja" on jommassaiummassa huoneensa; ai
noastaan parhaiten paliatut työmiehet ia työnjohtajat saatto
ivat pitää mainitut huoneet hihnoinaan itselleen, s) arern- 
m a t  h u o n e e t  o m a t  t h ö t ä t e i e m ä l l e  l u o l a l l e  h l i m a l -  
i a a n  l i i a n  i a t l i i t .  Syömäen asuntoja on ehdottomasti 
liian mähän, ja ne, jotia omat olemassa, omat suureisi osaisi 
joio täydellisesti tahi osaisi ielmottomat. Aäiden asuntojen 
muolraisi menee V4 tahi Ls (useia hillu i/a) iolo työansiosta 
—  88 %  Contoon iöyhähiöstä työmäenluoiasta maisaa enem
män luin 1/5 tuloistansa muoirana. eleensä omat työmäen- 
asunnot melloista ialliimpia luin maraiíaampien luottain. 
Söerrattain paljoa iorieampi hinta ei ole missään suhteessa 
alempien íansanluoliien íesíen josius tapahtumaan muoirain 
maisamatta jäämiseen ja  huoneuston hoidossa tarmittamaan 
suurempaan maimaan, maan nämä olosuhteet omat paljo enem
män meruileena, jonia amulla talonisäntä saattaa harjottaa 
muolraniisiomista. Aiinpä maisoi Ceipsigissä (m:n 1890 iesii- 
maiheilla) huone iellariierrolsessa 104 Ami., parterrissa 161,4, 
ensimmäisessä ierrolfesja 169,;), neljännessä 130,S; §annome- 
rissa olimat mastaamat numerot: 142, 201, 176, 170; Ham
purissa 143,4, 189,9, 183,4, 156 j. n. e. F a  suruEinen seiiia 
on se, että mitä enemmän tonttien armo íaupungeissa nousee, 
sitä huonommaisi iäy asia muosien iuluessa. Alutta tontin 
armon íohotesso nousee myösiin tyytymättömyys ja latieruus 
työtäteiemän mäestön iesiuudessa.

A iitä on nyt tehtämä, että saataisiin iorjatuilsi nämä 
peräti suuressa m äärässä parannusta huutamat asumussuhteet,

se peruStuS, johon íaiííi sen onni ja kaikki sen lootnia toatttona perustuu. 
Minä neuwon että kaikin talooin tuettaisiin nykyistä liikettä kansan sisälm 
sen tilan parantamiseksi parantamalla asuntoja, joissa se elää".



jotta niin shmälti tn aitutt a tn at työmiehen ja toto tansan elä
mään.

AlancheSteropilla on luonnollisesti maStauS heti tnalmiina: 
„laissez faire, la issez aller“ , tarme ja  tarjonta järjeSthmiit thllä 
itsestänsä; jollei thömieS saataa hanttia rahoillaan parempia 
asuntoja, niin ei asiassa saata tehdä mitään. Alutta nht on 
tuitentin nähttähthnht, että sellaisen tatsantotannan mutaan 
tunnollisten thötoäenasuntojen lutu aina on ollut liian pieni 
tarpeeseen nähden. F a  muutointaan ei oteta huomioon, ettei 
edeS tnapaa tilpailutaan ole tnapaa hllä mainitussa tapautseSsa, 
maan että sen tamalliseSti rajottaa talonomistajan intressit 
taupunginhoidoSsa ja muotralaiSten puolelta tähthmhS asua 
määräthiSsä paitoiSsa setä taitellaiset muut mallitsemat olosuh
teet. Alutta ennen taittea on luonnollisesti muiStettama, että 
me emme enää elä roomalaisessa oiteuSmaltioSsa, maan ajan- 
mutaisessa tulttuurimaltioSsa, jota ei pidä thömieStä ainoaS
taan thötaluna pääoman tädeSsä, maan jota on melmollinen 
puolustamaan heitompaa taloudellista sortoa ja  mahmemman 
tiriStämiStä maStaan ja  hanttimaan ihmisenarmoisen olemassa
olon sotaiselle hhteiStunnan jäsenelle. AlancheSteropin saattaa- 
iin huolimatta sen monista innottaista tannattajista, jotta 
omat luonnollisesti etupäässä tapitaliSteja, sanoa eläneen ai
tansa hleiseSsä tietoisuudessa ja  mielä enemmän tieteessä. 
Useimmissa tulttuurimaltioiSsa, joissa on suuri thömäeStö, on 
mhöStin otettu lainsäädäntö amutsi parempain olosuhteiden 
aitaansaamisetsi. Säätäm ättä meltoisen jouton lateja omat 
etentin Gmglanti ja  DlanSta toettaneet hämittää huonoimmat 
thömäenasunnot ja  poistaa pahimmat puutteet olemassa ole
miSta asunnoista — tahdon ainoastaan mainita „loi sur l’as
sainissem ent des logem ents in salubres" muodelta 1850, C ross 
acts" m:lta 1875— 82, — „housing o f the w orking classes act" 
mitta 1890, „public health act m:lta 1875 ja  1891, „local 
governm ent act m:lta 1894 j. n. e. — ja  tähthh mhöntää että 
ainataan englantilaiset lait eimät ole jääneet totonaan tulotsia 
maine, maitta nämä eimät ole maStanneet odotutsia, pääasialtt-
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sesti paitaEisten mirastojen tnyöntytnätsyyben muotsi. £äm än 
lainsäädännön rinnassa, jonta tartoitutsena oli pääasiallisesti 
maifuttaa negatiimiseen suuntaan, täytyy luonnoEisesti fäybä 
toisen, jonia iautta maaditaan tarmottaasti termeeEtsten työ- 
mäenasuntojen ratentamista: Englannissa saattaa lain mu
taan m:lta 1866 saada lainoja maltion matoista työmäenasun- 
tojen raientamiset]!, ja  seEaisia on myöstin matsin suuressa 
m äärässä täytetty. Useat „building societies acts" 1874:stä 
1894:ään määräämät lähemmät perusteet ytsityisten seurain 
toimimtaEe, jotta etentin omat ottaneet tehtämätseen työmäen- 
asuntojen aitaansaamisen. Belgialainen lati m:lta 1889 ja 
samaEainen ranstalainen m:lta 1894 toettamat etupäässä eri- 
syisten tomiteeojen tantta, tutin m äärätyssä toiminta-alueessa 
ja  metoamaEa säästö- ja  eläterahastojen toottuihin maroihin, 
maituttaa parempain työmäenasuntojen ratentamisen hymätst. 
Ae myöntämät sitäpaitsi, samointuin itämaltalainen lati m:lta 
1892, useita huojennutsta matsuissa ia  meroissa seEaisiEe, jotta 
tetemät työtä edeEä mainitussa tartoitutsessa. Vöiden lain- 
säätämistoimenpiteiden perustutseEa ja myöstin ilman tätä 
perustetta on monissa tulttuurimaitioissa setä Europassa että 
Ssmeriitassa joutto ytsityisiä seuroja maituttanut ja  toiminut. 
Englantilaiset ja amerittalaiset eimät yleensä ratenna itse 
(maitta useita poitteutsiatin on olemassa) mitään työmäenasun- 
toja, maan toettamat ainoastaan eri tamoiEa saada totoon tar- 
peeEisen pääoman, jonia he myöstin monenlaiseEa tamaEa 
jättämät niiden täsiin, jotta tahtomat ratentaa. Ve omat jon- 
tinntoisina reaasitrediittirahasioina. Aiuiden maiden ratenmts- 
seurat, etentin satsalaiset, ratentamat yleensä itse työmäenasun- 
not, pääasiaEisesti siitä syystä että toimeliaisuus tässä suh- 
teessä tääEä on matsin alhaiseEa tannaEa. SCässä ei saata 
tuEa tysymytseen lähempi selonteto näiden erilaisten seurojen 
järjestytsestä ja  maitututsesta. Aiyöstin työmiehet itse omat 
useimmissa m aissa muodostaneet to-operatiimisiä yhdistytsiä, 
jotta osittain omat menestyneet oitein hymin.
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Abitta huoRmatta t a t i l t a  n äiltä  toimenpiteistä lainsää- 
däunön ja  ytsityisten seurojen puolelta, huolimatta siitä usein 
suurentumisesta uhrautumaisuudesta, jota monet jalot ihmis- 
ystämät — joilta tahdon mainita ainoastaan ®. 'bcabobyn 
Lontoossa —  useita tertoja omat osittaneet, ei ole mähintätään 
epäilemisen syytä, että asuntojen puute hhä mielä on louhi«!- 
tuttaroan suuri ja että eftm. tellariterrosten lu!u on main 
l i s ä ä n i  h n y t  ja muotrat yhä edelleen t a s m a n e e t .  Berli- 
n issä esim. olimat nämät m. 1870 130 Ami. henicä tohti, m. 
1890 jo 16.5, ja ne aitaan soimat suurempaa sortoa, tuin taitti 
mcrot ja sotapalmelus yhteensä. On senmuotsi toetetui jo mai- 
nituijen lisäisi tetsiä toisia teinoja, että saatettaisiin paran
taa cpätohdat. tunnettu, Kunnioitettu tansallistaloudcntuttija 
Aosdjer on ehdottanut, että sotainen, jota perustaa uuden tch- 
taan, samalla olisi melmoitettu hanttimaan someliaan asunnon 
työmiehillcen.

Sähän  on mäitetty, että olisi mcltein mahdotonta piftu- 
tehtailijoille noudattaa sellaista maatimusto; että työnantajat 
sellaisessa tnpautsessa etupäässä ottaisimat naimattomia työn- 
tetijöitii ja jättäisimät sellaiset, joilla on suuri perhe ja joiden 
muutointin on maitea saada tunnollisia asuntoja, ja että myös- 
fin työntetijät, jotta yleensä eimät asu ternaasti työnantajain 
asunnoissa, tosia tämä sitoo heitä liiatsi miimemainittuihin, 
eimät suintaan tyytyisi sellaiseen parannutseen. * )  Säytyy puo
lueettomalta tannalta tunnustaa, että nämä mäitötsct ylimal- 
taan omat marsin oiteutettuja. On myöstin mäitetty, että 
työmiehiä, jos mahdollista, tulisi palauttaa maalle, mutta tämä 
harrastus on tieltämättä sama, tuin jos sultisi joen lataisin 
lähdettään ivastaan, sillä mastustamaton tendenssi on nähtä- 
mästi se, että mäestö yhä enemmän metäytyy taupunteihin — 
m. 1891 asui Englannissa 29 milj. asuttaasta 20 milj. tau

*) Mihin sietämättömään työnantajasta riihputvaiseen asemaan työ» 
mieS saattaa tuEa, kun hän asun tämän ivietäyä maEikeipoiseSti rakenta» 
miSsa asunnoissa, näyttää setoäEä tatoaEa n. k. PuEmankaupunki Chika» 
gon lähistössä.
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pungeiSsa! Aiin fauni an tuin palfat ja  muut asianhaarat 
omat paljoa huonommat maalla, jäämät faiffi fofeet ebellämai- 
nittuun suuntaan hebelmättömiisi. F a  hurSfaiben toimomuS- 
ten jouffoon on myöS laSfettama faiffi ehbotufset, että tehtaita 
perustettaisiin ainoastaan tahi pääasiallisesti maalle.

Alutta joS onfin epäilemätöntä, että työmäenasunnoy 
mhöSfin tunnollisesti rafennetut, melfein poiffeufsetta tuotta
mat moittoa, fun niitä main eimät ole perustaneet hmmärtä- 
mättömät feinottelijat, ja joS fuitenfin hfsithirten hritteliäishhS 
on aiman riittämätön, olioon se mitä laatua tahansa, fufa 
silloin poistaa häbän, etenfin joS tahtoo ja  täytyy asettaa 
muofrat niin alhaalle, että työnteiijä fhfenee suorittamaan 
muutfin menot ja  sen ohella saattaa elää ihmiSarmon mu- 
faiseSti.

SlinoaStaan funta ja  maltio omat jälellä. On tehty fai- 
fellaisia mäitteitä sitä maStaan, että funta olisi talonomiSta
jana. QoS jätämme syrjään teoreettiset mäitteet ja  pelotteet, 
futen puheet fommuniStisiSta ja  sosialistisista aatteista, saat
taa oifeaStaan main fahta mäitöStä tarfaStaa mafamalta fan- 
nalta. Soiselta puolelta on sanottu, että funta ei ole melmol- 
Unen huolehtimaan miniään erityisen yhteiSfuntaluofan tar- 
peistä toisessa tahi toisessa suhteessa. Seihän sopii fuitenfin 
se, mitä äSfen sanottiin oifeuSmaltion ja fulttuurimaltion eri
laisesta tarfoitufseSta. F a  fun ebelleen otetaan huomioon, että 
työtätefemä fansaluoffa niinhymin relatiimiseSti fuin absoluut
tiseSti työn ja  merojen fautta — etupäässä epäsuorien —  
auttaa yhteishinnan moimaSsa pysymistä, niin ei tapahbu mi
tään määryyttä muita meroa mafsamia yhteiSfuntaluoffia foh- 
taan, sitä mähemmin, fun sellaiset yrityfset aina jättämät suu
remman tahi pienemmän moiton. Soisefsi olisi mufa funtain 
asuntojen rafentaminen samaa, fuin joS hiljettäisi joufon työ
miehiä muilta paiffafunnilta. istun nyt tobella suuri asunto- 
jenpuute on olemassa nyfyisen työmäeStön feSfuubeSsa, niin 
että tarmitaan useampia asuntoja f u i n  m i t ä  y f s i t y i n e n  
y r i t t e l i ä i s y y s  on s a a t t a n u t  h a n f f i a ,  tuntuu tämä pu



he, liememmin sanoen, matsin tumtnattiselta. Luonnollisesti 
täytyy tunnon aina noudattaa tarpeellista ro aroin aifuutfa, sen 
ei pidä ratentaa liian paljon ja  se saattaa esim. jättää asun
tonsa ainoastaan sellaisille, jotta omat pitemmän tahi lhhem- 
män ajan otteet sen jäseninä. Semaimmin olisi tai tysymyt- 
senalainen asia uStottama erityiselle ratennuStoimitunnalle, 
jota puhtaasti taloudellisetta pohjatta ehdottaa työmäenasunto- 
jen ratentamiSta loaSta sen jätteen, tun sellaisten ehdoton tarioe 
on ioarmaSti nähtetth toteen jo asumaan asettuneen thötoäeStön 
teStuudeSfa. työmiehiä ei myöStään ioirtaile taupuntiin lute- 
mattomiSsa laumoissa, jottei mitään ti) o n t o t  to o a ole ol e
m a S s a .  Alutta useat tosiasiat lumoatoat laitti tehdyt roäitteet: 
useat tunnot, etentin (Englannissa ja  SioeitsiSsä (tnyöStin S a t-  
saSsa) omat nähtäioäSti ilman mitään toahintoa rumenneet ra- 
tentamaan mattiasuntoja työtätetemätte tansaluotatte. (Ettn 
päässä omat ©laSgom, Lontoo, B em , izbricb ja  ©enf; etentin 
on ©laSgom, jota miimeiSten muositymmenien tulueSsa on har- 
jottanut suuremmoiSta sosiaalipoliitiSta toimintaa, täyttänyt 
meltoisia summia työmäenasuntoihin, joita muotrataan, ja 
asunto, joSsa on fatsi huonetta, on saatamana 175 Sm b lla  
muodeSsa (taupungiSsa, joSsa on enemmän tuin L2 milj. asu- 
taSta!). (Erittäin armoSsapidettämiä omat myöStin Bernin tau- 
pungin thömäenasunnot. Saamattoman suuri asuntojen puute 
m. 1889 saattoi mainitun taupungin.ottamaan tysymhtsen ma
taman punnitsemisen alaisetsi ja  siten on mähitellen noin 200 
thömäenasuntoa, tamattiseSti tatsi yhdessä ratennutseSsa, saanut 
oltunsa. FotaiseSsa asunnossa on tolme huonetta: ytsi asuiir- 
huone ja  teittiö, jota samatta on ruotahuone, aliterraSsä, sen 
yläpuoletta sänthtamari setä uttatto ja  alhaalla tettari. Huoneet 
omat faitfi hymin ratennettuja, tuimia ja  matoisia, teittiöntatta 
on yhteydessä asuinhuoneen uunin tanSsa ja  se saattaa niin
muodoin taimetta, polttopuiden säästämiset^, lämmittää jätti
m äistä. Fotoista asuntoa ympäröi puutarha, jota yleensä 
tuottaa enemmän, tuin mitä omiisi tarpeitfi on mälttämätöntä, 
ja  joSsa tähteitä saattaa täyttää. Sitäpaitsi saattamat lapset
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siellä saada termeellistä thötä, siellä on mhös heille erityisiä 
leittipaittoja. Asunnot muolrataan etupäässä perheille, joilla 
on useita lapsia, ja  sellaisille, jotta joutuu ajan omat luutuneet 
Bernin yhteistuntoon. äöuotra on matsettama täsmällisesti 
ja se on tähdestä huoneesta, leittiöstä, ullalosta, tellarista ja  
puutarhasta 22 (Smt. tuutaudessa. Fota asunnon ratentami- 
nen -matsaa testimäärin 4,120 Sm t., mutta huolimatta tai- 
testa tästä, jättämät ne taitpungille p u h d a s t a  n e t t o m o i t -  
t o a  4,9 %  pääm asta, josta 1 %  tähtetään tuolettamisetsi.

Alutta tämä ei ole suuttaan taitti, mitä ajattelemaiset 
tunnot ultomailla tetemät thöntetijöidensä hhminmoinnitsi ra= 
tennusalalla. Useissa taupungeissa on suuremmoisia tansan- 
toteja, ©lasgomin taupungissa on 7, joihin on mennht 21/2 
milj. S m t. ja  siellä 35— 45 pennillä muorotaudessa 2,000 
hentilöä moi saada uljaan olinsijan, mirtisthshuoneineen, tirjas= 
töineen h. m. lhhhetsi ajaisi. Sdämä hriths tannattaa erin
omaisesti, 4— 4 1/,, %  nettoa peruspääomasta. Aiinitään on 
Lontoo perustanut oimallisia „lodging h ou ses“ esim. Carter 
streetiin, ©rury laneen ja muosina 1887 ja  1890 omattiin taisi 
sellaista Lontoon tuuluisassa taupunginosassa SShitech Opelissa, 
nimellä Victoria homes, jossa työmies moi saada oman huo
neen 60— 90 pennillä muorotaudelta tahi 2 mi. 50 pmillä 
miitolta ja samalla tähttää hhmätseen läätärinapua ja  apteet- 
tia. Sitäpaitsi on huoneustossa erityis et tahmi-, tupatoimis-, 
tylpy= ja  puteumishuoneeh setä myöstin tilaisuus laulajais
ten luulemiseen. F o s hän tahtoo jataa huoneen toisen 
tanssa, tulee hänen matsaa ainoastaan 40 penniä muorolau-- 
delta ja  80— 1 mt. 25 pennin Usämatsulla moi hän saada to
della hymän raminnon. Sam anlaatuisia suuria työmäenhotel- 
leja omat n. t. Aomton ralennulset Lontoossa, ja  ©lasgomin 
laupunli on äslettäin ralentanut „perhehotellin" työmiesten 
mies- tahi naispuolisille lestille, joilla on lapsia. Söiimetsb 
mainitut saamat elatulsen ja  hoidon toto päimätsi noin 2 
Sm t:lla  jota lapselta.

21



Steriili tämä näyttää, että jos hymää tahtoa ja  hritte- 
liäishhttä et puutu, saattaa lunta tehdä tamattoman paljon 
parantaalseen työmäen asumussuhteita ja  ilman pienintälään 
tappiota. Alutta laillein useimmissa tapaulsissa (mailla pei- 
tethsfä muodossa) asettaa moittamattoman esteen lailiHe seitai
sille parannulsille itseläs talonomistajain intressi, jolla on suuri 
mailutus laupunginedustulseen ja  muutoinlin. Sähän  saat
taisi tuoda mellein lulemattomia esimerllejä, loistamin lienee 
Hampurin laupunli, jola ei edes raimoaman loleeraepidemian 
jälleen hhmälshnht uudelleen järjestäm istä edellämainitussa 
tarloitulsessa. S iE ä  jos laupunli rupeaa ralentamaan suh- 
teeEisesti halmaEa, niin alenemat luonnoEisesti muolrat ja  pa
rempien asuntojen lisääntyminen palottaa heitä huonompiin 
oloihin. Slsian ymmärtää mielä paremmin, jos ottaa huomioon, 
että suuri osa ralenrtulsista mellein lailissa laupungeissa on 
seEaisten henlilöjen läsissä, joiden tarloitus on ainoastaan an
saita niiEä niin pian ja  niin paljon luin mahdoEista. Berli- 
nissä soimat useammat luin puolet taloista uudet omistajat 
neljämuotisen ajanjalson luluessa (1886— 90). Stun nyt talo
jen oileat omistajat omat ne, jotla omat antaneet lainat, omat 
la illi muutolset lorlolannassa ja  meroissa pantamat muolra- 
laisten lasluun ja  siEoinhan ei saata alentaa muolria halme m- 
pien asuntojen lautta!

Alutta maltiolin saattaa tehollaammaEa tamaEa luin 
mhöntämäEä lainoja seuroiEe ja  ylsttyisiEe edistää asuntolysy= 
mhlsen ratlaisemista. S e  saattaa suoranaisesti ralentaa omille 
työmiehiEeen —  ja  tämänhän on tehnyt ylsin anlarasti byro- 
lraattinen ibreussinlin maltio; mutta luu tämä tamal- 
lisesti tapahtuu siinä simutarloitulsessa, että työmiehet siten 
lähemmin sidottaisiin pailloihinsa, ei seEaista toimenpidettä 
saata ehdottomasti puolustaa, joEei muolrasopimusta tehdä ly- 
hemmälsi ajalsi ja  joEei ole mitään palloa muolrata tarjona 
olemaa asuntoa. Baljoa tehollaamman leinon edeEämainitussa 
suhteessa saattaisi maltio tarjota luottonsa lautta, Snhän suun
taan on salsalainen B . Cechler tehnyt ehdotulsen, jola itsessään
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ansaitsee suurinta huomiota, ja  jota myöskin on saamuttanut 
suurinta kannatusta; tunnettu cnt. ministeri 2l. Sthäfsle, ionia 
Aoscher on sanonut yhdetä nykyajan suurimmista iansallista- 
louben tuttiioista ia maliiomiehistä, on chbottottomasti hymät- 
synht tämän ehbotutscn ia edelleen sitä kehittänet *). Jä m ä n  
tartoituksena on, että toto maalle muodostettaisiin rakennus- 
toimitunta ia alatoimituntia eri hoitoalueille. Räm ä toimi- 
tunnot pitäisimät tutin alueellaan tartan huolen siitä, mallit- 
seeto asuntoienpuute suuremmassa m äärässä, ia milloin yt s i -  
t y i n e n  t o i m e l i a i s u u s  ei t ä y t ä  t a r m o t t a ,  ryhtyisimät 
toimenpiteisiin, että se autettaisiin uusien asuntojen ratentami- 
sella. äöaroia näihin uudisratennutfiin saataisiin ohligatftoo- 
neista, joiden toton maltio takaisi. Joim ituunat ratentaisimat 
ia muotraisimat tilat esim. 4 %  korolla, mutta obligatfiooneista 
matsettaisiin ainoastaan 3 % . F o s  obligatsioonit myydään 
99:llä, moittaiämat toimitunnat tormattuansa ensunäisenä muon- 
na 1  % :n  crotutsen obligatsioonien nimellis- ia inyyntiarmon 
mälillä seuraamina muosina 1  %  muosittain, ia tämä prosentti 
olisi pantama roararahastoon. ¿korjauskustannukset, merot ia 
muut menot olisimat lastettamat asuntojen muotraan, jotta 
siitä huolimatta tulisimat melloista halmetnmitsi ia parempaan 
tuntoon tuin samallaiset asunnot tähän asti. Grttä muotran 
säännöllisestä tnatsusta saattaisi olla manna, moisi paitsi mara- 
rahastoa pienehtö lisä mennä muotraan muosittain tahi oiteam- 
min kuukausittain, se tuuluisi muotralaisten tulolastuihin, 
ia isäntä täyttäisi sitä hymätseen ainoastaan silloin, tun työt- 
töinyys ia sairaus estäisi edellistä täyttämästä sitoumuksiaan
muotran suhteen.

F o s  siis on selmä, että tunnon ia miclä enemmän mal- 
tton asiana on pitää huolta töyhähtön mäestön kunnollisista 
asunnoista, tun ytsityinen yritteliäisyys ei riitä, saattaa yhä 
edelleen asettaa tysymytsen: Aiintä laatuisia asuntoja on tälle

* )  Myöskin Preussin nykyinen raya*asiain ministeri Miquel on 
innokkaasti puolustanut .MeuySfcoyngesetäia".
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yhteiStuntaluotaEe ratennettava. Englantilainen tapa että tab 
laiin  mahdollisuuden mutaan olisi oma talo, on synnyttänyt 
n. s. cottage* täyt paviljontisySteemille jouton tannattajia 
muuallatin tuin Englannissa. Saattaahan  tätä systeemiä may* 
bollisuuben mutaan toteuttaa, mutta on tuitentin muistettava, 
että tontin armo nousee yyä enemmän taitiSsa, myöStin pie* 
niSfä taupungeiSsa ja  että on pibettämä meltein maybotto* 
muutena edellämainitun systeemin toimeenpanemista suuressa 
m äärässä, jollei taybo sijoittaa työmiesten toteja taupunfien 
ultotulmiHe, taumatsi työpaitoiSta. ®un heillä ei ole aitaa 
tuluttaa pittiin mattoihin, ei myöStään rahoja ajurille tahi 
mattaan omnibuSmaunuilla tai hemoiöraballa; tun muut per* 
heenjäsenet helpommin saamat välttämättömän sivuansion lä* 
hempänä taupungin teStiofta, niin on usein tapahtunut, että, 
fun viheliäisimmät tellariterrotset taupungin teStellä ovat saa* 
neet vuotralaisia, on joutto tunnollisia työväenasuntoja tatt* 
pungin ultotutmilla sellaisia vailla. SlinoaStaan vähäisessä 
m äärässä saattaa halpojen työväenjunien järjestäminen työ* 
väelle sopivina aitoina auttaa tätä, siinä m äärässä tuin tau* 
pungilla, tuten tulee olla, on tällaisia tultuteitä. (Sitäpaitsi 
ov at n. t. työväentasannit tahi „blockdw elling" paljon pa* 
remtnat tuin yleensä arvellaan, joS ne va in  jaetaan pieniin 
osastoihin, joista jotaiseUa on eri täytävä. Fota tapautseSsa 
on nytyaitana tämä systeemi taitiSsa suurissa taupungeiSsa 
torteiben tontinhintojen vuotsi meltein ainoa mahdollinen — 
totemuS eottagesySteemiStä vieläpä tohtuullisen suurista tau* 
pungeiSta, esim. SunberlanbiSta Englannissa näyttää tämän 
aivan  mahbottomatfi. E räs englantilainen firjailija, jota on 
paljon toiminut työväen amntotysymytsen alalla ja vielä sen 
lisäisi läätäri, antaa seuraaman yleiSlausunnon: „it is dearly 
shown that given careful sanitation, block dwellings are 
in no w ise less healthy than other classes o f p rop erty ". 
F a  tämän hän näyttää toteen tumoomattomiHa numeroilla. 
A lutta silloin täytyy tobellatin pitää huolta riittävästä  ilmasta.



Ivalosta, lämmöstä, tuuloitutsesta, litatoiemäreistä ja  tähteiden 
torjaatnisesta.

F o s cottagesysteemi on siis yhä enemmän ja enemmän 
hyljättätoä — ja  mitsipä juuri työmiesten pitäisi elää toisin 
tuin muiden ihmisten? —  on mhösfin samalla toinen tästä 
riippuma tyshmhs rattaistu; onto huoneita raiennettama työ
miehille touotraamista mai toäitellen tapahtumaa lunastam ista 
toarten? Ltyt on jo itsessään toaitea ymmärtää, mitsi työmies 
ennen muita on tehtätoä talonomistajafsi *) —  jos nim. luo
puu lastista sitoutartoitutsista niin sanoatseni sitoa häntä tur- 
peesen. F o s  hän on tunnollinen ja matsaa tunnollisesti touot- 
ransa —  ja  ainoastaan sellaisista taiteti saattaa tulla talon
omistajia — , ei häntä useimmissa tapautsissa sanota irti, maan 
hän asuu tässä touotratussa tilassaan tuten sotainen „omassa 
haustassa todissaan". Alutta ehdottomasti puhuu sitä seittaa 
to asiaan, että htsityinen työmies hantiisi omistusoiteuden ta
loon, se seitta, että työmiehen epämarma taloudellinen asema 
tahi työnantajan menettely patottaa häntä alinomaa muutta
m aan asuinpaittaa; alhaisen artoion mutaan muuttaa toähin- 
täintin 60 %  taitista työmiehistä. Qos nyt seEaisen olinsijan 
toaihteletoaisuuden perusteeEa oiteastaan ei saata puhua m is
tään matinaisesta työtoäestöstä —  ja  matinaisen seuduEa tahi 
paitaEa täytyisi tai talonomistajan tuitentin oEa —  tuntia 
saattaa pitää ytsityisen työmiehen etujen mutaisena sitä, että 
hänen tulee omistaa oma talo? Stämä talo tulee häneEe taa- 
iafsi, jos hänen työpaittansa muuttuu tautoatsi hänen samaEa 
paittatunnaEa olemasta asunnostaan ja  se tulee toielä suurem- 
matsi taatatsh jos hänen, tuten usein tapahtuu, tulee jättää 
seutu työnpuutteen touotsi tahi sentähden että saa paremman
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*) SBättetäcin, ettei talon omistaminen toaiiuttaa — taStvattalvaStt! 
Miten?

QoS asuntojen; tautia tahtoo loaituttaa taStvattaivaSth tiihthh rne= 
neteliä niiniuin Octatvia Hill h. m., jotta tuitentin ainoastaan tvuotma» 
toat tiloja työmiehille. Muut shht oivat »vielä »vähemmin mertitsetoiä 
tuin yllämainittu.



paitatt toisena seubuna. Shömies, joia muuttaa useitt, ei saata 
toimoa, että hän saisi talonsa aina mhhbhisi sopimina ehboina, 
maan hänen tähthh Järsiä tuntumia tappioita tässä suhteessa: 
sitä enemmän iuta useammin olosuhteet paiottamat häntä muut
tamaan. F o s hän taas ei tahbo muuttaa, tosia hän pettää 
tuonaisia asianhaaroja, tähthh hänen luonnonisesti ona taipu; 
maisempi thönantajaa lohtaan ja  thhthä niihin tarjoumutsiin, 
joita tämä tahtoo hänene labena. Sitäpaitsi tähthh thömie- 
henä ona pieni pääoma moibatseen matsaa heti, jos hän pian 
tulee oman talon omistajat^, tahi rahöstut, tun senaista ei 
maabita, obottaa ehtä toto jälenä oleman elämänsä, tunnes 
onni tohtaa häntä ja  ehtä hänen asemansa sinoin jo on aiman 
toinen.

S e tä  thömiehet itse että monet hhbisthtset (esim. Hanno- 
öerissa, Aianheimissa ja BerKnissä) omat sen muotsi hhä 
enemmän altaneet toimia siihen suuntaan, että ainoastaan 
muotraamis- mutta ei omistusoiteus taloihin tulisi thömiehen 
puolelta thshmhtseen. F a  itse asiassa saattaa tätä thshmhtsen 
rattaisemista pitää ainoana thömiehene ebunisena. Söaittatin 
minun ajatutseni mutaan on pibettämä tiini tunnan ja mal- 
tion melmonisuubesta suoranaisesti huolehtia tunnonisista thö- 
mäenasunnoista, saattaa tuitentin htsithinen hritteliäishhs mhös- 
iin rhhthä asiaan, joto seurojen lautta, jotta omat mapaat tau 
tista thönantajain intresseistä, tahi thömiesten itseamustutsen 
lautta siten, että miimetsimainitut perustamat „ratennushhbis- 
thtsiä", jotta samointuin thömiesten „asuntohhbisthtset" Vuot- 
sissa perustamat muutamia suurehtoja hhteisiä taloja ainoas
taan muotraamista marten, etupäässä luonnonisesti omien jä 
sentensä testuubessa, ja  jotta sääntöjensä lautta omat sibotut 
tohtuuniseen muotrasummaan, mutta samana ainoastaan m ää; 
räthinä ehboina saattamat sanoa irti muotralaisensa.

O n toimottama, että hhä laajemmat piirit rupeamat har
rastam aan thömäenasuntothshmhstä ja että mhöstin thönanta- 
jät hhä enemmän oppimat nätemään, että thömiesten hhmin- 
mointi, jota niin suuressa m äärässä riippuu hhmästä ja  haus-
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la sta  todista, todellisesti edistää heidän tuottamistytynsä li
sääntymistä. Atttä huonommin työmies asuu, sitä enemmän 
tapatoita totoontuu hänen ympänneen —  tämä huomio on 
tehty esim. Aem-syorfissa. F a  jos suuri ja  oleeEinen osa työ
ansiosta menee touottaan, tulee raminto huonommatsi ja  suop- 
pous lisääntyy. „B ei schlechter Ernährung und schmerer 
Arbeit mird der Körper angegriffen und das Sprinten .üon 
Spirituosen befördert." Coputsi tahdon täsfä efittää tunne
tun fofioloogin B . -Piuber’in laufunnon: „lutijamme tietämät, 
että fimilifeeratuimmisfa tristityisfä m aisfa satojentuhansien 
perheiden täytyy oEa afunnoisfa, joisfa johontin määrin tun- 
noEinen maamies, jota ymmärtää oman etunfa, ei tahtoifi pitää 
tarjaanfataan —  asunnoissa, soissa tustin mitään huomiota 
saattaa fääntää ihmis armoisen, termeen sa hyödyEisen olemassa 
olon ensimmäisiin simeellisiin sa luonnoEisiin ehtoihin — ilm aa 
ihmeitä tahi sitä heroismia, sota maEitsee pyhimyksissä". Su- 
maama on myöstin erään englantilaisen tuomarin lausunta 
asuntotysymytsen sohdosta: hän ei tummastele mitään enem
män tuin sitä, että itäisen Lontoon töyhä mäestö ei lähde tal- 
meEa liitteeEe ryöstäätseen läntisen eduEisemman osan.

AleiEätin, sossa työmäenasuntotysymys uhtaa saada mar- 
fin mataman luonteen, tulee tehdä s o ta fin parannutsen aitaan- 
saamisetft. S i l lä  muutoin täytyy olla malmis mastaanotta- 
maan loppumattomia työlattosa työroäenpalttosen torottamisefsb 
täy tyy  ennen taittea tuttia asianhaarat puolueettomain henti- 
lösen amuEa sa fiEoin huomaa totta tosiaan aihetta laasape- 
räiseen toimintaan —  toimintaan, sota marmasti lupaa suurta 
siunausta, sa sota ehdottomasti tulee pelastamaan tuhansia per
heitä sa suuren osan tansasta aineellisesta rappiotilasta sa 
simeeEisestä turmelutsesta.
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P issii suhteessa autat raittiusliike ja tya- 
ntaeuliilte iatftinsa?

Fo Saarle  S u u r i sääsi noin 800 »vaiheilla j. S r . lain 
juoppoutta ivastaan ja  eräs raittiuspadistys perustettiin jo m. 
1439. S o ta a  altoholia ivastaan on täyty ivuosisatojen tutuessa 
ja  marsintin 1 8 0 0 ' luivun alusta saaffa, jolloin liite tohosi 
uuteen mirteyteen Slmeritassa ja sieltä letvisi yli toto (£uroo= 
pantin. Raittiusseurat oivat tehneet suuria ponnistutsia juop; 
pouspaheen poistamisetsi: ivero juolvutusjuomista on saatu 
torotetutsi, myyntipaittojen lutu mähennetytsi, tahmh tee ja 
titvennäistvebet on toetettu panna altoholijuomien sijaan, rait- 
tiusramintoloita on perustettu, juopposairaloita on saatu toi
meen (ensimmäinen Bostonissa Slmeritassa tv. 1857), yleisöä 
ja  etentin nuorisoa on »varoitettu ja  opetettu tässä suhteessa 
»valaisemilla tirjoitutsilla ja  puheilla, ¿y ö  ei ole ollut turha, 
paras tulos on epäilemättä se, että yleinen mielipide on muut
tunut altoholijuomien suhteen niin, että niitä nyt tatsotaan 
aitvan toisilla silminä tuin muutamia tvuositymmeniä sitte.

F a  tuitentin täytyy raittiusmiehentin myöntää, että huo
lim atta taitesta tästä äärettömän paljon »vielä on tetemättä. 
Raittiustyö on tohbannut sitteätä »vastarintaa tuten taitti 
suuret tietä raiivaatvat aatteet: raittiuden leiviäminen on ra- 
hamallan supistamista ja aina tun raha on tysymytsessä, on 
muutos oloissa tii»vaan taistelun alaisena. Slltoholijuomien 
»valmistajat omat sen lisäisi tietäneet supistaa malmistustus- 
tannutset paljon alhaisemmitsi tuin ennen: S a i ja s sa  matsoi 
,esim. sama astia palotviinaa m. 1805 70 taaleria, mutta m. 
1842 14 taal. 2lämä tietysti ei moi edistää raittiutta, äöielä 
turmiollisempi on toinen seitta ollut, jffiäfemämrnät juomutus- 
juomat omat tylsä »vähentyneet, mutta sijaan on tullut muita 
heiiompia, joita juodaan sitä enemmän. Sun  1885 m. sääty
jen hymätsymä palomiina-asetus meillä astui »voimaan, nousi 
punssin ja miedompien altoholijuomien tuotanto meltoisesti ja
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„holipompelit" ja  „pirunpojat" rupesimat iuioistamaan. I a  
oluen tuotanto lisääntyi niiniiään. Smeitsissä mähentyt palos 
miina toto. 1885— 1890 25 %:Ila, mutta oluttuboa iasm ot: 
m. 1885 lasiettiin 36 lit. heniilöä fohti, m. 1890 45. syhdy$; 
malloissa on palomiina m:sta 1840 saalia, jolloin se oli 2,62 
galloonia heniilöä tohti, ollut meliein yhtämittaisessa mähen- 
tymisessä aina muoteen 1896 asti, joEoin se oli 1  gaE. heni. 
iohti. AlaEasjuom at omat sitä mastoin oEeet meliein tasab 
sessa nousussa: m. 1840 1 ,36 gaE. ja  m. 1890 15,16 gaE. I a  
miiä on iaiiesta suruEisinta on se, että juoppous maflasjuo- 
mien lautta yleensä on edistynyt: esim. jyhbysmaEoissa 4,17:sta 
(miinit siihen myös lasiettuina) 16,42 gaE. asuiasta iohti. S a 
ma ioiemus juoppouden lisääntymisestä on meiEä A ansiasta- 
iin. @räs malioiunta, jossa istui ioulumiehiä, lääiäriä, op
pineita (niiden jouiossa myös tunnettu Bariisin protestanttisen 
tiedeiunnan deiaanh prof. Sabatier) ja  haEintomiehiä, tutii 
m. 1895 A ansian  raittiusoloja ja  eräs nuori silosoftian do= 
sentti AiariEier laati siitä iertomulsen. Hän näyttää tässä 
toteen, miten hirmittämässä m äärässä juoppous on lisääntynyt. 
I a  seurauiset juoppoudesta omat santaEa tamaEa lisääntyneet. 
28. 1896 mäitettiin Smeitsissä, että juoppoudesta huEuinhuo- 
neisiin joutuneitten luiu on 10  muodessa paiioittain iahdistu- 
nut. I a  se, joia on oEut teiemisessä maimaishoidon, marsin- 
iin hylättyjen ja  hoidon puutteessa olemien lapsien ianssa, moi 
yhtä mähän todistaa, että juoppouspahe ja  sen seurauiset oli- 
simat suuremmassa m äärässä mähentyneet.

Xämä ei todista, että raittiuden hymäisi tehty työ olisi 
oEut turha —  sen hymistä tasoisista on meiEä iumoamatto- 
mia ja  ilmeisiä todistuisia — se näyttää maan, että äärettö
män mähän on aitaan saatu ja  että paheen juuret ulottumat 
symemmäEe.

AliEiet, smeitftläisen alioholitoimiston esimies, lausuu 
eräässä mainioista lirjoituisistaan Zur Asioholsrage m. 1884: 
„ylsiniertaisesta työmiehestä aina miljoonanomistajaan saalia 
iormaa alioholi nopeassa muutoisessa, yhteislunnaEisen, talou-
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beEisen ja  termeys-opiEifen elämän rauhattomina aitoina puut
tumaa ramintoa ja  lepoa". Gsi ole epäilemistätään, että tässä 
mäitteessä piile toto joutto .totuutta. F a  tunnettu Englannin 
tristiEinen sosialisti Cublom määrittelee juoppojen marhnaista 
piiriä mielä tartemmin. „Aie luulemme, että jos moi tehbä 
luettelon taitista n iistä toimialoista, joissa juoppous on enim
min mailalla, niin saataisiin selmille, että se täsittää taitti ne 
alat, jotta omat epätermeellisimmät ja  mäsyttämimmäy ja  että 
se pääasiaEisesti rajoittunee semmoisiin". Slämän mäitteen to- 
bistaa oiteatsi se seitta, että, tuten totemus monesta paitta- 
lunnasta näyttää, tapatat suurimmatsi hyöbytsi omistajiEensa 
asetetaan turjimpien työmäenhöttelien läheisyyteen. Qa aiman 
samaan tulotseen tuli esim. Bremenin tauppatamari (siis joutto 
työnantajia) m. 1891. „Fuoppous", sanoo tämä, „on, tuten 
nytyään yleensä myönnettänee, ilmiö, jonta juuret pääasiaEi- 
sesti omat haettamat yhteistunnaEifisfa epätohbissa ja  jota on 
moitettamissa ainoastaan siten, että työmäestön yhteistunnaEi- 
nen tila tohotetaan". Smeitsin mainio tehtaantartastaja ja 
työmäen ystämä Schuler mäittää nimenomaan: „parempi ra- 
minto moisi masta menestytseEä tilpaiEa altoholin tanssa". 
Siiman samaan suuntaan puhumat esim. pross. Aosenthal, gin- 
telnburg, ibrinz ja SSolss: l i i a l l i n e n  r a s i t u s  j a  r i i t t ä 
m ä t ö n  r u o t a  oma t  p ä ä s y y t  j u o p p o u t e e n .

,£ämä tietysti ei ole täsitettämä niin tuin ei muita syitä 
olisi olemassa ja  niintuin ainoastaan ne, jotta elämät turjissa 
oloissa, olisimat juoppouteen menemiä. Semmoinen mäite olisi 
tietysti mieletön. Atiljoonientin omistaja moi langeta juop- 
teen ja  ftihen tietysti on oEut toinen syy maituttamassa. 
Alutta tämä ei tuntoa sitä läätärien mahmistamaa tosiasiaa, 
että huonosti ramittu ja  mäsynyt ihminen on helpommin juop
pouteen taipuma tuin se, jota on saanut syöbä mahansa tyl- 
läisetsi ja  jonta monnia ei liiatsi ole ponnistettu, paremmin 
tuin tunnettu on että työmäteä rasitetaan ylen pittäEä työpäi- 
mäEä tahi huonosti paltatulla tappaletyöEä ja  että suuri osa 
työmäestöstä ei moi hanttia itseEensä ramitsemaa ruotaa. 2Ban-
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hemmat Gsnglannin työmiehet muistamat mielä hymin niitä 
aitoja, jolloin liha-ateria oli aiman tuntematon aines ja  työ- 
päimä suunnattoman pitlä. Ayt liha ei enää puutu paremman 
englantilaisen työmiehen pöydältä ja työpäimä on paljon ly; 
hetrtpi — liitos Gsnglannin työmäestön suuremmoisille ponnis- 
tulsille tilansa parantamiselsi hyminlin luluisain työlallojen 
lautta. On otettama luluun, että muut mälttämättömät me; 
not, joita maabitaan elämää marten, omat niin suuret, ettei 
jäännös usein enää riitällään hymään,  r a m i t s e m a a n  ruolaan. 
SBarsinlin omat huoneen hyyrtjt monasti niin lorleat, '/4 ja 
V3/ jopa '/2 ja  2/3 la ilista tuloista. Qa maatteita tarmitaan 
myös, maloa ja  lämmintä nttnilactn, lisään mielä, että löyhää 
melloisesti meroitetaan. Humitulsrin useimmiten ei jää  mitään. 
Alutta työmieslin on ihminen; hänlin tarmitsee jotalin helpo; 
tusta, jotalin humittamaa anlaran, mäsyttämän päimätyön pe; 
rasta. Sopim aa mirmoitusta ja  humitusta ei ole liioin mii; 
meisiin aitoihin asti hanlittu työmäelle; tapatat omat hänen 
asuntonsa ympärillä, mäsynyt työntelijä tahtoo hänlin 
hiulan elämästä nauttia, hän juo, mutta mäsynyt ja  huonosti 
ruolittu lun on, hän useimmiten samalla juopuu ja juopon allu 
on — malmis. F a  tuo lori, eihän se monasti mitään lori olelaan: 
turja hölleri, jossa lalarat huutamat leipää niin pian luin isä 
tulee loriin ja maimo, raaöellut lun on löyhissä oloissa, ehlä 
äreästi ottaa häntä mastaan —  luinla maimo satsaisi oliollaan 
herttainen ja tehbä elämän hänelle miellyttämälsi. Sdämän 
taiten lisälfi tulee mielä, että manhempiett täytyy löyhyyben 
talia lähettää lapsensa niin marhain luin suinlin totoa rahaa 
ansaitsemaan, oppiin tahi tehtaaseen niin ettei tyttö ehbi tottua 
lotiaslareihin ja ruuanlaittamifeen, —  ei hän sen talia osaa; 
taan tulemalle miehelleen laittaa leimallista ruolaa. Alutta 
ehlä enemmän luin mitään muu seilla mailuttaa epäebuEisesti 
työmieheen hänen epämarma asemansa, eihän työntelijä riebä, 
miEoin työ ja  toimeentulo moimat häneltä loppua ja  lun tämä 
tobeEisesti tapahtuu ja  se tapahtuu useammin luin luuEaan, 
ainalin jolsilin ajalh, siEoin hän epätoimossaan enemmän luin



ennen turmautuu topattaan. SermeySopin professori Söienin 
yliopistossa, Ai. ©ruber on sanonut, että ilman altoholia 
olisimat nyfyiset yhteiStunnalliset olot iärsimälle osalle ihmis- 
iunnaSta jo aitoja sitte olleet sietämättömiä ja  eräs sosialistien 
johtaja g r . ©ngelS on mäittänyt, ettei hläluotta ole jättänyt 
alaluotalle juuri muita nautinnoita elämästä, tuin Battutsen 
ja  Benutsen (juoma- ja  rattauben jumalien) palmelemisen, sen 
tatia on se maipunut juoppouteen ja  sen tatia on töyhällä mie
hellä tamalliseSti paljon lapsia. F a  nämä lausunnot tyllä an
tamat aihetta miettimiseen.

S ä S tä  täynee jo tyllin selmille, missä suhteessa raittius- 
ja  työmäentysymytset omat toisiinsa. AaittiuSasia ei milloin- 
taan saa mitään suurentumisia tulotsia aitaan, ei millointaan 
pääse päämääräänsä, juoppouden täydelliseen hämiätniseen, ellei 
se yhdy työmäentysymytseen, elleimät raittiuden harrastajat pon- 
temaSti rupea parantamaan työmäen tilaa.

Alutta työmäen tila ei tohoa, elleimät palttaedut parane. 
FoS paltat tohoomat, moipi työmäti ostaa itsellensä ramitse- 
mampaa ruotaa, muotrata parempia ja  hauStempia asunnotta, 
joissa se miihtyy, ja  yleensä hanttia itsellensä ihmiSarmoisem- 
mat elämänehdot. Stämän pitäisi selittämättä olla sotaiselle 
selmä. S e n  rinnalla ei maStamäite, että torteammat työpal- 
tat ediStämät juoppoutta, mertitse paljon. SietySti löytyy aina 
niitä, jotta marsintin aluSsa täyttämät huonosti torteammat 
tulonsa, mutta se ei läheStään ole yleistä. Bros. S in ger on 
näyttänyt toteen, että esim. eräässä Böömin suuressa tehdas- 
taupungiSsa, missä paltat omat torteat, työmies teStimäärin 
juopi 7,5 litr. palomiinaa, mutta eräässä toisessa tehdaSpaitaSsa, 
joSsa paltta ja  asunnto-olot omat turjat, tulee sotaisen työmie
hen osatsi 15,2 Utr. eli tahta tertaa suurempi määrä. S e n  
lisäisi on prof. Schmoller todistanut, että hyminä aitoina työ- 
mäen säästömarattin taSmamat.

¿yöpalttojen tohottamisen oheSsa on työpäimä lyhennet- 
tämä, sillä muuten juuri työmies joutuu tuohon liialliseen mä- 
symyStilaan, jota edistää juoppoutta. Säm äntin  parannutsen
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suhteen on mäitetty, että se päinmaStoin olisi juoppoudelle 
ebuift, toSta liikenemä joutoaika käytettäisiin juopo tulemiseen. 
Abitta semmoinenitu mäite on useimmissa tapauksissa aitoon 
tuulesta temmattua. Aieittä on esim. AuStraaliaSta aiman 
pätemiä, mitallisia todistuksia, että työpäimän lyhennys on 
yleisesti aitaan saanut suurempaa raittiutta ja  mähentänyt 
juopottelemisen (Rae, E ight H ours for W ork. 1894 ). 9luStraa= 
tialainen työmies täyttää lyhennettyä tyijpäimää suuremman 
simiStySmäärän hankkimiseksi, hän täypi nyt taidemuseoissa ja 
kirjastoissa tirjoja ja marsintin aikakauskirjoja lukemassa setä 
kaikenmoisissa luennoissa ja iltatouiuiSsa. S e n  ohessa hän 
nyt paremmin moi hoitaa termeyttääniin oleStelemasla enemmän 
ulkoilmassa ja  harjoittamatta sporttia y. m. s. Shöpäimän 
lyhennystä pitää yllä mainittu Sublom tehoitaana keinona 
juoppouben poistamiseksi. F a  kun miibenneSsä kansainmäli- 
seSsä alkohoolikongreSsiSsa Baselin kaupungissa m. 1895 joku 
mäitti, että työmiehet käyttäisimät enempää joutoaikaa juopot- 
tekemiseen, nousi eräs tehtaanisäntä kiimaaSti maStuStamaan 
tämmöistä mäitettä. Hän oli itse tehnyt työtä tamattisena 
työmiehenä ja hän oli pitkien työpäimien johboSta monta ker
taa kironnut syntymäpäimäänsä. Abitta kun lyhempi nor- 
maalityöpäimä sääbettiin Srceitsin laissa, maSta silloin oli hän 
moinut kohota ihmiseksi ja  rumeta mieltämään todellista ihmis
elämää. £äm ä puhe otettiin suuretta mieltymyksettä maStaan. 
Söoimme sen takia olla makuutetut siitä, että mäite korkeam
pien palkkojen ja  lyhemmän työpäimän maikuttamaSta juop- 
poubeSta on suurimmaksi osaksi työnantajien keksintö työmäen 
pyrintöjen maStuStamiseksi, koSka nämä mähentämät edellisten 
tuloja. F a  joskin m u u t a m a t  määrin käyttäisimät joutoai- 
kansa, niin ei se oikeuta maStuStamaan parannusta työmäen 
tilassa, joS tämä yleensä mie työmäkeä eteenpäin raittiudessa 
ja  ylimalkaan simeettisyybeSsä. Olkoon mikä ebiStymiSpyrintö 
tahansa kysymyksessä: aina tulee löytymään niitä, jotka eten
kin murroSaikana sitä määrinkäyttämät.

3
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Alutta se, mitä nähtämästi enemmän luin mitään muu 
on omiansa lisäämään raittiutta työmäen piirinsä, on tämän 
osanotto yleisiin pyrinnöihin. Sun  työmies saa uusia, henti- 
semptä harrastutfia ajettamatsh tun hänen nätöpiirinsä tässä 
suhteessa laajenee, tun hän mpeaa t a i s t e l e m a a n  toto työ= 
mäestön, tautien meljiensä ja sisartensa tilan tohottamiseifi, iun 
hänen oma persoonansa tässä suuressa, ylemässä taistelussa 
heitetään syrjään torteamman päämaalin saamuttamiseisi — 
silloin on !oio hänen' elämänsä saanut ritiaamman sisällön, 
silloin ei hänellä ole h a l u  a !  a a n  enää juopottelemiseen.

S i  missään maassa työmäfi ole niin innottaasti ponnis
tanut omia moimiansa tilansa parantamisetsi luin englannissa 
ja  yleisesti tunnettu ja tunnustettu tosiasia outin, että muuta- 
m istä poiiteuisista huolimatta (joita tietysti aina on olemassa) 
englannin taistelema työmäestö samalla on raitis ja  ftimo 
eläm ässään, setä työmäcn omat johtajat samalla omat raittius- 
aatteen hartaimpia tannattajia ja useimmiten täydellisiä olio- 
holijuomain tieltäjiä.

täm m öinen torteampi elämän tartoitus, mutta ei simis- 
tys ytsim moi edistää raittiutta, puhumatta lutuiftsta juo
poista n. s. simistyneessä säädyssä todistamat Konstan olot 
selmiisti, miten mähän simistys ytsin moi antaa tutea juop- 
pontta mastaan. Xanstan tansa on enimmin simistyneitä 
tansoja euroopassa ja tuitentin juodaan Konstassa 18 litraa 
asutasta tohti ja mallasjuomia 95 litraa —  jota on sangen 
tortca m äärä muitten maitten altoholinautintoon merrattuna.

©im istys et siis ytsin moi turmata juoppoutta mastaan 
että sen tatia moi antaa liian suurta armoa niiden mäitteelle, 
jotta armelemay että tyllä juoppous hämiää, tunhan main 
simistys alaluotassa tasmaa. Armeleehan moni, tuten esim. 
prof. Hilty Bernissä, että juoppous n. s. simistyneessä sää
dyssä on s u h t e e l l i s e s t i  suurempitin tuin työmäestössä, 
mutta tätä mäitettä ei ole numeroitta toteennäytetty ja  sen 
tatia se toistaisetsi jääpi main armelutsi. SSarma on main.



ettei simistys ole mitään turma juoppoutta »vastaan, ei aina- 
taan sanottamassa m äärässä.

Styömies on siis, tuten ihminen yleensä, suuressa m ää
rässä juoppoutccntin tatsoen riippuma siitä ympäristöstä ( “mi
lieu“) eli niistä olosuhteista, joissa hänen täytyy elää ja oles- 
tella. J ä m ä  ympäristö on sen tähben tehtämä hänelle niin suo- 
tuisatsi, niin mieluisaasi tuin suinftn: silloin halu juoppouteen- 
iin »vähitellen haihtuu ja työmäen elämä saa rittaamman, 
monipuolisemman sisällön, jossa juopottelemisella ei ole sijaa. 
g)hä enemmän moittaa ritostieteessä alaa se mielipibe, että 
ritotsentetijötin riippuu hymin paljon ympärillänsä löytymistä 
oloista; jos nämä omat suotuisat, ei synny ritotsia, jos ne 
omat epäsuotuisia, tasmaa ritostcn lutumäärä. Fuoppouben 
laita on samallainen. Fuoppo on ennen taittea sairaloiftssa 
oloissa tasmanut sairas, hän on ennen taittea hoibettama juop- 
posairaloissa eitä etupäässä rangaistuina. Aiintuin ritotsen- 
tetijätin, täytyy yhteistunnon torjata juoppo yhteybestä muit
ten ihmisten tanssa, joibcn rauhaa ja rauhallista tehitystä hän 
häiritsee; mutta marsintin yläluotan ihmisen tulee aina m uis
taa, että usein, sangen usein nurjat olot omat tehneet hänestä, 
tuosta tanssaihmisestä juopon — olot, joita useimmiten hän, 
yläluotan ihminen ei ole ryhtynyt torjaamaan, hymin usein ei 
ebes tahtonut torjattamitsi. Atutta jos häneltä on puutttmut 
tahtoa ja halua nurinturisten olojen parantamiseen, silloin on 
hän itse si m e e i l i s e s t i  ebesmastautsessa lähimmäisensä juo- 
pottelemisesta, eimättä miltään tauniit sanat' tahi mitään 
hymäntetemäisyys mapauta häntä tästä rastaasta  ebesmas- 
tautsesta.

Tobistettamissa on ja usein on tobistettutin, että juop
pous synnyttää runsain määrin sairautta ja  sairaloisuutta, 
ennenaitaista tuolemaa, puolestansa mielä suurempaa turjuutta 
tuin ennen, hulluutta ja  ritotfta. F a  surteinta on, että taifti 
tämä moi mennä perintönä jälteläifille aina „tolmanteen ja  
neljänteen polmeen asti" , saastuttaen siten »vähitellen ruton 
lamalla toto ihmistunnan. Fuoppous on juuriaan myöten
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ahbiStettama ja sen juuret ulottumat, iuten olen osoittanut, 
työmäenkysymyksen sisimpään ytimeen; kun työmäenkysymyS 
edistyy, edistyy myöskin raittiuSkysymyS, kun symien rimien 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen tila kohoaa, kohoaa ja kaS- 
maa raittiuskin. AaittiuSkysymyStä ei moi eroittaa työmäen- 
kysymyksestä; mutta tämä ei eStä, että edelleen löytyy työmäen- 
yhdistyksiä ja raittiusyhdistyksiä, jotka molemmat erillään toi- 
siStansa, ainakin toistaiseksi, tähtäämät samaan m aaliin: ala
luokan, symien rimien kohottamiseen nykyisestä alennustilastaan 
yleisempään onnellisuuteen, joSsa juoppouskin on häminnyt ja 
kuningas alkoholi mennyt manalan majoille.
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työmäen naisen taloudellinen tila*
©ttä tämä yleensä ei ote liioin kehuttama, tietää jokai

nen. SnSsä main muutamia esimerkkejä.
25-muotiaS tupakkatehtaassa SeipzigiSsä työskentelemä 

nainen ansaitsi 5 Amk. (1 Atnk. =  l ,25 Sm k.) miikoSsa ja 
asui äitinsä luona, joka ansaitsi 3 Anti. miikoSsa. Hän oli 
l 1/* muoben mätihän, risatautisen lapsen äiti; äiti ja lapsi poti
mat kumpikin suurimmassa m äärässä merenmähyyttä. AuuaSta 
ja  hyyryStä maksoi nainen äitiUensä 3,50; m u i h i n  t a r p e i 
s i i n  jäi siiS hänelle ja lapselle 1,50 Amk. miikoSsa. Aamulla 
nautittiin huonoa ohrakahmia korpun kanSsa, k:lo 9 syötiin 
moileipää, k:lo 12 taaS moileipää ja  juotiin tuota m ustaa kah- 
misekotuSta, k:lo 5 syötiin taaS moileipää; illaksi kaksi lautasta 
mihanneksia ja  kaksi kertaa miikoSsa äiti ja  tytär nauttimat 
250 grammaa lihaa- £ äm ä raminto sisälsi henkilöä ja  päi- 
mää kohti 12 gr. munanmatkuaiSta, 53 gr. raSmaa ja  301 gr. 
hiitimettyinää, maikka täysikaSmuinen ihminen, joka ei tee anka- 
r a  a. työtä, tarmitsee ainakin 100 gr. munanmalkuaiSta ja  500 gr. 
hiilimettymää, mähintäin 50 gr. raSman ohessa päimäSsa.
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S e u rau s oltiin tästä se, että he usein panimot illalla maata 
nältäisinä, että lapsi oli riiftnen ja  äiti haureellinen. — T oi
nen eräässä öeipsigin tasapainossa thöStentelemä nainen att- 
faitsi niiniiään 5 Ami. miiioSsa. Häntin oli hhmin mähäme- 
rinen. Ftse oSti hän miiioSsa 4 naulaa leipää ja  1/4 naulaa 
moita, päimäEisen söi hän emäntänsä luona 20 ps:Stä (25 penn.). 
äSuofraa oli 2 Ami. miiioSsa huoneesta, jossa mielä asui toi- 
neniin nainen puolenmuotiaan lapsensa ianSsa. Tuota iaEiSta 
päimäEiStä ei hän aina moinut shöbä; talmeEa oli hän idlme 
iuuiautta nauttinut main iahmia ja  päimäEisetsi 5— 10 pfm 
ebeStä m aiiaraa. T ä stä  syntyi iuiteniin 23 Ami. suuruinen 
maiEinii! A äm ä esimertit on esiintuonut eräs toht. Aieinert, 
jonia teoS on t h ö n a n t a j a h h b i S t h t s e l t ä  saanut paltinnon.

R asiat Berliinissä, S a i ja n  pääiaupungiSsa omat maihtes 
lemia, eri ammattien mutaan. Aouma ©naudt-SHihne, yisi 
emanieeliS-sosiaalisen liitteen pääphlmäiStä, on eräässä tieteet- 
liseSsä tutiimuiseSsa osoittanut, että Berliinin paperiteoEisuuben 
naisista 2 l /20 %  saapi 6— 10 Ami. miiioSsa, 36,99 %  9— 12 
ja 30,82 %  12— 16 Ami. Tohtori grantensteinin lastujen 
mutaan saapi Berliinin tutomateoEisuubeSsa thöStentelemä nai
nen teStimäärin 8— 9 Amt. miittopaitan, nuoremmat 3— 5. 
pienemmissä suurtaupungeiSsa omat naisten poltat mieläiin 
alhaisemmat. S u u rin  osa BreSlauin thömäen naisista ei an
saitse yli 6 Amtartan, hh mi n  l u t u i s a  j o u t t o  main 3— 5 
Amt. miitoSsa. Tohtori Cesfler, jota perinpohjin on tuttinut 
Tutholman naiSthöntetijäin oloja, on jatanut heibän tulonsa 
toimeen luottaan. Grnsimäiseen tuulumat ne, jotta ansaitsemat 
470 truunua tahi enemmän ( l  tr. =  1 mt. 40 p.), toiseen 
365— 470 truunun saajat, tolmanteen ne, joiEa on mähemmän 
tuin 365 tr. s. o. mähemmän tuin 1 truunu päimäSsä. @nsi- 
mäisiä on 30,t % , toisia 32,2 %  ja  miimemainittuja 37,7 %  
taitiSta naiSthöntetijöiStä ja  noista 37,7 % :äta oli 2/7:lla mä- 
hemmin tuin 260 truunua. Huomioon olettama on muuten, 
että tortein paltta on niiEä naisiEa, jotta palmelemat p a n i 
m o i S s a  (70 %  hli 600 fr-)/ mutta m a i t o t u S t e i l l ä  taittein
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alhaista. —  Aliten alhaista pauloja naisina Söienin maailman 
laupungissa malsetaan, moi nähbä teolsessa: „bie Arbeits u. 
Gohnberhältnisse ber SBiener Gohnarfieiterinnen" ja  jos mah- 
boEista mielälin huonompia pallloja saamat työläisnaiset Fta- 
liassa.

yleisesti tunnettu asia on, että naisiEe malsetaan puolet 
miesten palloista. Aiin esim. malsetaan Berliinissä miespuo
lisille miimoittajiEe noin 27 Aml. miilossa, naispuolisiEe 12 
— 15. Sa m a n  loneen ääressä moipi nainen saaba 9 m., mutta 
mies, sola telee ihan samaa työtä, saapi 20 m. AlerliEinen 
on erään salsalaisen lirjansitojan lausunto: „miehet ansaitsemat 
18— 20 m., naiset samassa työssä 9— 12 m. Fällimäiset 
saamat paljoa enemmän allaan. Om a lolem us". Alutta lun 
naiset saamat niin pieniä pallloja, loettamat he luonnoEisesti 
jonain toisena tamana enentää tulojansa. £ äm ä tapahtuu 
usein lotithön lautta. He ottamat mennessään tehtaasta mu- 
lanaan työtä lotiinsa ja  malmistamat tätä monena hönä mii- 
lossa, tehben työtä aina l:lo 2 ja  3:n asti aamuna, ylipäänsä 
ei naisthöntelijä tästä työstä saa suhteeEisesti sen enempää 
malsua luin m uistalaan töistään, mailla hän uhraa hölemos- 
taan, toisin sanoen paraimmasta pääom astaan termehbestään, 
lustantaa malon ja  monasti mielä lisälsi ainelsialin. Säästä 
on johtunut eräs menettelytapa, jola on oEut erittäin 
omiansa pollemaan pallloja juuri naisthöntelijäin leslen. Ote
taan usein lotiin enemmän työtä, luin mitä itse saapi malmis- 
tetulsi. Fäännös annetaan muine, mutta ei sam asta pallasta, 
m iniä itse lantaa marsinaiselta työnantajalta, maan alemmas
ta, enimmälseen ainoastaan puolesta. F o s  lohta työntelijjät 
itse eimät harjoita tätä niin sanottua hiloilemisjärjestelmää 
aiman suuressa m äärässä, luloistaa tämä liile erinomaisesti 
sen lautta, että jolu miespuolinen mälittäjä-mestari ottaa tul- 
luliilleeseen hanllialsensa tarmittamat työt. Sbätä marten hän 
jolo pitää työssään jonlun määrän työntelijöitä lotonaan 
tahi ottaa hän sieEä main mastaan ne työt, jotla jolainen 
hänen työssään olema työntelijä omassa lohissaan suorittaa.
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Foskus, esim. Amerikassa tunkeutuu mielä yksi matikasi („con
tractor") pääliikkeen ja  työntekijäin mätiin, pääliike myypi 
sitte kauppiaille ja  nämä tietysti moitoEa yleisöEe. T äm ä 
menettely on erittäin tamallinen naistyöntekijäin suhteen ja 
ennen kaikkea n. s. konsektsiooni- eli maatetusteollisuubesfa, joka 
on sangen suuremmoinen esim. Saksan pääkaupungissa. S ie ltä  
otettakoonkin esimerkki, mitenkä kamaran hinta tällä alalla 
muodostuu ja  mitenkä koko menettely melkoisesti painaa työn
tekijäin, marsutkin naisten palkkoja:

SBälitniehen palkkio
T a k is ta ................................. 2 : —  N m t
Liim istä.................................. 70 ph
Housuista 70 „ =  3

kangas . . . . .  ......................................  6
Ainekset . .  3

40
75
85

Tuotantokust. yhteensä 14

Aiyyntihinta tukkuk n. 17
kauppiaitten m yyn tih in ta.......................  25

Naistyöntekijät tekemät tamaEisesti tiimit ja housut ja 
saamat mälimiehen palkkiosta k o r k e i n t a a n  puol et ,  jos työs- 
kentelemät kotona ,  m u u t e n  m ä h e m m ä n .  kun työntekijä, 
jos hän ahkerasti työskentelee 15 t u n t i a ,  moi saada esim. 4 
housuparia ä 35 psenn. päimässä malmiiksi, nousee hänen 
miikkoansionsa 90  t u n n i n  t y ö s t ä  8 m. 4 0  p s : i i n ! T äm 
möiset omat palkat kalliissa Berliinissä, mutta monessa Saksan 
maaseutukaupungissa omat mastaamat numerot 6— 6,50/ 4>5o 
— 5, mieläpä 3—3,50! äöiraliinen bayerilainen kertomus ma
kuuttaa, että eräässä seudussa, missä neulotaan paljon hansik
kaita, naistyöntekijät „työskentelemät k:lo 5 :stä aamuEa k:lo 
I0:een iEalla neulomakoneeEa ja  ansaitsemat täEä 14— 16 t. 
työajaEa 90 ps. tahi 1 N m t Täm än elämäntaman ja  riittä- 
mättämän, enimmäkseen kahmiraminnon takia omat kälmetys- 
ja  keuhkotaudit heidän kesken tamaEisia". Sattum asti mäit-
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täätin sen tafia eräs ranSialainen tehtaantariaStaja: „10 muti
ben perästä on ioneompelija sairaalaa marten thpshnht". —  
Sähstn asianhmmärtämäinen heniilö armoStele paliat niin, että 
naiSthönteiijä, joia malrniStaa naisten päällhStatfia Berlii
nissä, moi ansaita miiioSsa, joS hän on hhmä, 8— 10 Am!., 
joS on ieSiiniertainen, 5—6 A m !.; nuori nainen saapi 2—3 
Ami. miiioSsa! Alutta tämän lisäisi tulee mielä, että työn
antajat usein häntä pettämät ja  iohtelemat muutettiin alenta- 
maiseSti ja  rimoSti. @räS naiSthönteiijä iertoo itse näistä 
oloista seuraamalla lamalla: „aam usta saaiia usein i:lo 2:teen 
höllä thöSientelen sisareni ianSsa hhbeSsä, moibaiseni saaba 
malmiiisi miiioSsa 5— 6 iappaletta (laSten päällhStaifia). Dlen 
sisareni ianSsa 6 p:Stä loiai. 1893 7 p:ääu marraSi. ansainnut 
5 Ami. 40 ph ja  7— 23 marraSi. 6 m. 30 ph (miiioSsa). 
Balfanm aisu tapahtuu muuten main joia ensimäinen päimä 
iuuiaubeSsa; minä saan iuiteniin hartaasta phhnnöStäni joia 
neljästoista päimä. SBuori mitataan hhmin niuiaSti. ASien 
oStin minä, iun se ei riittänht, 25 phllä lisää siinä luulossa; 
että se minulle maitettaisiin, mutta minulle naurettiin ja  hn- 
seäSti ajettiin minut pois. AipuStin oli ierran minulta unoh
tunut; paiialla mebettiin pois 5 pf. paliaSta. ®oio iohtelu 
on semmoinen, iuin meille maisettaisiin aiman liiafsi ja  meibän 
mielä pitäisi iatsoa sitä armon ofoituisefft, että liiiieelle saam
me thötä tehbä. Aleibän tähthh miiiottain maisaa ompelu- 
ioneeSta 2 m. ja  meille jää  elantoon niin mähän, ettemme 
moi ostaa puolta naulaa lihaa ioio miiion iulueSsa. Aieibän 
tähthh ioio roiiiio thhthä jauhofeitoiseen ja  iahmiin. ©tteimät 
tuttamat monta icrtaa toimittaisi meille hiiliä ja halioja, niin 
olisi meibän patio mielä suurimmaift osaift istua pimeässä ja 
ihlmäSsä huoneessa. Sunnuntaina ei meillä enää ollut niin 
paljo rahaa, että olisimme moineet saaba öljhä. Stutfuliifettä, 
jonia thöSsä mälimeStari pitää meitä, emme iumpiiaan nimel- 
täiään  tunne. Alutta me luulemme iumpiiin, että mälittäjä 
hhmin moisi maisaa hhtä paljon lisää meille, sillä hän miettää 
semmoista elämää, iuin olisi hänellä tuhansia (mariioja) lulu-
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tettamiSsa jo monasti näyttää hän meistä niin tyhmältä, että 
mieluimmin jäisimme pois, ellei puute meitä patottaih".

O n iofo ebelliseSsä esitytseSsä otatsuttu, että työtä löytyy 
ympäri muoben. Alutta jokainen tietää, ettei näin suintaan 
ole asian laita. Aouma ©nautf-Äiihnen tuttimutsen mutaan oli 
820 naiStyöntetijöiStä Berliinin paperiteouisuubeSsa 262 =  
81,95 %  työttömänä usein pittätfin ajat. Silso in  omat elämän 
ehbot mieläfin niuiemmat, täytyy Järsiä mahbottomiatin.

FoS nyt mertaa naiStyöntetijäin palttoja s. o. tuloja me
noihin n i i n ä  a i t o i n a t i n ,  j o l l o i n  on t y ö t ä  säännöllisesti, 
tulee hymin usein suorastaan hämmästyttänein tulotsiin. 
BreSlau ’iSsa esim. syntyy jota miitto seuraama menoarmio (joS 
noubattaa mitä suurinta sääStämäisyyttä):

S B u o t r a ....................................... 1: — 9lmt.
Bätm ätttn en  1: 75
Su u ru S  (tahmi y. m.)
illallinen
SairauStaSsan  matsu . . . 0: 15______

5: 15 9lmt.

Cisätsi tulee menoja maatteiSta ja tengiStä, maloSta ja  
lämmitytseStä, termeybenhoiboSta ja  humitutsiSta, jotta omat 
mähintäin l ,35:tsi laStettamat. ftun nyt tamallinen pattia siellä 
on 6, mutta monella mielä mähemmän, niin on puuttuma osa 
jostain saatama. Sam anlaiset omat olot Berliinissä, Suihol- 
m assa ja  muuatta, missä menoarrnioita on tehty tällä alalla.

GcröS asianymmärtämäinen tuttija tunnustaa suorastaan, 
että se on tatsottama tobellisetsi „tonStitemputsi", joS 1 truu- 
nun (s. o. 1 m. 40 p.) päimäpaltatta moi saaba tulo- ja  me- 
noarmiot „yhteen lyömään", maitta outin ytsinäinen nainen. 
Soinen asiantuntija lausuu noista lutuisiSta huonopalttaisiSta 
naiStyöntetijöiStä: „toto heibän surtea elämänsä tuluu työpä- 
jaSsa ja  muoteeSsa" ja  hän lisää: „tuta moisi tummaStetta, 
tuta nostaa ensimäisen timen, joS ytsi tai toinen näsiään-

. . 2: 25
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thneistä ja  maimaantuneista naisthönteiijöistä pitiien ponnis- 
tuisten perästä pitäisimät haureuden loistamaa iurjuutta pa
rempana luin tuota shniiää ja  toimotonta työn iurjuutta". 
Alussa mainittu tohtori Aieinert lausuu: „mitä tummaa, että 
semmoiset thttiJrauiat, joiden simeeEinen pontemuus ja  heniinen 
mastustusmoima melkein thiiänään omat haihtuneet, eimät 
aina moi osoittaa ihEin moimaa ioetuisen mastustamiseisi ja 
että se on totta — mieltä järihttämä totuus, miniä sain mas- 
tauiseisi eräältä naisthönteiijältä: „muuten olisi minun tähthnht 
iuoEa näliään". £otta on mhös, mitä toht. granienstein 
m äittää: „ hhmi n  s u u r i  osa meidän suuriaupuniiemme nais- 
thönteiijöistä saapi paliioja, jotta eimät riitä mälttämättömim- 
pien elantotarpeitten thhdhttämiseisi ja  on sen taiia paioitettu 
joto haureudesta haiemaan lisätuloa tahi antautua ruumiillisen 
ja heniisen rappeutumisen mälttämättömiEe seurauisille".

F a  tämä puoli asiasta on iuiteniin usein, hhmin usein, 
jäänht hlemmiltä iansanluoiilta huomaamatta. Sanotaan  main, 
että tuo tai tuo nainen on langennut ja  häntä iohdellaan hlei- 
sellä hleniatseella. @i oteta huomioon, miteniä paljon näliää 
ja iurjuutta hän on saanut iärsiä, ennen tuin hän on itsensä 
uhrannut. V äistä  taisteluista ei hläluoian nainen tamaEi- 
sesti tiedä mitään. Xhöläisnainen on simeeEisessä suhteessa 
ainaiin hhtä hhmä, tuin joiu muutin nainen, mutta thömäii 
shhstä ei niin äitiä tuomitse „simeeEistä riiosta" tuin muut 
iansanluoiat, siEä se tietää, iu ia thömäen tyttöjä mieiottelee 
ja  että iurjuus enimmäiseen on shhpäänä ioio „ritoiseen". 
@räs tehtaantariastaja lausuu miraEisessa iertomuisessansa: 
„m iiäli ompelijattaret elämät epäsimeeEisesti, lienee heidät sii
hen pelottaneet alhaiset paliat. Alutta seiiioja, sotia moisimat 
saattaa heidät siihen, yleensä ei ole olemassa". F a  meriiEistä 
on, että haureus iasm aa, mitä huonommiisi poliiasuhteet muo
dostumat.
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II.

Alutta, huudahtanee jotu, emäthän meillä täällä S u o 
meSsa mielä ole asiat näin turjalla lannalla? Suom en oloista 
ei moi oiteaStaan mitään marmuubella lausua, lun sillälin, 
niinluin yleensä thömäen alojen alalla puuttuu tarlloja tilaS* 
tollisia tietoja. Atutta maluuttaa moipi sittelin, että meillä ei 
olot ole sen parempia luin ullomailla. Su ru ssa  on (ellei ota 
luluun silittäjiä ja  tupallatehtaitten naisia) naiStyöntetijäin 
pallat jotenlin alhaisia. Sbuumillatehtaan nainen ansaitsee mii- 
loSsa (ellei hän tee tappaletyötä) 5— 9 S m l., naispuoliset tir- 
janpainajat 7— 15, lirjansitojat 4— 12, lorllitehtaan naiset 5 
— 8, merlatehtaan naiSthöntelijät saamat tappaletyöEätin mo
naSti maan 1 m. päimäSsä, tehtaanompelijattaret usein ei sitä- 
tään. V äissä lumuiSsa ei suintaan mielä ole mitään liitoja. 
Ruum iillista työtä tetemien naisten taloubellinen tila siis ei 
meillä ole loiStamampi tuin muuallataan.

Aiitä tähän on tehtämä? Aim an samaa, mitä muualla- 
tin on tehty eitä suintaan ilman menestystä: työläisnaiset 
omat liittyneet yhteen yhbiStytsiin, joto itsenäisiin tahi miesten 
tanSsa olemassa olemiin mieSyhbiStytsiin. 28. 1896 löytyi jo 
(Englannissa 108,578 ammattiyhbiStytsiin liittynyttä naista (niistä 
maan 6,974 20 puhtaaseen naiSammattiyhbiStytseen). (Erittäin 
huomattama on myöS „naisten teollifuuSyhbiStyS" (wom ens 
industrial council), jota perustettiin m. 1894. Sähän  tuuluu 
taitiSta tansanluotiSta naisia ja miehiä, jotta harrastamat nais- 
työntetijäin tilan tohottamiSta.

Sämmöisiä yhbiStytsiä on meillätin tuiti tarpeen. VaiS- 
työntetijäin tulee ottaa tohtalonsa omiin läjiinsä, niiben tulee 
perustaa laittialla omia yhbiStytsiä tahi liittyä miesten yhbiS- 
tylsiin. Vyt tun he yleensä eimät ole liittyneet yhteen tahi aja
mat asiaansa laimeaSti, täyttämät työnantajat heitä mielensä 
mutaan ja  matsamat heille paljoa pienempiä polttoja tuin 
miehiEe. yleisesti tunnettu on naisten suurempi myöntymäi- 
syyS teoEisuuben alaEa ja  tämä johtuu juuri siitä, etteimät



ole yhteiShengeStä hakeneet maStuStuSmoimaa. S a d a s s a  aina- 
fin tapahtuu usein, että naisille ei mafseta ylityöltä mitään 
korotusta tuntipalkassa, fun tämä etu kyllä suodaan samassa 
liiffeeSsä työSkentelemiUe miehille. 2ukholmaSsa ja  muualla on 
todistettu, että mitä suurempaan palffaan nainen on pääSsht, 
sitä paremmin maksetaan myös ylityö. Sam oin  on lukematto
mia todistuksia siitä, että yhdistyksiin liittymättömiä naisia 
kohdellaan suuremmalla mälinpitämättömyydellä ja kopeudella, 
kuin miehiä, aitoon samalla tantalla kuin näitä, ennen kuin 
liittyintät yhdistyksiin. S e n  sijaan, että naisten pitäisi peruS
taa ja innokkaasti ylläpitää lujia yhdistyksiä etujensa «aarin- 
ottamiseksi ja palkkojensa kohottamiseksi, omat he sangen kärk- 
köitä — lyhytnäköisyydeSsään —  suostumaan maikka kuinka 
epäedullisiin ehtoihin yli- ja  kappaletyön suhteen ja  polkemat 
täten palkkansa mieläkin alemmaksi. F a  kuitenkin on naisten 
alhaisista palkoista se seuraus, että miestenkin palkat yhä 
enemmän alenemat, sillä moitonhimoiset työnantajat rupeamat 
kilpailun takia entistä suuremmassa m äärässä käyttämään hai- 
memmaSta säätämiä naiSmoimia. SBälttämätön seuraus tästä 
on taaS se, että, kun miehen palkka mähenee, täytyy maimon- 
kin mennä tehtaaseen, ja kokemus osoittaakin, että, missä naiS
työntekijäin lukumäärä on lisääntynyt, miesten palkat omat 
alhaisia. S illo in  tietysti ei maimoHa enää ole niin paljon 
aikaa — usein ei mitään — uhrata perheaSkareisiin ja  lasten 
kaSmatukseen ja kun hänen termeytensä tehtaissa sitä paitsi 
usein pilaantuu, synnyttää hän kurjempia sikiöitä maail
maan. £ äm ä on tietysti sitä enemmän asian laita, joS hänen 
täytyy, kuten useimmiten, heti lapsensynnytyksen perästä mennä 
työhönsä. Soko tulema sukupolmi ja ihmissuku pilaantuu. 
AaiSten työpalkkojen kohottaminen on siis koko ihmiskunnan 
tulemaisuudelle erittäin tärkeä asia. Alutta tämä moi ainoaS
taan järjestetyn maStamoiman ja  taistelun s. o. yhdistymisen 
kautta tapahtua. F a  koSka melkein aina alhainen palkka ja 
pitkä työpäimä omat toistensa seurassa, tulee naisten myöskin 
harrastaa lyhennettyä työpäiffiää. Useampia muitakin paran-
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nufsln fuuluu työläisnaisten tehtämiin, tuien totityön ratotta- 
taminen ja  mihdoin poistaminen, kotityö on jo monessa pai- 
tassa Australiassa, Ameritassa ja  ©nglannissa supistettu: 
työnantajien tulee pitää luetteloita taitista hänen työssäärt 
totona työstentelemistä heniilöistä, setä hänen että talonomis
tajan m astata siitä, että huone, missä työ tehdään, on tertoeel- 
linen ja  Uuden Seelannin suojeluslati tieltää tyttönään anta
m asta työntetijöille totttyötä. Sam oin  on työnantajain to el- 
toollisuus toaltooa, että työpaitat omat termeellisiä ja  siistejä.

Alutta marsinainen palttatysymys on tuitentin aina pää- 
tysymys. F o s naistyöntekijät saamat torteampia palttoja, seu
raa siitä toto joutto muitatin etuja. O n esim. todistettamissa„ 
että lapsien tuolemaisuus mähenee poltan tohotessa. Aaistyön- 
tetijäin aiumusolot omat nytyään sangen surteaEa tannaEa. 
§ymin tamaEista on, että he maan yötsi muotraamat tilan 
jossain huoneennurtassa mieraan perheen luona, jossa m onasti 
setä miehet että naiset, mieläpä nuorettut, mataamat yhdessä 
huoneessa. Sunnuntaina semmoiseEa ei ole mitään totia eitä. 
liioin muutentaan. Aioni siimo työläisnainen tärsii itse tästä, 
suuresti —  eräs tutholmalainen naistyöntetijä uhrasi 260 tr. 
muosipaltastaan omaan lämpimään ja  maloisaan huoneeseen,, 
tähän „ainoaan humiinsa" 140 tr.! Baremmat paltat muut- 
taisimat olot tässätin suhteessa paljoa maloisemmitsi. F a  ennen 
taittea täsmäisi simeeEinen elämä suuresti naistyöntetijöitten 
testen torotettujen polttojen tautia. Diattauden seittailuja tun
teitten perustutseEa tulee tietysti niidentin, tuten muitten n ais
ten puolelta harjoitettusi; mutta tämä on aiman toinen asia ; 
myydä rattauttansa he eimät siEoin enää tarmitse.

$un  naiset omat yhtyneet yhdistyviin, on heidän ensi 
tädessä täytämä saattamaan taitti suurimmat cpätohdat päiroän 
matoon sanomalehtien tautia, g a  mintä suintin moimat, tulee 
heidän toota tilastoflisia tietoja naistyöntetijäin työoloista ja 
jultaista nämä. yleinen mielipide on yläluotassa sitft mah- 
tama ja tämäntin omatunto, ainatin sen paremmissa jäsenissä 
sitft malmciEa, että monet cpätohdat torjautumat maan siEä,,
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että ne tuobaan julkisuuteen. (Sues tämä auta, on sitte ryh- 
byttämä yhdistyksen puolesta pattoteinothin. sytsinäinen nai
nen ei moi mitään.

SBihboin tai)bon tajota —  ainoastaan tajota —  erääseen 
tärteään asiaan työmäen naisliikkeen alalla. Väistitte yleensä 
alkoi jo 17 ja 18:lla muosisaballa (Englannissa SVary Astell'in 
ja  etentin Atary SBoEstonecraftin ponnistuksista. SQiutta masta 
tällä muosisaballa, kun naisten työmoimain m ci äriniäy tuimin en 
tehtaissa tuli ilmi, on se jakautunut tähteen haaraan. Stoinen 
on etupäässä tähbätth miestä ja miehen m äärää maltaa mas- 
taan, toinen rahamaltaa mastaan, ottoon tämä miesten tahi 
naisten täsissä. ftummallatin liitteellä on yhteisiä phrinnöitä, 
tuten naisen tilan tohottaminen amiopuolisona ja  äitinä setä 
suurempien maltiollisten oiteutsien hanttiminen naisille, mutta 
tosta toisessa haarassa on enimrttätseen hläluotan naisia, eimät 
sen naiset tahbo, saamuttaatsensa paremmin omaa tartoituspe- 
rää, rumeta p o n t e m a s t i  ajamaan alaluotan naisten asioita, 
poistamaan sen tipeimpiä epätohtia. Su u rin  osa hläluotan 
naisista ei ole, tuten rouma Schlesinger-lEckstein aiman oitein 
huomauttaa, yhteis tunnollisesti ja taloub eilisesti tyllin riippu
maton, että se tahtoisi rtttoa mälinsä oman tansanluottansa 
tanssa. kumoama on tässä suhteessa eräs tosiasia Berliinin 
naistongressin aitana m. 1896. Sa tsan  naistyöntekijäin liit
teen edustajat eimät ottaneet osaa tähän totoutseen, *) maan 
he pyysimät sen jäsenet toimeen suureen tansantotoutseen, joissa 
naisasiaa työläisnaisen tannalta malaisimat semmoiset etemät 
puhujat tuin esim. roumat S lara  Bettin, ©mma Fhrer, Sherese 
Schlesinger, Lily Braun, y. m. Väm ä puheet tetimät moneen 
hläluotan naiseen symän maitututsen ja  he matuuttimat, että . 
he tynä olimat tulleet totoutseen suurella epäluulona, mutta 
että puhujina oli aiman oitein, että työläisnainen syystä ei 
moinut ryhtyä hläluotan naisten liitteeseen ja  että he itse oli=

*)  Tântü aiheutui eyälemättä siitä menettelystä, {oka tuli työläis* 
naisten yhdistysten osaksi Berliinin „naiSpäitoiHä* to. 1894.
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siivot tämän tunnustaneet, elleimät »viranomaiset poliisimiehet 
olisi maatineet jota puhujan nimeä ja  sääthä tietoonsa, j o h o n  
he m i e h e e n s ä  t a t s o e n  e i m ä t  m o i n e e t  s u o s t u a !  ibelto, 
että maitutuS ulottuisi liian pttiäHe, aitaan sai sen, että BryS
selin tansainmäliseStä naiStotoutseSta m. 1897 taitti ne ainetset 
jo ftttsumutseSsa pois suljettiin, jotta seisoimat luottataiStelun 
peruStutsella! F a  Berliinin totoutsen pöytätirjoiStä poistettiin 
t o t o  rouma Braunin puhe, jossa hän toetti näyttää toteen, että 
taitti hläluotan naisten ponniStutset omat puolinaisia. Slun 
tämmöiset nätötohbat suuressa m äärässä mallitsemat, on luon
nollista ja  mälttämätöntätin, että hläluotan ja  alaluotan nais- 
liitteet tähmät eritseen, huolimatta siitä, että niillä, tuten mel- 
tein taitilla muillatin puolueilla, on joitatuita hhteisiätin har- 
raStutjia. S itä  se olisitaan termeelliStä, että thöläiSnaiSten 
teStuuteen tunteutuisi' liian paljon ainetsia hläluotaSta, joita 
ehtä edellinen ei moisi aiman helposti sulauttaa.

SöalaisemaSti on rouma Beatrice Söebb-ipotter, jota on 
thöläiSnaiSten etemin asianajaja SnglanniSsa ja  sitä paitsi tie
teellisesti simiStynyt nainen, selittänyt eron ylä- ja  alaluotan 
naisten harraStutsiSsa. „AaiSten teollisuusliittoa perustettaessa 
luulin, että taaS oli tysymyS joStatin naiSyhbiStytseStä, jota 
olisi täynnä ahdasmielistä lahtolaisuutta entisten malliin, joi- 
ben toto sutteluuS tohbiStuu taisteluun hirmiötä — miestä 
maStaan. A äm ä yhbiStytset omat seurautsia manhaSta ato
miStiseSta ( =  hajoittamaSta) ytsilöllisyybeStä ( =  ytsilön etua 
tatsomaSta nätötannaSta). Aaiset eimät muodosta mitään 
luottaa erityisine etuineen tahi oiteutsineen, jotta omat saamu- 
tettamat, maan me olemme osa totonaisuubeSta, jonta toime- 
Kaita palmelijoita me tahdomme olla ja  jonta hymätsi meidän 
setä naisten että miesten tulee työStennellä. Aouma SSebb 
peltää, että pormarilliset naiset moimat manhoillisena täybä 
maarallisitsitin.

F a  sen tähden, toSta, tuten eräs englantilainen naiSpu- 
huja mainitussa naisten totoutseSsa Berliinissä lausui, työn
antaja usein „pitää työläisnaista ainoastaan halmempana työ-
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juhtana", tulee näiden naisten irteilläiin pontemasti ajaa ti
lansa parantamista liitthmällä yhteen yhdistyksiin, joissa he 
toimimat miesten liittolaisina eiiä heidän tilpailijoina. Srnm- 
möisittä yhdistyksillä on myöskin suuri kasmattama moima, 
joka lieneekin pääasia ensi aikoina. S e  edistää kaikissa niiden 
jäsenissä yhteishengen heräämistä ja  totuttaa heitä ajattele
maan omaa tilaansa, se kohottaa heidän itsetietoisuuttaan, kun 
omat selmittä siitä, että, mitä tahansa tapahtuu, he eimät 
seiso yksin, maan että turmattoman naisen takana on taaja 
joukko naisia, jotka omat malmiit amunantoon. F a  kun naiset 
omat näyttäytyneet siksi malppaiksi, että omat liittyneet yhdis
tyksiin, saamat he aina kannatusta miespuolisilta meljiltänsä, 
joiden oma etukin maatii heitä auttamaan, ja  muutkin kansa- 
luokat, olkoot maikkapa kuinka mihamielisellä kannatta naistyön
tekijäin yhdistyksiä mastaan, oppimat kunnioittamaan ja  ar
mossa pitämään niitä alhaisia naisia, joita ne ennen omat 
halmeksineet ja  ylönkatsoneet.

IJiiapiötonuarism» «tr su tyimtärnhtjsytmjs.

Kun jonkun ntaan nuoriso on ilm an ihan- 
teitä — siiloin on meillä touosisaban lohhu, 

’ olkoon numero mikä tahansa. M utta kun
nuorisolta on tunne, että sillä on suuria 
tehtäloiä — silloin alkaa touosisata.

Ellen Keh

räksi suurta maailman katsantoa omat tähän asti keske
nänsä taistelleet yliherruudesta: manhoittisuus, konsermatismi 
ja mapaamielisyys, liberalismi, Gcd eilinen perustuu, kuten eräs 
etemä taloustieteilijä aiman oikein on mäittänyt, pessimistiseen, 
synkkäuskoiseen ja  jälkimäinen optimistiseen, hymäuskoiseen pe
ruskäsitykseen. ronsermatismi otaksuu, että tuo suuri enemmän
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tai mähemmän „eläimistynyt" rahmas on mälttämätön ja  että 
simistylsen ja  massan pysyttäminen pääasiaEisesti muutaman 
maliojoulon läsissä on yhtä mästtämätön ihmislmtnan edisty- 
miseEe. Liberalismi mäittää, että lailli ihmiset oileastaan suon- 
nostaan omat yhtä hymiä ja  että jolainen sen talia itse ym- 
m ättää, mitä hänelle paraimmiten sopii. 22aition tulee niin 
mähän luin mahdoEista seiaantua ylsityisten tehtämiin, pää- 
asiaEisesti on sen niiEe maan suotama yhteistä turmaa. l9 :E ä 
muosisadaEa on ionsermatismi yhä enemmän lahottanut jalan
sijaa ja  sen on täytynyt mäistymistään mäistyä liberalismin 
tieltä. S iE ä  yhä enemmän unestaan heräämät symät rimit 
eimät moineet tyytyä siihen, että saisimat oEa maan statisteina, 
myllinä henlisöinä maailman suureEa näyttämöEä, ainoastaan 
tulemassa muutamien harmojen herruutta. Alielet sen talia 
yhä enemmän lääntyimät mapaamielisyyden puoleEe. Alutta 
mailla liberalismi mapautti ihmiset säätynsä puolesta etuoileu- 
tettujen maEasta, huomattiin lohta, että se ailaattsai uuden 
orjuuden ja  sorron. — „Söapaa liipaisu" antoi lailen maEan 
taloudeEisesti mahmoiEe, liberalismi loi rillauden maEan ja 
tämä tuntui sitä rasittamammalta, mitä enemmän maltioEinen 
mapaus etenlin A anslan  maEanlumoulsen lautta oli laajene 
tunut. Liberalismin puutetta tässä suhteessa eimät sen omat 
lannattajatlaan ole moineet lieltää ja  heidän ainoa reseptinsä 
on nyt: yhä enemmän mapautta; lyllä asiat siEoin paranemat
h an  aiman selmään on huomattu, että itse rajattomassa ma- 
paadessa on mila, mimahtaa tämä maatimus mellein nauret- 
tamaisuuteen. SBapaus on juuri rajoitettama, mutta se on 
rajoitettama laajan lansan maEan eli edusluntalaitolsen lautta, 
jola ei sulje pois letään maltioEisesta mailutusmaEasta, maan 
antaa sen jolaiseEe yhtä suuressa m äärässä. £ äm ä on lan- 
sanmaltaisuuden ydinlohta. F a  lun yleinen äänioileus on 
maEaEa, poistumat mapaamielisyyden marjopuolet mähiteEen. 
6 i  lulaan pääse toista pollemaan taloudeEisestilaan, heillo ei 
joudu mahmemman taEattamalsi — l a i l l i  moimat esteettä- 
m ästi lehleytyä ja  maurastua. S e  malta, jola l o l o  lansaEe

4



on annettu, pitää huolen siitä, että ne ebellytrjfset, joihin tuorn- 
moinen asiain tila perustuu, niin pian tuin suiniin pääsemät 
moimaan.

Auoriso ei miEonttaan ole lämminnht tonsermatismista, 
pessimismiin perustuma manhoiEisuus ei moi mieEhttää elä
mänhaluista nuorisoa.

Alutta tansanmaltaisuus suopi tansan shmiEe rimeiEe hhä 
enemmän maltoa, tosia se laajentaa sen toto tansaEe. p a  
siEoin astuu tuo laajaperäinen monihaarainen thömäenthsh- 
mhs etusijaan nähttämöfle. Barannutsia maabitaan tansan 
suuren enemmistön tilassa, sen monessa suhteessa turjissa elä- 
mänchboissa. p a  nämä parannutset tähmät ehbottomasti suu
reisi osatsi parempiosaisten tustannutseEa —  sitä ei täh tiel- 
täminen. SuonnoEista on siis, että nämä enimmätsen pon
nistelemat mastaan, esiintymät m uista harrastuisistaan huo
limatta manhoiEisina suuremmassa tai mähemmässä m äärässä. 
5damaEinen ilmiö nhihaitana on sen tatia, että liberalismi hhä 
enemmän hajoaa, hajoaa hajoamistaan: niin on iähnht Gcng- 
lannissa, Belgiassa, S a i ja s sa  h. m. syhä enemmän pelätään 
tansanmaltaisuutta, siEä se rupeaa tostemaan omia etuja. 
(Sutinen liberalismi ei ole elinmoipa enää.

Auorisotin huomaa, että niin on, eitä liberalismi sem
moisenaan moi sitä innostuttua. S e  ei moi innostua ionser- 
m atism istä; mutta ei mhöstään liberalismistä. S iE ä  molem
mat miemät lopuEisesti itsettäishhteen, muutamien harmojen 
maltaan

p a  iuitentin lausuu F . 28. SneEm an sattumasti, että 
entusiasmia (innostusta) „pidetään nuorison kauniimpana ja  
parhaimpana etemhhtenä. ÄirjaEisuus on tobistajana, että 
ihmishhben suurilahjaisimmattin hentilöt omat surumie- 
liseEä taipautseEa tatseEeet taaise siihen ihanaan elämän aita- 
tauteen, joEoin ei oEut sieluEe outo mitään ihanteeEinen har
rastu s ja  joEoin sitä ei tietoneet mittään siteet, jotta olisimat 
maiteatst tehneet alttiitft-antamutsen seEaiseEe harrastutseEe ja  
saattaneet epäilemään siihen rupeamista". S iE ä  „entusiasmi
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juuri edellyttää mielen yleisyyttä tamallisuuden mitan yli — 
sitä ei tiellä muu tuin tuo järlemä egoisti (=  itseläs ihminen). 
Siihen luuluu, että ihminen tietää jonlun lorleamman tarloi- 
tusperän löytymän toiminnalle, tuin pyrintö hänen omien tar- 
teittensä tyydyttämiseen, ja  että hän tuntee itsessään halua ja  
lylyä semmoisen tarloitusperän saamuttamiselsi panna alttiilsi 
la illi oman edun harrastukset".

Alutta entäs lansanmaltaisuus ja  symien rimien lohotta- 
minen s. o. työmäenlysymys ? ©imätlö ne moi innostuttaa? 
Söoimat lyllä ja  myöntää täytyy, että se m äärä innostusta, 
milä mielä meidän ailalaudellamme on olemassa, pääasialla 
sesti on haettama lansanmaltaisuuden ja  työmäenlysymylsen 
miljamainiolla. Alutta me elämme juuri murrosailana. 28an- 
hat ihanteet omat menneet, uudet omat mielä himmeät, ©del- 
listen martijat loettamat, m iläli moimat, esittää nuo uudet 
ihanteet niin epämielyttämässä malossa luin suinlin, ja  mailla 
nuoriso jo onlin heräämäisillään, ei pääm äärä: l  a i l  l i  e n, l  o lo  
l a n s a n  y l e i n e n  o n n e l l i s u u s  mielä ole selmä. käsitteet 
omat mielä lietoutuneina tuon „luollasimeellisyyden" lähteissä, 
jola erään jalon ihmisystämän mäitteen mulaan on maar alli- 
sin la ilista  itselläisyyden ilmestysmuodoista.

F o s nimenomaan läännymme omiin oloihimme, täytynee 
jolaisen myöntää, että nyt on aila heittää pois lailli itselläät 
harrastulset ja  rumeta työslentelemään l o l o  l a n s a m m e ,  
m y ö s  a l e m p i e n  l a n s a n  l e r r o s t e n  l o h o t t a m i s e l s i  
Siiman mälttämätöntä on, että innostus nuorisossalin lansan- 
maltaisuuden suuriin tehtäisiin, symien rimien lohottamiselsi 
tulee lasmamaan, että lansanmaltaisuuden aate tulee läymään 
sen edessä loistamana tähtenä lailessa sen toiminnassa, syli- 
opiston jaloimmat nuorulaiset (suomen- ja  ruotsinlieliset) omat 
nytlin jo ymmärtäneet jonlun osan suuresta tehtämästään: he 
omat rumenneet lohottamaan symien rimien henlistä tilaa eten- 
lin lansanopetulsen edistämisenä — ^estalozzin suuri aate on 
päässyt heissä juurtumaan. Alutta heidän toimintansa on 
mielä ylstpuolinen ja  sen talia se ei anna heille täydelleen



tyydytystä. On mäitetty, että luu ivaan tansa h etnisesti tohoaa, 
seuraa taitti ntuu itseltään. So tia  on, että, ettei iansa myöS 
hentiseSti tohoa, ei mitään muutos moi olla pysymäinen, mait
tapa se tapahtuisi maltantumoutsen tautia: sen näyttää meille 
Gcuroopan historia juuri AanStan maltantumoutsen perästä, 
kansan s. o. shmien rimien hentinen tohottaminen on siis san
gen tärteä puoli toto ebiStyStyöSsä. Alutta m a i l a n  m a h- 
bo t o n t a  on tansan hentiseSti ebiSthä, ellei sen aineellisia eh
toja paranneta, ellei se esim. saa parempia polttoja, lhhempää 
thöaitaa, parempia asunnoita ja  turmaa tapaturmia ja man- 
huutta maStaan. yliopiston nuorison, tansan taSmaman tule- 
maisuuden, tulee sen tatia paljon enemmän antautua thömäen 
asian . palmelutseen, mhöStin tähtännölliseCä alalta. S e  moi 
monelta eri tamalla auttaa työmäteä tässä suhteessa simistys- 
m äärältänsä: sen tulee suorastaan tähbä thömäen hyörimään 
elämään, tutustua sen rientoihin ja  pyrintöihin ja  missä se 
maan nätee, että se moi auttaa, sihteerin toimelta, esitelmän 
pitämiseltä, iltamissa, lausunnon opettajina, puheitten ohjaa; 
misetta, tirjaSton järjestämisellä, laulun johtamisella y. m. tulee 
sen tehbä mitä se moi asian ebiStämisetsi. V alita ei ole suuri 
rahassa, mutta minä moin matuuttaa, että suurempaa ja  pa
rempaa sisäEiStä tyydytystä ei moi saaba m istään toto m aail
maSsa tuin sen, jonta tuntee, tun tietää, että on metänyt pie
nen tortensa siihen suureen ratennutseen, jonta nytyään tuhan
net ja  miljoonat ratentamat miljoonien hymätsi, onnen lemit- 
tämisetst niin laajaEe tuin mahboEiSta tansojen symiin rimiin, 
joissa tähän aSti enimmätseen on maEinnut turjuutta, mihe- 
liäisyyttä, epätoimoa, tuStaa ja  sortoa

k in  Variisin yliopisto, oltuaan yli 100 muoben hajoitet- 
tuna tiebetuntalaitotsiin, miime muonna mihittiin uuteen toi- 
miniäänsä lausui pros. CariSse seuraamat tauniit sanat yliopiS
ton nuorisoEe: „minä tahdon sanoa teiEe, mitä melmoEisuutsia 
teiEä on, jotta olette maruStetut taitiEa nytyisen simiStytsen 
tamineiEa. Afeibän lipuiEamme seisoo sana yhbenmertaisuuS; 
tuhat tertaa on teiEe sanottu, me ranskalaiset olemme taitti
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yhdenmertaisia. Alutta minä sanon teille, ett'ei tämä ole totta, 
että se on ylsi noista puolinaisista maisseista, sotia omat pa
hemmat fuin totonaiset; stllä niihin tyytyy ja  tyyntyy. Alutta 
teidän ei tule niin tehdä, teidän tulee m uistaa, että löytyy 
tuhansia, jotta tomalla työllä tustin ansaitsemat leipäänsä, sillä 
aitaa tun me suurena tomeudella mietämme tätä juhlaa. 3li- 
no asiaan  syntymisen sattumus on riistänyt teidät tästä tol- 
tosta, epämarmasta tohtalosta. S£e, jotta nautitte nuoruut- 
tänne ilon päimäpaisteessa, te olette etuoiteutettuja; ja  tuiten- 
iin on mähintäin selmä melmollisuutenne tämän etuoiteuden 
törmääminen. Alinä toimon, että te tämän teette uupumatta- 
malla työllä noitten edestä, jotta eimät ole etuoiteutettuja, ja  
te moitte niin tehdä, sillä teidän hentenne pitäisi olla mapaa 
todellisen tieteellisyyden tautia".

blämä ylemät sanat tulisi mielestäni Suom entui yliopis- 
tonuorison painaa symälle mieleensä. Oltoot ne silloin mah- 
tamana tehottimena t y ö s t e n t e l e m ä ä n  symi en  r i mi e n ,  
t o t o  t a n s a n  t o h o t t a m i s e t s i  t a i t i l l a  a l o i l l a .

^yomiiinlujsymyo hiötoviaUirrltn fit hmerlli- 
fleltä Uannaltm

£hö on toto ihmiselämän perustus. Flm an työtä ei 
ihminen moita luonnolta mitään, ilman työtä hän ei pääse 
torteampaan simistytseen. Alutta ihmistyö on aitojen tutuessa 
suoritettu monena eri tamana ja  taloudeniset olot omat sen 
tatia eri aitoina myöstin oneet erinäisiä.

Aluinaisuuden talous perustui suurimmassa m äärässä 
orjuuteen. Ftäm aina oli oiteastaan maan hanitsija mapaa, 
muut olimat orjia. A laata miljelemä tansanluotta s. o. suuri 
enemmistö oli siellä enemmän tai mähemmän orjan tai m aa
orjan asemassa: tyttönään riippuma herransa mielimanasta
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tahi ainakin maatilkkuunsa kiinnitetty. F a  muissakin toimissa 
karttui orjien lukumäärä, marsutkin alituisten sotien kautta, 
kun sotamankia ei enää tapettu, maan katsottiin edullisemmaksi 
hänen tekemistään orjaksi eli toisen työjuhdaksb Aluinaisuuden 
suurimmissakin simisthsmaissa, kreikassa ja  A luinais-Ftaliassa 
oli asianlaita sama. Alonessa paikassa kreikkaa, esim. S p a r 
tassa ja  Sessaliassa  oli maaorjia (helootteja ja  penesteja), joita 
ei haltija eli isäntä saanut myydä eikä edes mapauttaakaan, 
he kuuluimat maltiolle, suorittimat isännillensä osan maan 
tuotteista ja  olimat entisen mäestön orjiksi muuttuneita jälke- 
Iäisiä. Alutta alussa näyttää kuitenkin orjien luku kreikassa 
otteen suhteellisesti mähäinen. Fokainen perheen jäsen teki itse 
työnsä ja  orjien ohessa työskenteli apulaisina paljo mapaita 
päimäpalkkalaisia (teetes) ja  käsityöläisiä (demiurgoi). Auhti- 
naattisetkin henkilöt tekimät ruumiillista työtä: tämä ei ollut
kaan, kuten runoilija §estodos nimenomaan huomauttaa, miksi
kään häpeäksi.

Alutta mähitellen muuttui katsantokanta tässä suhteessa. 
Glräs kansanluokka, aateli, joka matsinkin sodassa hankki itsel
lensä mainetta, paisui muita mahtamammaksi; ruumiillista 
työtä rumettiin katsomaan ala-armoiseksi, mieläpä häpeäksi ja  
mitä ylimysmaltaisempi jonkun kreikkalaisen maltion hallitus: 
muoto oli, sitä enemmän pääsi tämä käsitys moitotte: S p a r 
tassa ja  monessa muussa maltiossa ei ruumiillisen työn har- 
soittajatta ollut täydellisiä kansalaisoikeuksia. Alutta 8 ja  7 
muosisadatta kasmoi kauppa ja  merenkulku kreikassa mahtamaksi: 
sen tuotteet menimät yhä enemmän kaupaksi ulkomaille ja  työ- 
moimain tarmis tuli tuntumammaksi. SBaikka mielä löytyi 
melkoinen joukko mapaita työntekijöitä, maikutti tuo ruumiilliseen 
työhön tarttunut häpeäpilkku ja  orjantyön suurempi helppous 
sen, että orjia yhä enemmän tuli käytäntöön mapaitten työn
tekijäin sijaan .*) O rja  oli muinaisuuden käsityksen mukaan

*) Kreikassa kukotstikin jotenkin suuri tehdaSIitke, joka m onasti autot 
yli 20 % puhdasta iooittoa.
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maan tamara, jonfa ihmisarmoa tuslin yhtään tunnustettiin: 
hän sai ainoastaan herransa sumalla mennä naimisiin tahi 
haniiia itsellensä omaisuutta (johon isäntä usein suostuiiin 
tiinnittäätseen häntä paremmin itseensä); työnostajan ei tar- 
toinnut muuta iuin terran taittiansa suorittaa hänen hintansa 
ja  sitte ruottia häntä, niin laitti oli hänen puolestaan suori
tettu. F a  maitta treittalaisen orjan asema monasti oli suh
teellisesti hhmä, niin hän ei sittentään ollut munta tuin isän
tänsä mielimallan alainen tamara, eli työjuhta (tappaa häntä 
tahi hhmin pahoin pidellä ei tämä tuitentaan saanut), eitä sen 
tannattanut useimmissa tapautsissa toettaataan päästä tästä  
alentamasta asemasta. F a  tun toeteltiin, ei toe onnistunut.

Rinnatusten orjien lisääntymisen tanssa tämi tietysti 
mapaitten tansalaisten töyhtyminen. Aristoteles tertoo eräässä 
ästen löydetyssä teotsessa, että maatilat Attilassa ennen S o -  
ionia (noin 600 e. Sir.) olimat meltein tyttönään muutamien 
rillaitten iäsissä ja että marsinaiset maanmiljelijät toto sadosta 
saimat maan 1/6 osan; sillä 5/6 osaa oli annettama itse isän
nille. F a  elleimät he tätä osuutta täydelleen suorittaneet, jou- 
tuimat he isäntien orjuuteen, he itse ja  heidän lapsensa. So lon  
ryhtyi sen talia patannuspuuhiin, jotta olimat jotentin jyrttiä 
ja  meltein mimahtimat mallantutnoutseen, ainatin muutamissa 
suhteissa (seisatteia). Ultomaan helpompi milja ja  siitätin joh- 
tuma orjien täyttäminen maanmiljelylsessä tetimät elämän tat- 
teraisi pienille itsenäisille maanmiljelijöille: tätentin joutui suuri 
osa heidän tiloistaan meltaantumisen lautta rittaampien suur
tilallisten täsiin ja  Solonin toimeenpide eli m ääräys pienten 
tilain ostamisesta maan missiin m äärään saalia ei auttanut. 
Sreilan toisessalin suuressa' maltiossa Sp arta ssa  olimat asiat 
samalla surleaEa lannalla. 3:nen muosisadan leslimaiheilla 
e. Sir. omisti 100 henleä meltein laitti maatilat, muut olimat 
löyhiä, izia parin jalomielisen luninlaan parantamisyritylset 
menimat tyttönään lumoon: rahapohatat tiesimät suojella etu- 
oileulsiaan maltion mahingolsi. Suten teollisuudessa joutui 
myöslin maanmiljelylsen alalla toto liite ja  johto mähitellen



pääoman haltuun, jota yhä enemmän tasaantui muutamien 
harmosen täsiin.

Aoomassa oli asiain meno aiman sama. S ieEätin  oli 
ensin mähän orjia, tosia sotainen mapaa mies teti itse ruu
m iillista työtä ja antoi sen osan, sota ei itse ehtinyt milsellä, 
toiselle muotrattamatsi: tämä tlienteeli niminen mäli toastasi 
sotentin meidän nytyistä torpparisärsestelmää. Alutta orsat 
tulimat Aoomassatin mähitellen yhä enemmän täytäntöön. 
^artagon ynnä muiden ultomaiden milsa polti hinnat ita l ia s sa ; 
taupan miltastuessa nousema pääoman haltisain luotta rupesi 
täyttämään orsia työssään, tun näitä ei otettu sotsitin aitaa 
s o t a p a l m e l u t s e e n .  Ftsenäinen talonpoitaissääty ei moinut 
testää tilpailua: sen tilat soutuimat aitojen tutuessa, tun lisäisi 
alituiset sodattin harmensimat mapaitten talonpoitien lutua, 
rahapohattosen täsim, sotia muodostuvat nuo suuret „latifundia" 
nimiset maatilutset. tu rh aan  teetettiin lainsäädännön tautia 
(Cicinius-Seption laissa m. 367 e. £r.) tasoittaa työhön otet- 
tornien orsien sa mapaitten työntetisäin suhdetta toisiinsa: orsat 
tulimat yhä enemmän täytäntöön. Haitista toimenpiteistä huo
limatta tutistui Ftalian  mapaa talonpoitaisluotta aina maan 
mähemmätsi sa samoin tuin Äreitassa anastimat pääoman 
omistasab soita yhä useampia miltastunut tauppa sa teollisuus 
herättimät eloon, muuttin liitteet haltuunsa, täyttäen niissätin 
enimmätseen orsien työmoimia. Buolet Afritan rittaasta maa- 
tunnosta tuului mihdoin tuudelle omistajalle, laajat maatilat 
muuttuirnat laitumitsi, joilla ytsinäiset paimenpojat paimensimat 
suuria tarsalaumosa —  aloilla. Jotta ennen olimat elättäneet 
useampia itsenäisiä talonpoitaisperheitä. F a  nämä hämiöön 
Joutuneet perheet tulmasimat, tuten Sreitassatin, päätaupuntiin 
hätien sieltä sotatin toimentuloa, mutta tamaEisesti etupäässä 
lisäten sen tursaa sä miheliäistä töyhälistöä. ¿urhaan  toetti= 
mat muutamat jalomieliset miehet tuten ©racchot Aoomassatin 
ehtäistä tätä asiain menoa: ehdotettiin maltion omistaman, 
mutta ylimysten haEussa oleman maan satamista töyhiEe per- 
heenisiEe milseltämätsi tahi heidän sohtamista siirtoloihin ulto-

. 56



puolelle Ftaaliaatin. t a u t i  turhaan. Uudistajat saimat sur- 
ntausa ylimystön täsistä, jota ei tahtonut luopua etuoiteutsis- 
taan — hhtä mähän täällä tuin tre itasfa  ja  muuallataan. 
—  S i la  ei muuttunut, tun teisaritunnan aitoina marsinaisten 
orjien täyttäminen mähentyi ja  niiden sijaan mihdoin astui 
näennäisesti napatta muotraajia (coloni), jotta tuitentin oli- 
mat maatittiuunsa ehdottomasti tiinnitetyt: pääoma oli orjien 
an  itua terran päässyt maltaan, sen tirous, yhä laajenema juopa 
riitainen ja  töyhien mälillä teti tehtämänsä. ®i mitään tapo
jen turmelus (jota yleensä maan malliisi ylemmissä tansatp 
terrotsissa), ei nstottomuus, ei tansallistunteen heitontuminen 
syösseet tre itan  ja  Aooman suuria ja  mahtamia tansoja tur
mioon; sen aitaansai töyhälistön tasmaminen tummantin tan- 
san testuudessa ja  pääoman tohoaminen maltaamath mahditsi 
taitissa oloissa.

i|e *
*

tre itan  ja  Rooman suuret simistystansat olimat eläneet 
elämänsä. Uudet tansatunnat astuimat historian näyttämölle 
n. s. testiajan toettaessa. Aateli ja papisto, maallinen ja  hen
gellinen malta, tohosimat yli muiden tansanterrosten, malta ja 
marallisuus surtyimät totonaan näitten täsiin. Aateli täytti 
nyrttioiteutta ja papisto ustotttoa hanttiatsensa itsellensä niin 
suuria etuoiteutsia tuin suintin muitten tansanterrosten tus- 
tannutsella. Usein antautuimat nämä mapaaehtoisestitin jontun 
mahtaman tästynalaisitft mieläpä maaoisitsitin, tunhan maan 
siten tältä saimat mähäntiti suojaa näinä rauhattomina aitoina. 
jphitta mihdoin tuli tämä riippumaisuus liian rastaatsi ja ma- 
pautus lähti testiajan taupungeista. R äm ä olimat useimmiten 
syntyneet jolletin taupan ja marttinain testustalle siten, että 
mahtamien herrojen täötyläiset, jotta harjoitttmat täsitöitä, näit- 
tcn suostumutsella asettuimat mainituille paitoille, liittyimät 
yhteen yhteistunnatsi ja rupesimat mihdoin, tun yhä useammat 
olimat hateneet turmaa taupungiumuurien sisäpuolella, menes-
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tyiseEä m astustamaan noita entifiä isäntiään, sitä paremmin,, 
jos, iuten usein tapahtui, soimat iannatusta iuniniailta, iun 
nämä iämimät sotaa mahtamia maaEista ja  hengellisiä poha- 
toita mastaan. F a  näitten täytyi nht suoba jäleEä olemille 
työntefijöiEe parempia ehtoja, ettei yhä enemmän niistä sulieu- 
tuift iaupunieihin.

Slesiiajan työstä on jo siu s sattumasti lausuttu, että se 
oli „etuoifeus". Auo itseänsä suojelemat lästtyöläiset liittyimät 
ammattitunniist, joihin ensin otettiin iufa tahansa, niin iauan 
iuin mäieä tarmittiin taistelussa ntaaEisia ja  hengeEisiä herroja 
ivastaan, mutta sitte suljettiin nämä ammattiiunnay ja  pääsö 
niihin tuli hhä maiteammaisi. Oppilasisi otettiin maan sem
moisia, joiEa oli erityisiä ebeEytyfsiä, samoin lisäEitsi ja  mestariisi 
ne, jotfa oUmat suorittaneet »varsinaisen maiieamman opinnäytteen. 
S ä tä  näytettä tietysti eimät toiset mestarit mieleEään hymäi- 
syneet, io sia  mastaisessa tapauisessa uusi iilpailija heiEe syn
tyi. Slun maisut eri asteisiin olimat iorieay sitä paitse maan 
rajoitettu m äärä paiiioja ja  mestarien pojiEa ja  suiulaisiEa 
etusia, moi hymin iäsittää, ettei pääsö elinieinon harjoittami
seen oEut helppo, mielä maiteampi, iun useasti ioio iaupungin 
haEitus oli noitten mahtamien mestarien iäsissä. työmiehet 
eimät myösiään aina oEeet tyytymäisiä mestarien omamaltai- 
sesti säätämiin työehtoihin. SisäEit ainaiin muobostimat mar- 
sinaisia fiifäEiyhbistyisiä, jotta aliuansa tarioittimat jäsentensä 
auttamista sairauben y. m. semmoisissa tapauisissa, mutta 
iohta sen ohessa usein esittimät maatimuisia työmäen tilan 
parantamiset^. Aionasti oteltin joteniin aniarasti, mutta se 
seiiia, että lifäEeiEä iuiteniin aina oli toimo päästä mesta- 
reiisi maiiutti sen, että nämä streiiit harmein saimat niin iiih- 
ieän luonteen iuin useasti nyiyiset työlaiot.

SBihboin tämätin itseiiäisyyben järjestelmä murtui. Fh- 
m isiunta pyrii pääsemään semmoisesta holhouisesta. A an sian  
maEantumous pyyhti pois nuo ummehtuneet ammattiiunnat. 
Syö tuli mapaatsi. Foiainen moi esteettömästi antautua mi
hin työhön tahansa, jos häneEä maan siihen oli tytyä. (äimät
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ammattiiunnat eifä maltio panneet sitä ivastaan mitään es
teitä. Täydellinen ivapaus »vallitsi —  joiainen sai ioettaa 
»voimiansa; jolla näitä oli enimmin, hän pääsi pisimmän mat- 
iän eteenpäin —  rajattomassa kilpailussa. SBiime »vuosisadan 
loppupuolella tehtiin useampia uusia keksintöjä, jotka muodosti- 
ivat ruumiillisen työn aiivan toisenlaiseksi kuin ennen: kehruu- 
kone, koneelliset kangaspuut, höyrykone mullistuvat koko teoUi- 
suuden. Tuotanto lisääntyi täten äärettömästi, »varsinkin kun 
työjako koneitten aivuEa käivi helpommaksi ja  »veturit ja  höyry- 
laiivat iveiivät siinä tuokiossa kaupan kautta nuo monistetut 
tuotteet maailman kaikkiin ääriin, kansan »varallisuus karttui 
suuresti, »varsinkin (Englannissa aineellinen edistys näytti ku- 
toistamalta ja  tuskin sopi epäillä eteivän taloustieteilijän Adam 
Sm ithin »väitettä, että taloudelliseen »vaurastumiseen ei tar- 
»vittu juuri muuta mitään, kuin „rauhaa, kohtuullisia »veroja 
ja  hyivää oikeudenhoitoa" tahi kuuluisan »valtiomiehen 28. von 
Humbold’in »vaatimuksen oikeutta että „»valtio pysyköön kau
kana kaikesta suoranaisesta huolenpidosta kansalaisten hyivin- 
»voinnista; se älköön menkö askeltakaan edemmäksi kuin mitä 
sen tuumaaminen sisällisesti ja  ulkonaisesti »välttämättömästi 
»vaatii; muuten se älköön rajoittako niiden »vapautta".
' Ajutta asialla oli toinenkin puoli. Huomattiin kohta, että 

tuo siunattu »vapaus oli »vaan sen »varjokuiva, että se peitti 
mitä suurinta itsekkäisyyttä. SBoitto tuosta suuresta edistyi- 
sestä ei tullut »aitiolle tahi työntekijöille, maan suurimmaksi 
osaksi pääomanomistajiHe, jotka yhä enemmän maan rikastui- 
mat ja  yhä enemmän tottuimat hakemaan rahaa ja  armostele- 
maan kaikkea rahanhimonsa kannalta. Sallisarmoisten koneit
ten ei sopinut seisoa käyttämättä: työaika pitennettiin; koneita 
hoitamaan ei tarmittu enää niin paljon työntekijöitä kuin en
nen samaa tuotantomäärää »varten; työmiehiä oli siis liikaa 
ja ne poikimat täten luonnollisesti työpalkat. Qa kun näm ä 
eimät riittäneet, täytyi naisten ja  lasten myös käydä tehdas- 
työhön, joka taas laski palkat »vieläkin alemmaksi. Työnosta- 
jät ottiivat mielellänsä lapsia ja  maimoja työhön, sillä näillä
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oli mähimmät maatimulset ja  työnantajat mälittimät mähän 
siitä, jos täten perhe-elämä turmeltui ja  tulema ja  lasmama 
sulupolmi huonontui. F a  ne työnantajat, jotla eimät tähän 
mielellään suostuneet, paloitti lilpailu siihen; muuten oli mar- 
ma perilato heidän edessään. Gsilä sittelään työntelijä ollut 
marma edes tuosta usein aiman riittämättömästälään pallasta : 
työnantajien raimoisa lilpailu mislasi hymin usein joulon heitä 
maantielle ja  nuo aina mellein säännöllisesti uudistumat 
„lriisit" (suuremmat ja  yleisemmät pulat liilemaailmassa) teli- 

mät mielä suuremmat m äärät syyttömiä työntelijöitä perhei
neen työttömiisi. F a  lailen tämän ohessa ei työ tullut työn- 
telijöille sen helpommalsi luin ennen, sillä nyt maadittiin suu
rempaa tarllaamaisuutta loneen hoidossa; työjalo oli maan 
tehnyt työn ylsitoilloisemmalsi ja  henlisesti luolettamammalsi. 
A ilaa ei ollullaan työntelijällä henlisiin ja  ylemämpiin harras- 
tulsitn, perhettään hän näli usein maan — nulluessaan. Fos- 
sain määrin oli näitä epälohtia ennenlin, mutta s i m i s t y l -  
s en  l e m e n e m i n e n  j a  i t s e t i e t o i s u u d e n  l a s m a m i n e n  
työntelijöissä meidän muosisadallamme omat ailaansaaneet sen, 
että työmäli tuntee tämän rasitulsen enemmän ja  latlerammin 
luin ennen. Slalsi toisistaan paljoa jyrlemmin luin muinoin 
erotettua luollaa seisoi nyt mastatusten: pääoman ja  työn 
hedelmien nauttijat toisella puolen ja  toisella löyhä työmäestö, 
jola tuslin pääsi yhtään nauttimaan tuosta sitä laillialla hm- 
päröimästä ylöllisyydestä ja  taloudellisesta edistylsestä.

Aierlillistä on, että tuo mapaus, jola poisti ammatti- 
luutien orjuuden, tuotti työmäelle uuden — taloudellisen or
juuden. Syöntelijä ei enää ole tamallinen orja entisen läsi- 
tylsen mulaan, sillä hän ei ole isäntänsä laillisen mielimallan 
alainen, hän ei ole maatillluun liinnitetty m aaorjalaan; ei 
hän m yöslään ole ammattiluntalaitolsen orja, jola ainoastaan 
sen rajoitulsien sisäpuolella sai työtä ja  toimeentuloa; hän on 
mapauden malelippua lantaman pääoman ja  rajattoman lilpai- 
lun, taloudellisen anarlismin orja, jola otetaan työhön, jos 
työnostaja niin edulliselsi latsoo, mutta yhtä helposti ja  sääli



mättä heitetään turjuuteen, jos se on enemmän saman työn- 
ostajan etujen m utaista ja  työntetijä ei tahbo suostua ebeEi- 
sen nältäpalttoihin ja  muihin tohtuuttomiin maatimutsiin.

jalomielinen ihminen ei moi tieltää, että riittämätön 
pattia shnnhttää turjuutta työmiehen perheessä, tetee hänet it
sensä ja  nouseman sutupolmen timuloisetsi, estää häntä naut
timasta useampia simisthtsen tuottamia etuja, tun toto aita 
menee jotapäimäisen leimän hanttimiseen ja  lepoon, marsintin 
jos thöaita on luonnottoman pittä ; mieläpä tasmattaa monta 
juopoitsi ja  ritotsentetijöitsi; että, tun miehen alhainen paltta 
p o t o i t t a  a maimon ja  lapset menemään tehbasthöhön, tobin 
hoito ja  lapsien tasm atus laiminlhöbään ; että itsettäishhben ja  
rahanhimon tehittäminen työnantajissa ei moi oEa ebes heille 
itselleen eitä yhteistunnolle termeellistä, sillä aitaa tuin tuo 
riippumaisuuben tunne työntetijöissä synnyttää matelemaisuutta 
ja  itsenäisyyben puutetta tansan suuressa enemmistössä; että 
tuo rajaton tilpailu on omiansa tehittämään muitatin huonoja 
puolia ihmisessä, tun hän iloitsee sotaisen tilpailijan tustistu- 
misesta ja  joutumisesta hämiöön.

jotainen  tansa ja  ihmistunta totonaisuubessaan ei moi 
olla tärsimättä mahintoa ftmeellisyybessä ja  ebistytsessä täm
möisistä oloista. Olot omat mälttämättömästi muutetlamat; 
tysymys on maan, miten muutos on tapahtuma. Aiuutotsen 
mälttämättömyybestä ollaan miltei ytsimieliftä; toimeenpano- 
tamasta on pääasiassa taisi ehbotusta. Aiuutamat armelemay 
että pääoma ainatin suuremmatsi osatsi moi pysyä ytsityisten 
haEussa ja  että tilpailu moi oEa olemassa yritteliäisyyttä tii- 
hoittamassa, tuten tähäntin asti, timhan maan rajoituksia teh- 
bään setä toisessa että toisessa suhteessa. Syöttömyybestä tulee 
yhteistunnon tehbä loppu „tahi tetee työttömyys lopun yhteis
kunnasta". Syömäen pitää itseauttamisen tautta hanttia itsel
lensä parempi tila ja  ebuEisemmai olot, mutta maltiontin täy
tyy auttaa heitontpia heibän taistelussaan mätemämpiä m a s 
taan taitiEa mahboEiftEa aloiEa. Soiset taas — sosialistit — 
armelemat, että mita on itse järjestelm ässä, että rajaton t i l '
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patin yksityisten pääomanomistajien lesken ei milloinkaan ny
kyisissä oloissa tt)oi lakata; että „friisit" ja  työttömyys oivat 
mahbottotnia poistaa nyfyisert taloudellisen järjestelmän ivalli- 
tessa, että sen talia lolo tämä järjestelmä on muutettaiva 
siten, että tuotannon ivälilappaleet (s. o. pääasiallisesti m aa ja  
pääoma) joutuivat ivaltion juostaan , jola iansan ivalitsemien 
ivirialijain lautta pitää huolta niiden oileasta hoidosta lansan 
yhteiseksi eilä ivaan muutamien hlsithisten rahapohattojen hy- 
ivälsi. He iväittävvät, että hhteislunta jo itsestään menee tä
hän suuntaan, lo sla  läsithöläisliile ja  pienempi teollisuus yhä 
enemmän oivat uppoamaisillaan suurempaan teollisuuteen lun- 
nes lilpailu ivihdoin on lasannut laillt rillaudet muutamien 
harmojen rahapohattojen läjiin, joita hhteislunta ei enää ivoi 
sietää. SBalaistuslaitolsey lulluneuivot, ivesijohdot h. m. suu
relle yleisölle tärleät ivälilappaleet otetaan yhä enemmän lun- 
nan ja  ivaltion huostaan. F a  he ariveleivay että lehiths ivoi 
lähdä aiivan rauhallisesti tätä lopputarloitusta lohti, mitä laa
jemmalle yleinen äänioileus s. o. päättämisivallan siirtäminen 
yleisissä asioissa muutamien etuoileutettujen käsistä lolo lan- 
salle pääsee leiviämään ja  mitä paremmin lansa sisällisen las- 
ivatulsen lautta rupeaa ymmärtämään sen hyötyä yleisen lehi- 
tylsen edistämiseksi.

fyatfan» ©ngliMuin trirUtfuuöoUrihim
. (®. g .  S t e f f e n i n  mukaan. )

I.

englannin moi jalaa lahteen pääosaan. Aicllein lolo 
itä- ja  ctelä-osassa mallitsee maanmiljelys, länft- ja  pohjois
osat omat fttä mastoin teollisuuden lumottu maa. Luonne ja  
harrastukset näissä molemmissa osissa omat sangen erillaifia:
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edellisessä löytää fauneubellisia, tieteellisiä, ja  yleensä ihanteet 
lista harrastusta, jälfimäisessä puolisfossa tietämät ihmiset 
tusfin  m uusta tuin teollisuudesta, rahojen hanfinnasta, poli-- 
tiifasta  ja  sportista. S ä ssä fin  toteutuu se mäite, että hmpä- 
ristö (milieu) ja  ihmisen jofapäimäinen toiminta painamat lei
mansa hänen luonteeseensafin. .

(Englannin luonto ja  englantilaisten luonne omattin tämän 
muosisaban tutuessa suuresti muuttuneet, kansan elinteinot 
omat nyt aiman toiset. Voin 50 muotia sitte miljeltiin mielä 
Englannissa 14 miljoonaa qmarters (1 qm. =  n. 300 litraa) 
toehnää, 4 milj. acres (1 acre =  2/3 hehtaaria). Alutta nyt 
{m. 1895) omat mastaamat numerot 6 milj. qmarters ja  i y 2 
milj. acres! SGäestö on tasmanut 27:sta 38:aan milj. SBehs 
nän maahantuonti on noussut 4 miljoonasta qmart. 29 m\U 
joonaan qmart. SBuosisatamme alussa asui meltein yhtä pal
jon ihmisiä maalia tuin faupungeissa. Aht asuu jättimäisissä 
72 %  ja  maana maan 28 % . SBertaufsefsi sopii mainita, 
että A anstassa on 35 %  faupunfilaisia ja  65 %  maalaisia. 
Voin V8 Englannin mäestöstä asuu 24 suurtaupungissa. Alaa= 
laismäestö on meltein yhtä suuri tuin 50 muotia sitte, fau- 
puntien mäestö lähes 3 tertaa lutuisampi.

Stästä nätee, että Englanti tämän muosisaban tutuessa 
on muuttunut marsinaiseisi teollisuuben rnaafst S e  ei enää 
moi lähestään tuottaa niin paljon miljaa, tun sen mäestö fu= 
luttaa: maahan runsaasti tuobun miljan sijaan antaa se ulto- 
maille teollisuuben tuotteita. Shöjato on oitein englantilaisen 
tunnussana. S a m a ssa  tehtaassa tetee jota mies maan osan 
jostatin tofonaisuubesta; mutta tämä ei ole fyllin: eri tehtaat 
ja  eri faupunfien tehtaat malmistamat eriarmoisia lajia samaa 
tamaraa, tutin oman lajinsa. F a  nyt mäitetään, että thöjafo 
on ulotettama eri maihin siten, että jota m aa malmistaa niitä 
tamaroita, jotta paraimmiten sille sopimat ja  maihtaa ne toi- 
sun tarmetaluihin m uista m aista. Alutta tämä fatsantofanta 
moi fähbä sangen maarallisefst, tun muutftn tansat rupeamat 
malmistamaan niitä tamaroita, joita jofu muu f ansa luulee
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meltein ylsin moimansa maailman marttinoitte lähettää seiä 
lorleitta tulleilla ainafin jolsilin aitaa tutee oman maan tuo
tannon kehittämistä kysymyksessä olemalla alalla. F a  Eng
lanti on tosiaan liian yksipuolisesti muodostunut teollisuus- 
rnaatsi. .Saittiatta muissa m aissa tasm aa tehtaita niintuin 
sieniä m aasta ja  niiden tuotteet moittamat monessa suhteessa 
(Englannin tamaray marsintin on niissä usein näkymissä suu= 
rempi tauneudenaisti. (Englannin puumittatehtaat eimät esim. 
enää lemitä samassa m äärässä tuin ennen puumitta teoksi ansa 
Qntian, kiinan ja  Fapanin miljooneille asuttaille, tosta nämä 
omat rumenneet itse malmistamaan pumpulitanlaita. F a  mer- 
tillistä on, että teollisuuden tohoaminen muissa m aissa Eng
lannin tus tammisella hhmin usein tapahtuu Englannin yli
määräisten pääomien ja  liilenemien, taitamien työnjohtajien 
amulla. Englantilaisten pääomanomistajain sanotaan saaman 
noin 3,000 milj. S m t. moittoa mieraissa maissa täytetyistä 
rahoistaan 1 Semmoiset maat tuin Söenäjätin on 20 muo- 
dessa lahottanut tehtaittensa lulumäärän muodesta 1861, jolloin 
se oli 14,000 35,000:een.

ta iten  tämän ohessa on maanmiljelys, luten sanottu, 
läynyt suuresti taalsepäin ja  (Englannin larjanhoito on jäänyt 
mellein samalle lannalle luin ennen, mailla suuret miljamai- 
niot omat muuttuneet niityilsi. F a  luitenlin omat mielä tänä 
päimänälin setä maanmiljelys että larjanhoito Englannissa 
erinomaisetta lannatta, pääsyy siihen, että Englanti niin no
peasti „höyryn ja  sählön ailalaudetta" on muuttanut luon
teensa elinkeinojen suhteen on haettama sen omituisista maan
omistusoloista. Englannissa ei löydy itsenäisiä talonpoilaisia 
maanomistajia, maan melkein toto maa on muutamien aate
lisien perheitten läjissä — 15,000 ylimystä omistaa 5/7 osaa 
ja  niistä 1,000 3/7 eli lähes puolet — ; mähin osa hoidetaan 
suorastaan isännöitsijäin lautta, suurin osa on annettu muol- 
raajitte (sarmers), joitta yleensä on 1/2 muoden ylössanomisaila. 
täm m öisissä oloissa on tietysti muolraajan pääharrastus maan 
saada m aasta niin paljon moittoa luin suinlin. S i l lä  aitaa
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tuin nuo aateliset omistajat matkustamat maailman ympäri, 
metsästämät tahi puuhaamat kilpa-ajoa, koettamat muokraajat 
laajentaa ttlufsiansa niin paljon kuin ntahbollista, jotta liike, 
jatkettuna suuremmassa määrässä moisi antaa enemmän moit- 
toa ja paremmin mastustaa lannoitusaineitten malmistajien ja 
myUynomistajien heitä ahbistaivia „renkaita" (hhteenliitthmisiä). 
Summattomia summia saamat nuo aateliset rahapohatat maa- 
muoktana hiili- ja metallikaimosten omistajilta. Ae, jotka 
lopullisesti kaiken tämän työllään ja hiellään maksamat, omat 
marsinaiset työntekijät. Xobietukscksi mainittakoon, että eräs 
kaiivosyhtiö maksaa muotuista mnanmuokraa kolmelle aateliselle 
maanomistajalle 3 milj. Sm k., mutta yhtiön työmiehet saamat 
»vuosipalkkana maan l 1/* milj.! karsinkin on maalaistyö- 
»väestön tila yleensä, englantilaisiin oloihin katsoen, sangen 
kurja. *) Alutta ei ainoastaan heibän taloubellinen tila ole huo- 
110, ivaan heitä pibetään sitä paitse »vielä jonkunlaisessa yh
teiskunnallisessa ja henkisessä orjuubessa. (£i ole sen takia 
yhtään kutnmeksittaiva, että paraimmat »voimat ja »vapautta 
harrastamat ainekset täällä kuten muuallakin tulivimat kaupun
keihin ja teoUisuuben polmelukseen, jossa heillä ainakin on toi- 
»voa saaba asemansa aikaa »voittaen parannetuksi. lo inen  teh- 
bas tahi kaimos perustetaan toisensa perästä ja maamviljelys 
jääpi ilman riittämiä työ»voitnia.

II.

©nglannin teollisuus on ulkomaan kilpailusta huolimatta 
»vielä sangen mahtamn ja monipuolinen. AJarsinkin pumpuli- 
tehtaat Atandjcsterissä ja sen lähitienoilla oivat suuremmoiset, 
niinikään »villateokben »valmistaminen 8eebs'issa (lue: Ciibs), 
»veisten hiomot Shessielbissa, mctallitaivaroitten teko Birming- 
haiuissa, uutimien ja pitsien »valmistus Aottinqhamissa, jät-

*) Palkat oivat nyt hiukan kohoamaan päin. Tiim iin tvuoben 
alussa nousi se panottani 1 shillingillä ( =  1: 25) »viikossa. ■

5
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finetehtaat SeiceSteriSsa, (lue: LeStör) setä rauta- ja  limihtili- 
laimolset BohjoiSenglanniSsa. SBarsin merliEisiä oivat etenlin 
iviime mainitut eli (Mcesterin jallinetehtaat ja  laimolset BohjoiS- 
englannissa. V äistä  hiulan lameammin.

©Pelliset herättämät sen talia tamaEiSta enemmän huo
miota, että ne ilmeisesti todistamat, mitenlä suurteollisuus yhä 
enemmän moittaa alaa läsiteollisuuben luStannulsella. CeiceS- 
terin laupungiSsa ja  sen läheisyydessä löytyy useampia suuria 
jallinetehtaita, joissa lenlien malmiStuS tapahtuu täydelleen 
suurteollisuuden tamaEa. Syöjalo on täydeEeen maEaEa. Äo- 
neet haEitsemat niinilään. Syöntelijät seisomat pitliSsä ri
meissä, alailäiset pojat mierittämät heidän luolsensa pyöriEä 
liillumia haaruja, joihin on liinitetty jallineita mississä mal- 
miStuSaSteeSsa. Folainen työmies toimittaa loneensa amuEa 
häneEe tuleman tehtämän haarun lailiSsa jallineiSsa, sitte lul- 
lee tämä miereSsä seisoman työmiehen luo, joEa taaS on toinen 
tehtämä, lunneS jalline on malmiS. ©rääSsä tehtaassa, joSsa 
työSlentelee 1,009 miestä, 352 naista ja  365 alailäiStä, mal- 
miStetaan 30,000 lenläparia (eri lajia) miiloSsci! ©but tästä 
uudesta järjestelmästä sanotaan oleman ne, että työ ei enää 
toimiteta työnantajan lodiSsa, maan maloisiSsa lasin peittä- 
missä, suurissa tehdaShuoneiSsa, että työaila on rajoitettu, 
mailla itse työ onlin moimaperäisempää, ja  että jallineita saa
daan paljoa halmemmaEa. Syön laatu luuluu myöS oleman 
jotenlin hymä.

Äaimolsey marsinlin limihiililaimolset tarjoamat mielä 
omituisempia oloja, mailla toiseEa tamaEa. Syömiehen täytyy 
tääEä laSleutua 300— 600 metrin (1,000 —2,000 jalan) symyy- 
teen, sieEä löydä monta lilometriä usein maan 172 metrin lor- 
luisissa ja  lemyisiSsä lilaisiSsa läytämiSsä, sellä aiman lyyrySsä, 
lunneS mihdoin saapuu työpailallensa. S ä ä llä  saa hän tehdä 
työtä puolelsi alastomana malaamaSsa asennossa luolaEaan 
pienen malon ääressä — hili ja lila selaantumat yhteen hänen 
ruumiiEansa. AioneSsa pailaSsa täytyy lujasti pönlittää läy- 
tämän seinämät ja latto ja — luitenlin tapahtuu suhteeEiseSti
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usein, ettö työmiehet hautautuivat umpeen mierimien maafer- 
rostcn alle. A lutta täm ä ei ole ainoa m aara faimoisiSsa. 
(Meimät ilm aa puhbiStamnt laitolset sieltä pysy tunnossa, moi 
solu myrtyBinen iaasu  tutchuttaa työmiehen tahi toinen ma- 
loSta tuleen helposti syttymä taasu räsähhttää toto taimoisen 
tahi suurimman osan siitä ilm aan. SÖaiifa työmiehen elämä 
teoEisuubcn paltvelulseSsa on alituisen m aatan alainen, ei m i
tään työ tuitentaan ole maatallisempaa tuin työ laimofsiSsa. 
Sfun työmies lasfeutuu sinne a la s , täytyy hänen aina tietää, 
että hhmin epätietoista on, pääseclö hän siitä m illoiniaan ylöS. 
£ ä m ä  alituinen hengenmaara maifiittaa ebuEiseSti luonteeseen. 
(Snglannin laimoSmiehet omat yleensä röh teitä ja  peliäämättö- 
miä —  he ryhtyivät häitäilemättömäSti työtaitoihin, joS maan 
heiöän etujaan loulataan.

SeollisuuStyö en glan n issa  —  joSsa työnjafo on miimei- 
siiti asteisiin tehitetty — tarjoo suuressa m äärässä  ylsitoiifoi- 
suutta. A luutam iSta poitfeutsista huolimatta —  marsintin tai- 
beluilojen malmiStuiseSsa —  tetee sotainen työntefijä aina sa
moja osia tuStatin tam araSta, hän on e l ä m ä  t o n e  t u o t -  
l e  en t o n e  en m i e r e S s ä  ja  täm ätin m aituttaa pysymäSti 
tanjan luonteeseen, iyöm iehessä ei moi herätä m itään halua 
eli rattautta työhön, se tuntuu päinmaStoin aina patfotyöltä, 
työntetijän hentinen puoli tympiStyy ja  luonteen tehityS py- 
jähtyy. ftaurteuben a isti ei m yöStäänQ m äse fehittymään ja  
sen puute on silmäänpiStämä pohjoiSenglantilaisen luonteessa. 
S a m a a n  suuntaan m aituttaa setin seitfa, että tehtaat peräti 
hämittämät ultonaisentin luonnon tauneuben: surtean nätöinen 
on toto luonto, m issä suuria tehtaita löytyy. A laa  on muSta 
ylfym päri, ilm a samuinen ja  miheriöimän metsän asem asta on 
maan noita suunnattomia tehbaSrntennutsia ja  miheliäisiä työ- 
mäenasunnoita. iö iim e mainitut eimät ole sen parempia, tuin 
että hiilitairvosmiehen, Englannin „työmäenylimyisen" asunto 
on y lä  ainoa huone (4 metrin siivulla) jossa on ytsi omi ja  
ylsi ittuna ja  lattia m aan tasalla. Satapu oleE a on pesutupa 
ja  sen pään ä uEatlo, joSsa perheen „nuori m äti" m ataa. g)li-
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päänsä thömäen asunnot tefemät rastaan, painaman maitutuf- 
sen ja näyttämät yhtä htsitoitfoisilta ja tartoitutsettomilta tuin 
itse thömäen elämä. Ainoastaan perääniatsojain ja työnjohta
jien asunnot omat rtethsti paremmat; muuten nämä eimät 
tahdo fäybä muusta tuin mitä omattin: thömäestön etemim- 
m istä miehistä, jotta johtamat thömäenliitettä ja sen hhteistoi- 
mintaa ja  siten mielä enemmän kehittämät alkuperäisiä luon; 
itonlahjojanja.

Englantilainen thömies menee hleensä aitaisin -  noin 
•20:nen ifämuoben paikoilla — naimisiin. £äm ä johtuu siitä, 
että nuori mäti jo aitaisin faapi toimeentulonsa, .hän ostaa 
huoneeseensa toto jouton huonetaluja, usein niin paljon, että 
siinä töin tustin pääsee liitfumaan. paremmin paltattu thö- 
mäti ei mhösfään shö aiman huonosti. Hiilitaimosthömiehet 
nauttimat päimällisetsi t:lo 12 lihaa ja putintia, f:lo 5 juodaan 
teetä ja ainatin miehet syömcit hhden tahi taisi munaa. Sei- 
moisia ei silloin thttänään puutu. Emäntä toettaa hleensä 
saada ramitsemaa ruotaa perheellensä, mutta thömäen maimo 
ymmärtää taloudellisista ostareista Englannissa yhtä mähän 
tuin muissa maissa. öihaatin ostetaan maan terran miitossa 
suurempi paisti, jota arfipäimän aterioita marten lämmitetään 
tahi shödään thlmänä. Alutta marsintin putuihin fuluttaa Eng
lannin työmäki paljon rahoja, sinä „maatteet tetemät ihmisen", 
tuten sanotaan, biaiset esiinthmät sunnuntaina monasti siltti- 
tiimeissä, hienot hatut päässä ja hllänsä taiteniimisia tultato- 
risteita. Vuoret thtöt omat mhös hhmin huolellisesti puetut, 
hameet omat meltein tomeah hhmästä aineesta ja laitin ta- 
moin toristetut. F a  mitä paremmin he maatettamat itsensä, 
sitä hienommat)! nätyy heidän ultonaincn täytöksensäkin muo
dostuman. ihöm äti tetee muuten mirtisthätsensä Englannis- 
salin humiinattoja sunnuntaina ulfoilmaau, jolloin tarusellit, 
fasparteaatterih teinut, pelit h. m. maihtelemat esitelmien ja 
totisempien ajanmiettojen tartssa. puhujina esiintyy niissä 
thömäenjohtajia, sosialisteja ja muita senfaltaisia, mutta jostus 
ei edes tortea-armoinen piispataan tatso armollensa alentamai-
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seist pitää niissä puheita, joissa huotuu suuri mhdtätuutoisuuS 
f ansan shmiä rimiä luhtaan.

Thöpäimä on miime aitoina Englannissa suuresti lphen- 
thnht maituttamatta mitään mahintoa thönantajilie. koneitten 
parantuminen on päinmaStoin tehnht tuotannon tahdentertai- 
sehä lisäämättä tuitentaan thimtetijäin lukumäärää ia tun pal- 
tat maan h i u t a n  omat tohonneey on etu jäänht työnantajien 
puolelle; moitto olisi ollut hhmintin suuri, ellei filpailu muu- 
tornilla aloilla ultomaan tatissa olisi ollut niin antara. ipal- 
tät omat lhllä tornien ponnistusten perästä, tuten sanoin, jos
sain määrin tohonneet — 25 (Smt. miittopaltta pidetään tui- 
tentin elantotuStonnutsiin tatsocn Englannissa nhthään aihai- 
sena; tortein määrä, mihin tähsitaSmuinen mieS moi tulla, on 
noin 40— 45 Sm t. miitoSsa, joS hän nimittäin on taimoS- 
mieS. Aaiset ansaitsemat EnglanniSsatin maan puolet miehen 
paltusta; nuori mäti niinitään. AaiSten ja  nuoremman mäen 
paljoa alhaisemmat paltat omattin maituttaneet sen, että näitä 
on hhä enemmän rumettu tähttämään teollisuuden palmelut- 
seSsa. Xäten moi totonainett perhe, jossa on isä,  ä i t i  j a  
t o l m e  s u u r e m p a a  l a S t a  englantilaisessa puumillatehtaaSsa 
ansaita m i i t o S s a  75— 90 Sm t., jota tosiaan ei ole 5 hengen- 
tään perheelle aiman mähän. Alutta silloin tähthhtin taittien 
perheen mähäntin manhempien jäsenien (paitsc pienten lasten) 
olla suuremman osan päimäStä tehtaan thöSsä. F a  hhä enem
män tulmimat naidut mainiot ja. suuremmat lapset teollisuuden 
palmelutseen. ^lihaisilla paltoillaan poltemat he miesten työ
ansion: hurja tilpailuf maailman marttinoilla metää maan 
useampia naisia ja lapsia tehtaisiin ja miehet saamat sen 
sijaan aStua työttömiisi sen ultopuolelle. "pääasia on thön- 
antajille, että saamat thömoimia niin halmalla tuin mahdollista. 
Aiuutatnin paitoin on sen totia rumettu maStuStamaan n ais
ten työtä sen sijaan, että naisten ja nuoren mäen pitäisi jär- 
jeStetthjen ammattihhdiSthsten tautta maatta torteatnpia palttuja 
thöStään. Alutta mielä pahempaa aitaansaapi EnglanniSsatin 
marsinainen ,, lotatilpailu". tyhä enemmän rupeamat tehtailijat
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täyttämään huonompia aineista, joille he petoksella koettamat 
antaa paremman ulkomuobon. Santa on huonompaa, mutta 
liima peittää huonotiben, teräSholmihin ei tähtetä puhöaSta 
terästä, maan matthoja ratakiskoja — silloin moi mhhbä tama
rat halmemmalla. syleisö on tähän asiain tilaan myöskin shh- 
pää, koöka se silloinkin tuin se moipi maksaa enemmän, ennen 
oStaa helpompaa ja huonoa tamaraa tuin hhmää ja kalliim
paa. iza tuitcntin on tämä tobiStcttamaSti huonoa säästä- 
mäisyyttä.

Englannin teollisuus onrtähän§saakka ollut määräämänä 
maailman|markkinoilla. S e  on mielätin, tuten ylempänä huo
mautettiin, sangen tortealla kannalla. Alutta (Englannin täh- 
thh jo nyt katsoa itsellensä uusia kauppa-aloja muissa maan
osissa. F a  kun ei semmoisia enää löhbh, on sangen mahbol- 
lista, että ¿Englanninkin pitää gaStua alaS ForkeaSta^asemaS- 
taan; tcollisuuben a la lla |ja  taaSfirumeta miljeletnään miljamai- 
nioitaanf-suurcmmaSsa m äärässä tuin tähän aSti, sillä ruoasta 
tuitcntin jokaisen ihmisen täytyy elää.H Aielkein mannalta näyt- 
tää,*"cttä parannukseen on ryhbyttämä siten, että maltio ottaa 
huostaansa miljeltämän maan, jotta siturempi joukko ihmisiä 
siitä moisi _saaba elatuksensa. Siihen suuntaan tehbään nyt jo 
paljon työtä „iloisessa Englannissakin".
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kolmanteen mihioon tulemat seuraamat iirjoitvtiset: 

Gmsimmäinen fansanmälinen tofouS thömäen suojelemi- 
selst, yleinen äänioifeuS ja  Aorjan thömäeStö, Englannin rait- 
tiuSramintolay AamintohhdiSthSten perustamisesta ja  faupan 
hoidosta, jyhteiSiunnallinen muutos, Shdmäen simiSthSphrin- 
uöt, SopimimmiSta ja halmimmiSta ramiutoaineista, Shömäen- 

aatteen edistäjiä.

£ äm ä mihio ilmeSthh ainoastaan sillä ehdolla, että toista 

mihioa menee iaupaisi ainalin 2,000 iadp.
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