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X\)ö ja pääimta»
4?ätä on fet[intojen äiti. Sttei inpimittifiä tarpeita 

otifi, ei mpö£tään tutifi fpfpmpfjeen mintääntainen tyrnit 
fptpjen fet̂ itt)̂ .

©aamme näpbä, että näin on afianlaita.
Ajatettuamme ipmistä, jolta pnuttun fuunnitetma etam 

toa f)anffiel>faan, jofa ei ebettäpäin tiebä mitään mammaa 
tutemiffi ajoitfi, jotta ei ote perpeettifiä fiteitä, ei ajuntoa, 
ja jonta miettinen on jofaineU pätten tattaifenja.

Sumitettaarnme mielenämme mieltä, jota toimetonna 
nauttii auringonlämmitötä. £än tuntee itfenfä petfifeffi täp= 
hetteen tpptpmäifeffi ja onnettijetfi. §än ei maabi muuta, 
tuin mitä pänettä on: lämpöä, matoa ja termeittä. Uhitta 
luonto ei anna pänelte tuotioffifaan rauhaa. Aurinfo fiirtpp 
mitfatteen lähemmä? taimaanrantaa; tutee itta; tulee pö; 
täp pimeatfi, itrna fpImenee; petoeläimet tulemat ejille pii= 
tointaan. 9Kiepen täptpp tiittna peta^tuafjeeu tuotiaatfi pa= 
tettuma£ta tapi joutumalta faatiiffi peboitte, jotta omat ma= 
vuotetut paremmilta ajeitta tuin pän. Stfättä tulee, ja pui^ja 
ei täpän muobenaifaan ote pebetmiä. Sftiepen täptpp panttia 
itjetteen vuotaa ja pönajaffi piitopaiffa, jota jämättä juojetee 
päntä fptmättä, tnutetta ja fateetta. SRetfäläineu on janalta 
(anoen pafotettu tpötä tetemään.

I.
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tpö, rnifä jofa päimä toistetaan, harjaannuttaa Iil)af= 
fia, pafottaa ajattelemaan ja ftjnntjttää elintapoja. SehitpS 
jatfuu. ©tiehen tät)tt)k) jofa päimä tetjbä jofin liife, mitä 
ennen ei ole tehnpt, miettiä jotafiu, mitä ennen ei ole tiennpt. 
tulee taimi, ja hänellä et ole muuta neumoa, fuiit jofo tto= 
peaSti fiirt^ä lämpimämrnille feitbuille tahi mpöS pppbpStää 
ja tappaa jofin eläin, jeu turfilla merljotaffeen alastoman 
rttumiinfa. toimettomasta, ajattelemattomasta olennosta 
metfäläinen näin, afianhaarain pafoSta, muuttui fiertelemäffi 
paimentolaifeffi tahi metfäStäjäffi. £)än ei itfe fitä toimonut, 
maan tarpeet pafottimat hänet ftffi. $än ei faanut iStuS= 
fella auringonpaiSteeSfa toimettomana, fuin faSmi obottaaf= 
jeen fuihtumiSta ja fuolemaanfa. £)än ei faanut ppfpä em 
tifellään, maan täptpi hänen fef)ittk)ä forfeammaffi.

QoS mies olifi ollut mahmin ja parhailla luonnon^ 
afeilla maruStettu olento, olifi hän luultamaSti tp^tpupt fii= 
hen ja faiffina aitoina fäpttänht hampaitaan la fpnfiään 
ainoina afeinaan. 9Butta niin ei ollut afiantaita. Sun 
jofu muu ihminen taiffa eläin hhöffäfi hänen fimppuunfa, 
ei h^n luottanut h t̂ffoihitt jäfeniinfä, maan oppi fäpttämään 
mieffauttor, jofo pääStäffeen maStuStajaltaan pafoon, tahi 
tehbäffeen tämän fpfenemättömäffi mapinfoa tefentään, tahi 
moi hän mpöS maaran hetfellä tarttua fatfenneefeen puun* 
offaan, jolla maiStomaifeSti itfeään fuojeli. |)än moi fillä 
haamoittaa tal)i furmata maStuStajanfa ja oli npt feffinpt 
enfimmäifen afeenfa, nuijan tahi furifan. Qofin ituft maara 
opetti häntä faufaapäin miSfaarnaan nuijaanfa tahi f imeä. 
Sun hän jonfun ituben fattuman johboSta fiinnitti fimen fepiu 
päähän, oppi hän lifäämään nprffinfä moirnan moninfertai* 
feffi, ja niin oli mafara tahi firmeS feffittp. teroitettu feppi 
oli feihään, nuolen, martaan ja lapion alfuna.

tä tä  feffintöjen farjaa moifi jatfaa loppumattomiin. 
©?e hnomaifimme, miten ihminen, faufaapäin nähbäffeen efu 
neen, jota hänen ftlmänfä muutoin ei moinut erottaa, oppi
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malmistamaau ftifartn ja fautolafin; miten hän teffimöltä 
SuuremtuSlafin, mifroSfoopin, on faanut ilmi ennen aamiS  ̂
tamattoman maailman pienen pieniä eläimiä; miten £)än 
yleistämällä määrättyjä aineita oppi malmistamaau räjäl^ 
bySaineita, joibett a m ulia moibaan maanjäristysten maifrn 
tuffia aifaanfaaba; miten hän fäyfön äimillä moi jaaha l)en 
fon äänenfä fuutumaan monen fyntmenen penifulman pää= 
l)äit puhelimessa; miten yän antaa mefiljöyryn tahi famaijen 
jäytömoiman nopeasti fuljettaa juuria fuormia laimoitla tal)i 
junalla; miyboin, miten l)äit liittymällä mertaiStenja tanSja 
yyteijiin yrityffiin, Saa aitaan, mitä muuten tuStin moifi aja  ̂
teilataan.

Söaifuttimena täyän il)meteltämään tehitytjeen on inhi
millinen tarm e, jota tofin alituisesti Synnyttää tärfimytfiä, 
mutta myös herteämättä aifaattjaa työtä ja yhtämittaa mie 
ihmistä eteenpäin, harpeilla on, juuri moibatjeen alinomaa 
olla iymijen yllytfeenä, je omituinen ominaijunS, että netin 
moirnat yhtämittaa telmittyä ja muuttua. 9?ytyajan ihmijellä 
on äimän toifellaijet tarpeet tuin metjäläiSellä, tahi feStiajan 
mäellä. 9J?eibän jälteentulemaifiUamme on tarpeita, joista 
me emme moi ebeS uneffiafaan.

tarpeitten aifaanjaama työ täyttää fiis ihmijen foto 
maallisen elämän; mutta työ ei filtä ole mitääu tirouS. 
Santana fiitä. ty ö  on je teino, mintä luoja on matinnut 
tehittämään ihmistä yhä torteampia tehtämiä marten, joita 
me mielä emme tunne.

SlluSfa tyybytti tuutin yffityifen faiffi tarpeet Suoras
taan hänen oma työnjä. 9?iin ei nyt ole taita, ihminen 
ei tamallifeSti enää työStentele main lähintä, mälittömäSti 
filmien ebeSjä oleman hetteu tarmetta tyybyttääfSeen. 9)teenjä 
tyybyttää työ nyfyääu tarpeet mälillijeSti, niin että tutin 
malrniStaa joutuu erityijen efiueeu ja maiytaa tällä efiueellä 
itSelleeu, mitä Ijäit ruotaan, maatteifiin, ajuntoan y. m. tar= 
mitfee. Räätäli malrniStaa maatteita ja maiytaa itjelteeu
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niillä ruofaa, afumton ja lämmön. SirrneSmieS maistaa it̂  
jelteen tpönjä tuotteilla Vaatteita ja ruofaa. JiebemieS jaa 
ajatustyöstään palffaa, jolla l)än tpybpttäö elintarpeenja. 
$o perijee^fä tefetoät manljemmat työtä laStertja puolelta, 
lapjet taas auttamat manf)empiaan, miSjä tooimat. fteifot 
tefetoät feu työn, mifä fjeiöäu tooimilleen jotoeltuu; magmat 
jamaten; miijaat ja fofeueet foettamat jaaha eritt)i^tä 
näiltä ominaifuuffiStaan; mäyempilaljjaisten täytyy, joS onniS  ̂
tua taljtoioat, tyytyä ftifjen työhön, tuikin pystymät. 2riStä 
on työnjafo jaanut alfuuja. 9tyfyjään toimittaa fufiu, tal)i 
niin ainafin pitäift yljteiSfunnaSja fäybä, jen tef)tämän, mi= 
l)itt l)än paraiten tuulee pystymänjä, ja tefee fiten yl)teiSfum 
nalle tafji jen t)ffitQifilIe jäjenitle palmelufjta, joitten fortoauf^ 
jeffi f)än jaa ne elintarpeet, mitä tarmitjee. ©amalla futt 
vihellä on ammattina metfästys, toijelta falaStuS, folmain 
neliä maantoiljelys, ottamat toijet toimeffeen faupan, fäji  ̂
työt tat)i firjaltijet opinnot, ja jämältä fun l)e näin tutin 
foljbaltaan paltoelemat toifiaan, jaamat Ije aifaau monta 
mertaa enemmän, fuin joS fufiu foettaifi itje faiffi toimet 
juorit taa.

Snjimmäinen etu, mifä työnjaosta on, on nyt je, että 
työ fäy tuottarnam m af ji. Sun fufiu jaa tilaijuuhen toalita 
juuri jen paifan yljteiSfunnaSja, miljin Ijän paraiten jomeltuu 
jofo juuremman ruurntinmoiman, roljfeuöen, neumoffuuhett, 
ymntärryfjen, mietifumitufjen tafji jonfun muun ominaijum 
hen fautta, pääjee Ijän monta mertaa pitemmälle, fuin joS 
toifin oliji fäynyt. Suitenfaan ei mielä ote täyfin jaatu 
toimeen moimiin ja taipumnfjiin perustumaa luonnollista 
työnjafoa. Snnaffoluulot jaamat aitaan jen, että ujeinfin 
ioäljälaljjaijet jaamat fäybä opintiellä ja että Ijeifforuumiijet 
ifjmijet omat pafotetut rupeamaan ritumiillijeen työljön, mutta 
tämä fyflä aifaautpöteu forjaantuu. 3ofa fiiS malitjee toi 
men jollain muulta perusteella fuin taipiunuStenja, efint. 
yleijeit tämän rnufaan, turljamaijuuheSta, laiSfuubeSta, mal*
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lanl)imo3ta ta£)i jo£tafin muulta moijeäta jppötä, £)än tefee 
juntta enemmän luin u§foofaan itjeään ja fitä t)ljtei§!untaa 
maataan, jo§ja f)an elää. $&n et tät)tä fitä pailfaa, jota 
marten £)att on fpnttmpt; f)äueu elämän jä menee ljuffaan, 
eifä l)Sn fobiaan jaa tuntea fitä elämäniloa, miniä ainoat 
taan tunto fiitä, että on ^öbtjllinen ja tarpeellinen jäfen 
pl)tei3funna£ja, moi antaa.

^työnjaon lautta jää£tpp aitaa , ©e, jolla on aî  
n o ahtaan pienempi erifoi^Iapine tefjtämänä, tulee pian jen 
matmi3tamife£fa niin taitamaffi, että hän, työtään onom 
tantatta jaa jen malmiiffi monta mertaa tpf)emmä£jä ajaäja 
luin tottumaton työntelin. ©itäpaitfi tarmitaan täSfä mer= 
rattain mahan oppiaifaa, luu tehtämät ja liilleet ppjpmät 
jotenkin jamoina.

SBielä jäähtyi) työnjaon lautta raafa^aineita, toneita 
ja työkaluja. $o3 jofa työpajana jolaitten työmies mat= 
miStaifi tamarat alusta loppuun, tarmittaijiin t)£)tä monta 
fonetta ja phbiStettyä työlailta, luin jiellä on miehiä. Skaala  ̂
aineitakin menee mäfjemmän tjuffaan työnjaon lautta taita 
maffi tulleen työmiehen käftSjä, tuin mäfyemmän harjaantm 
neett. ©itäpaitfi moibaatt raafa=aineen jätteitä paremmin 
läpttää f)pmäffi tet)taiSja, luin jiellä, ntiSjä työtä mäl)em = 
rnaSfä määrin harjoitetaan ja tuotanto on pienempi.

SBiimein jääStpfc) työnjaon lautta juunnattomaSti 
luonnonm oim aa. Suolainen maa tuottaa mieluimmin jel= 
laijia elintarpeita, jotla omat jen luonnon mufaifia. ©e, 
jola ajuu meren taf)i juurten mirtain rannoilla, harjoittaa 
lauppaa, merenlullua ta£)i kalastusta. ©e maa, joSfa on 
Iimil)iiiis ja kimennäiSriffauffia, jopii parhaiten metalli  ̂ ja 
muulle tehbaSteollifuubelle. SJtyöS kosket auttamat tel)baS= 
teollijuutta, niinluin meibän maaSjamme, jofa muutoin ei 
jille jopiji. SJIetjämarat jpnnpttämät jaf)a= ja muuta puun= 
jaloStuSteollijuutta. SToifet maat juurine laibunmaineen ja 
hebelmällifine tajanfoineen, futen SBenäjä jefä juuret ojat
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SluStraliaa ja Slmerifaa jopimat paraiten farjantjoibotle ja 
elonmiljelptjelle ja ne moimat taas muille maille, muita ta= 
maroita maataan, maistaa juuret lii tatuotanton ja.

SKinfä mahtaman amuu tpönjato antaa, nätee jelmästi, 
fun ajattelee, miten monen ifymijen tt)ötä on tarmittu jo ta= 
mallijeit purnun aifaanjaamijefji. (Enfitt on täytynyt olla 
itjutifiä, joibett toimena on lampaanhoito millojen, talji puun 
pulinmiljelyS pumpulin hanffimijeffi. SQBilla tat)i pumpuli 
täytyy merimiesten laimoilla fuljettaa fauppamieSten toimesta 
pii maltameren, joulun teollijuuSmaan Ief)ruutet)taijiin. Xou 
jelta taholta tulee lanta tuteiffi. SBärjäri tarmitaan, eunen= 
tuin maate, jota tehtaaSja on fäynyt fymmenien läjien tantta, 
annetaan räätälille, jonfa muoroStaan täytyy turmaantua 
itapintefiään, neulanlaittajaan, terästehtaittaan, jiltintutojaan, 
mehiläisten hoitajaan ja lantatel)taajeen, jaabatjeen muita 
raata^aineita ja työtalunja. (Siltti tuli StanSfaSta tahi 
©meitfiStä, pellama Senäjältä, jafjiin ja neuloihin tarmit; 
tama teräs (Englannista tahi SiuotjiSta ja maha joStafitt 
muusta maasta. mitä faiffea tarmitfimattaan ne eri 
työntetiät, jotta omat malmiStaneet taitfi nämä tamaratitje 
muoroStaan moibatjeen elää. $hmifen pntu on fn3 tulos 
ujeampien jatojen ihmisten työstä, mutta jen hinta on an 
noaStaan pieni murttnoja fiitä, mitä putu matjaifi, joS yfji 
ainoa hentilö malmiStaiji jen ja taitti jen altmojat.

^iitä raata^aineita ja työtaluja jetä työmiesten elin; 
tarpeita, joita maabitaan joutuu tamaran laatimijeSja tahi 
ammatin hnrjoittamijeSja, tutjumme ijljteifetlä nimellä pää; 
omatji. kaljat jitämaStoin eimät janan marjinaijeSja mer  ̂
fitytjeSjä ole pääomaa, maitta juuri niitä jofapäimäijeSjä 
puheeSja jifji futjutaan, fillä raijaa itjeänfä ei foSfaatt täy= 
tetä raata^aineena, työajeena eitä ruofatamarana. sDtutta 
tamaranmaif)bon, faupan mälittäjänä efittämät rahat, äänet; 
tömän juoStumutjen nojalla, pääomaa, maiff ei niillä itjeSjään 
ole mitään tobelliSta armoa. ©itämaStoin omat tobett
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lista pääomaa maa, jonfa uutiSafufaS on itfelteen perannut ja 
fiementänpt, firmeS, jolta puunpatfaaja taataa puita, famoim 
tuin afeet ja foneet, joita täytetään metfäStptfeSfä ja tepbaS  ̂
teollifuubeSfa. SBietäpä fe toteutus ja ne tiebot, jotta me ja 
efHfämme maimalla ja tpötlä olemme tenttineet ja jotta 
fäpmät polmeSta polmeett perintönä fuultifen opetutfen tapi 
firjojen tantta, omat pääomaa — penfiStä pääomaa. Ŝää= 
omatta täjitämme ftiS tulolta meibän omasta tapi ntuiben 
aifaifemmaSta tpöStä, joS näitä tutotfia täytetään ppä jat= 
tumaan tpöpött uufiett tarmetatujen, uubett pääoman pantfn 
mifetfi.

pääoma on fenmuotfi je oja ipmifett omaifuubeSta, jota 
ei petfettiSten tarpeitten tppbpttämifetfi mälittömäSti tututeta, 
maan jota tootaan ja täytetään jopottfin ppjpmäifeen ja tuot  ̂
tamaau pritptfeen. ©iiSpä määrääfin tartoituS, eitä määrä 
tapi taatu, onfo joutuu penfitön omaifuutta tat)i ojaa fiitä 
pibettämä pääomana, mai ei. ©auta efine, jota ppbett petn 
titön fäfiSfä olteSfaan on pääomaa, ei fitä otetaan toifen 
l)attuuu joubuttuaan. ©iirtontaantamara-fauppiaan tamatm 
maraSto on pätien täfiSfään pääoma; mutta fitä nämä fantat 
tamarat eimät enää ote, tun ne piettyjä ofiSfa omat joutuneet 
ostajille mälittömäSti fututettamiffi.

pääoma jaabaan tootutfi fääStämältä. $oS jotu ei 
tututa faittia tpönfä tuotteita, tapi toto tpöpalttaanja, p etten 
tarpeifiin, maan panee ojan fiitä fprjään, fäpttäätjeeu fitä 
joutuu maSf ebeS teptämän tpön petpottamifetfi, on pätt fiteit 
perustanut pääoman. SKutta tun ei tpöpatffaa, jolta pää= 
oma ostetaan, eitä muita tarmefatuja ote moitit faaba ilman 
joutuu ipmifen tpötä, on fetmää, että tpö ott ta ite n  pää* 
oman attutäpbe.

Väitettä, että taiffi pääoma on faanut alfunfa tpöStä, 
ei tuitentaan faa niin täfittää, että pääoman mälttämättö^ 
mäSti on toonnut fen nptpitten omistaja. Sotainen tietää, 
että pääoma moi m aiptaa om ista jaa . Mitään ei ote
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tamallifempaa fuin fe, että Hentilöillä on fuuria pääomia, 
joita pe omalla työltään eimät ole l)antfineet. OmaifuuS 
moi monella tamalla fiirtyä toifelle, efirn. perinnön, lapjoi* 
tutfen, maipöoit tal)i faupmt, mieläpä petotfert, martauöen tapi 
joulun muun rifotfen tantta. $oS nyt, maittapa laittomallafin 
lamalla pantittua, omaifuutta täytetään ebiStämään jotatiu 
tpötä/ eli, mintuin janotaan, täytetään tuottamalla lamalla, 
on fe pääomaa, muutoin ei.

s$aitfi niin että omistaja ainaifitfi ajotffi luopuu pää* 
omalta, moi tämä fiirto tuitentin tapaptua myöStiu [tien, 
että tamara luomutetaau määrätptfi ajatjt, joto lainana, 
meltana, tapi muotrana, epöolla että fe maSfebeS annetaan 
tafaifin. Xällaifeit -luomututfen fanotaan tapaptuman toifen 
tr .eb iitiltä  eli luotolla. Suoton täyttäminen on tullut tär* 
teätfi feinotfi tuottaman työn palmeluffeSfa, ja on fe mäittä* 
mätön penfilöille, joilta on tptpä ja tietoja fnorittaa jotin 
tuottama työ, mutta ei fiipeit tarmittamaa pääomaa.

Sun pääoma fyteitee ei ainoaltaan pyfymään entifeSfä 
armokaan, maan myös pymin täytettynä faSmarnaan mo* 
uenfertaifeffi, on luonnollista, että fe, jota toifen täytettä* 
mätfi antaa itfenfä tapi jottfun muun panttiman pääoman, 
faa fiitä formautfen tapi toron. Mitään oifeampaa ja top* 
tuullifempaa ei fentäpöen ote tuin torto, jota on oiteaSfa 
fupteeSfa fiipen moittoon, mitä pääoman täyttämifeStä toi 
motaan. Sorto on fiiS muotramatfu oiteubeSta faaba täyt* 
tää toifen pääomaa. $ämä fupbe ei oleellifeSti muutu fen* 
tautia, että lainatfi annettamaa pääomaa ei toifelle anneta 
totteiSfa, työtaluiSfa, raafa*aineiSfa tapi ruotatamaroiSfa, 
maan rapaSfa, jolla laitti nämä tamarat moibaan ostaa, — 
tämä fen äänettömän fopimutfen perusteella, jota, tulen jo 
mainittiin, ipmiSten teSfen maltitfee, niin. että annetaan it= 
feSfään armottontain rapojen fäybä pääomasta.

SÔ utta eipä pääoman foroiSfa maffeta a in o a s ta a n  
m uotraa , maan fifältämät ne myös t o r mauf f en  f i i tä
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V a a ra s ta ,  miniä alaifeffi pääoman omistaja joutuu pääs
täessään pääomanfa läjistään, $a luu tämä Vaara on hp5 
min muuttuvainen eri tapautfiSfa, fifältää Väite, että forlo 
laitta otifi fääbettävä määräten fuuruifetfi, oileubettoman 
Vaatimulfen ja mielettömppben, pptä Varmaan luin otifi 
väärä ja mieletön telo, joS laitta latliljt ajoitit tat)i pittätfi 
aitaa määrättäifiin tpön tapi palvelusten pallia.

£ofin on !)pvin tavallista, että loronottoa väärin- 
täytetään; mutta tätä väärintäptöStä tuSlin muuten Voi 
estää luin Vapaatta litpaitulta. SDtiSfä VäärinläptöS, tuten 
ufein tapahtuu, fuuntautuu jotalin eritpiStä phteiStuntatuot- 
laa vastaan, on täpärt tuollaan luutuvain ihmisarvolle 
jopivampaa rpptpä itfepuotuStutfeen liittymältä ppöistplfiin, 
joiben toimena on hanttia pääomaa toifelta tahotta, luin 
etfiä juojaa laitta, jota muutamien harmain hettlilöiben Vää- 
rinläptöSten perusteelta jifättäiji itmeifen Väärppben monia 
lohtaan ja aivan hävittäifi luoton jiitä maasta, miSjä moijia 
patloteinoja läptettäifiin. (Siltä pääomat tahi niiben ebuS- 
tajan, rahan, fijoittaifivat niiben omistajat tjeti toijeen maa
han, miSjä fetlaiSta palloa ei otifi, ja miSfä Intin faifi itfe 
määrätä hinnan tätte tavaralle, mitä me lutfumme rahalfi. 
loinen afia on, että tali, Vaitlei fe fääbälään lorloa mää- 
rätpffi, rilolfena tuitenlin ranlaifee fettaifen tapallifen läpitu- 
mäifen päbän väärinläpttämifen, jota lutfutaan lorontiSto- 
mifelfi, efim. fen, että join tänään lainaa nätläänälevätte 
perheelle ruiStpnnprin, ehbotta että pänelte loimen tahi neljän 
luulauben tututtua malfetaan lalfi tpnnpriä talaifin.

®mt phteiSlunnattinen lehitpS on faanut aitaan fen, 
että pääomia perintöjen lautta tahi muitta tavoin on totoon- 
tunut henlitöitle, jotta omatta tpöttään eivät niitä ote toen
neet, luulee ufein arveltavan, että pääoma on tpön ja tpön- 
tetiän vihollinen. SjttäfanotuSta jo läp fetvälfi, miten 
väärä tällainen tatfantolanta on. ©  pääoma, ihmifen uS- 
lottinen apu hänen tpöSfään, ote tpömiehen vihollinen; vaan
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f yllä pääoman määrinfäyttärninen pefumallifuuteen, louffaa= 
maan ylellijyyteen, mallanpintoifiin toimenpiteifiin ja jortoon. 
p ä ä o m a n  m ä ä rin !  äy I tä m is tä  jiiS tulee maStuStaa, 
niinfuin maStuStetaan ylenjyömiStä, mutta ei jyömiStä; 
eläinrääffäystä, mutta ei eläinten täyttämistä; haureutta, 
mutta ei amiolliSta ypbySeläntää miehen ja naijen mätillä. 
Sftutta jelmää on, että meibän aitamme on jaanut teptä  ̂
mäfjeen toettaa mitali mapbolliSta jaaba afiat [itte lannalle, 
että pääoma tulee oiteifiin täfiin. Sun tuitentaan ei moiba 
ipmijelliStä fepityStä mäfimallalla estää eitä ebiStää, on 
luonnollista, että toifia teinoja on fefjittämä; [itiä mätimalta 
moi fyllä tuottaa paljon tärfimyStä ja mipeliäijyyttä, etem 
fin miattomille; mutta mitään, miltä on pyjymäiStä armoa, 
ei mäfimallalla foSfaan ole aifaanjaatu. Sftiinpymin maltio= 
miehet tuin fiil)foijat fanfanjoufot omat lufemattomia fertoja 
teettäneet ohjata ipmijen ja ypteiSfuntain fepityStä rnäfimal= 
tai fin feinoin; mutta tunnettua on, että moijet yrityffet eimät 
tosiaan ole tuottaneet muuta tuin onnettomuutta ja färfi= 
mpffiä.

•Btyöpemmin jaamme efitellä ypben niistä tamoista, 
joita on epbotettu pääoman faattamifeffi, mäfimaltaa täyttä^ 
mättä, työtä telemäin ipmiSten läjiin.

SSuofitupanjien fulueSja, inpimillijen jimistyfjen alusta 
asti omat ajiat olleet fillä lannalla, että itje ipmiStyö, äimän 
jamoin tuin tämän työn tulofjet, tapparat, on joutunut ar=̂ 
mioibufji ja jaanut pinnan. $£ätä pintaa, jota maiptelee 
jota päimä, futjumme ty ö p a lfa f ji .  Suta enemmän pää- 
omaa joSjafin maaSja on, [itä ujeampia teollijuuSpritytfiä 
jiellä pannaan toimeen, foSfa pääoma ilman tällaifia yrityffiä 
ei antaiji forfoa, ja jäift niin ollen pyöbyttömäffi. Sftutta tuta 
enemmän ammattitoimi maaSja laajenee, jitä enemmän fy= 
jeltään työtä. $oS on liian mäpän työmiepiä, noujee työ= 
palffa. $oS on enemmän työmäfeä, tuin tarmitaan, laS= 
feutuu työpalffa. (SbellijeSjä tapaufjeSja moimat työmiepet
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malita ujeammiSta työpaifoiSta jen, mifä enimmän l)eitä 
miellyttää. $ätfimäifeSfä tapauffeSfa moimat päinmaStoin 
työnantajat malita työmiehistä paraat.

$oS nyt teollifuuben levitys aina fämifi tyynesti, ja fe 
pyfyifi mäeStön lifääntymifen tafalla, olift teollifuubeSta main 
peittää fiunauSta niinhymin riffaalle tuin löyhälle. äftutta 
nyt on olemaSfa monta feiffaa, jotta maifuttamat, että niin 
ei ole laita, äfte tiebämme totemutjeSta/ miten n. f. „ht^ 
minä aitoina" fyntyy toinen tehbaS, toinen yritys toifenfa 
jälteen, »huonoina aitoina", jolloin on malmiStettu enern 
män työntuotteita, tuin mitä fanfa luonnollifella tamafta 
moi tuluttaa, tahi tun päinmaStoin foban, fabott tal)i tultu- 
tautien joyboSta äimän riittämätön määrä elintarpeita on 
faatamiSfa, mä^enee ostohalu, luotto laitaa ja monta yri
tystä lopetetaan, ©illoin jäämät monet työmiehet joutilaita 
ja tärfimät hätää. 9?e, jotta yl)ä ebelleeu jäämät työhönjä, 
faamat aiennettuja palffoja, mifä falliina aitoina on faffin- 
fertainen maifeuS. joutuu terran moi tofin palfanalemtuS 
riippua paljaasta moitonhimoSta ja itfeffäiStä työnantajain 
yhbiStyffiStä, mutta tamallifeSti afiantaita ei ole f e, maan 
ufeimmiSfa tapautfiSfa tapahtuu palfauatennuS palosta. Suu 
nimittäin joutuu tamaran hinta mät)entyneen fyjelyn johboSta 
alenee, t äy t yy tamaran tefofuStannuffia mähentää, ja fiiljen 
on tehtaanomistajilla lähin, monasti ainoa, feino alentaa 
työmäen palffoja. (Slleimät he tätä tee, tulee yritys jään- 
uöllijeSti antamaan tappiota, ja tehtaan on [illoin jota ta
pauffeSfa, jofo ennemmin tai myöhemmin, lafattama toimes
taan. CSttä työmiehet fellaifina aitoina tärfimät tobellista 
puutetta, on felmää. Sun toijellaiSten tamarain hinnat laS- 
feutumat, on omistajatta aina feinona lopettaa uiiben myy
minen ja obottaa parempia aitoja. Suutta niin ei ole laita 
ruumiiltijeu työn tefiäu. £)änen fauppatamaranja on työ- 
moima, ja je täytyy hänen rnyybä fiitä hinnasta, minfä faa, 
foSfa hänen muutoin täytyifi tuolta nätfään. Jyömoimaa
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ei fentäpbert moi, mintuin muita tamaroita, foota maraStoffi 
parempia aitoja obotelleSfa. SSoibaan maittaa, ja fellainen 
mäitöS on ufein efitettpfin, ettei mitään estä tpömieSta etfi= 
meiltä toimeliaista tpötä, joS f)äu fatfoo faamanfa liian huo
non palfan. Suutta joSfaait tämä mäite ei aina fifällä 
bämetöntä imaa, on fe fuitenfin Kornin ajattelematon. $oS 
ajatelemme tamalliSta tehtaan tpömieStä, jota on toimeSfa 
fuureSfa laitoffeSfa, miSfä tpönjafo on pantu toimeen pie 
nimpiä eritpiSfoptia mpöten, penfilöä, jolla muofi muobefta 
on ollut tet)tämänä ainoastaan jofin pffinfertainen fäfiaSfare, 
lantaan fääntäminen, äimän famatlaiSten e[ineitten miitaa  ̂
minen ja tiiltämitfi filaaminen, jonfun foneen martioiminen 
tapi join muu fellainen pffitoiffoinen teptämä, mitä fitten 
jota päimä toistetaan famaSfa pmpäriStöSfä, foneitten per 
teämättä jpriSteSfä ja rpSfäteSfä, niin pntmärrämme, että 
fellainen ipntinen pian itfe muuttuu foneen faltaifeffi ja tpl- 
fiStpp, ja että pärt jota tapauffeSfa ei niintään pelpoSti moi 
rpptpä uuteen toimeen. s$uptaaSti taloubellifelta faunalta 
fatfottuna on tofin tpömoirna ppmintin ottein fauppatama 
raa; mutta fun tämä fauppatamara famalla on tulos jär= 
femän ipmifellifett olennon fepitpffeStä, ei afiaa jaa fatfoa 
p f fin om aan taloubellifelta näf of armaita. $oS niin faifi
tepbä, olifi luonnollinen fenranS fiitä, että faifeltainen orjuus 
olifi oifeutettua.

SpfpmpS fiitä, miten oifea fupbe on faatama tpört ja 
tpbpalfan mätitte, n. f. ppteiS lu u n  at lirien fpfpmpS, 
on fnitenfin puomattu oleman tamattoman maifea rattaista. 
SBnofifaban funrimmat penget omat fitä miettineet, kortta 
epbotuSta fen ratfaifemifeffi on teptp; mutta mielä ei mitään 
niistä ole faamnttannt pleifempää tunnustusta. Satsiinpa 
mpöSfäärt foSfaart feffittänee mitään feinoa, jota fotonaan 
moifi poistaa erotuffen riffaan ja foppärt mäliltä. ©itiä 
joSfirt ajattelifimme, että faiffi maailman riffauS tänään ta 
fan jaettaifiin taittein ipmiSten feSfert, niin olifi äimän mar=
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maan jo huomenna olemaSfa jama erotut. SöiefaS pettäifi 
pfftnfertaifen ja IjerftäuSfoifen. 9ll)fera, maitoa ja terme 
pafottaifi latöfan, peiton ja fairaan antamaan itfelleen ^atf= 
taa palmetuffiStaan. Soljtuullinen ja fääStämäinen fofoaifi, 
mitä fpömäri, juomari ja tuhlaaja l)ämittäifimät. ©amoim 
tuin ihmisten moimat ja ominaifuubet omat erilaijta, fantoitt 
ppfpmät femmoifina Jjeibäu ulfonaifet olonfafin, oltoot ajat 
puoltoja tat)i fjpmiä. SKutta meibän melmollifuutemme on 
fuitenfin toettaa, mitali ntafybolliSta, poistaa taifti afianijaarat, 
mitta elämät oifenbeitmufaiSta omaifuuffien jatoa. 
lailta elää plellifppbeSfä, mutta aljferan turhaan täptpp etfiä 
tpötä; joS utfonaifet olot eStämät tanfalaiSta etfimäStä 
tietoja, jotta rnaimatta omat toifen faatamina; joS toifett 
täptpt) fuolemaan asti ponnistaa moimiaan faabafjeeit ela= 
tuffenfa, jofyon toifen tuetin tarmitfee fiinnittää ajatuStafaan, 
tobiStaa tämä määrppffiStä, jotta perustumat määrään ply 
teiSfuntajärjeStpffeen ja jotta fenmnoffi m o ib aan  ja jotta 
mälttämättömäSti t äpt pp forjata, joS taljbotaan, ettäppteiS^ 
lunta ppfpp ppStpSfä. ©euraamiSfa lumuiSfa foetamme 
taittein pleifimmin piirtein tnoba efille tämän fuuren fpfp= 
mpffeit tärfeimmät näföfofybat.
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$)I)tet£funn<tUinen fyfljittQä ia e^botutfel f ett 
tatfaifettttfeJfL

STaifiSta uufimtnan ajan tpötäfääStämiStä feffinitöiStä 
olifi moinut obottaa feuraamatt t)Ieifen hetpotufjen faiffieit 
bhteiSfuntaluoffain elinei)boiS[a. SJtutta mielä atnafaan et 
ole huomattu niin laineen. Suta lähemmäfft jofin ph*ê 5 
funta on pääSfpt faiffien fanjojen tamoittamaa päämäärää, 
aineellista maurautta, [itä [nnremmaffi on ufeiit fäpnpt ero 
fuurilufuifen alf)aifon niuffain elinehtojen ja harmojett riffau 
bett mälitlä.

Jotta on Itjllä että riffaatt ja fötjl)äit mälinen erotus 
on t)l)tä manha fuin inhimillinen fimiStpS. Riutta npfpjään 
on olemaSfa faifellaiSta tamaraa fuunnattoman paljon enetty 
ntän luin foSfaatt ennen; ja juuri fettmuoffi on omaifuuffien 
jaon epätafaifuuS upt räifeämpi fuin ennen. ^oSfin npt 
marfinaifiSfa fimiSttjSmaiSfa enää main himoin ferraSfaait 
moi nälfään tuolla fanfaa tuhatmäärin, niinfuin emtenmuL 
noin on tapahtunut, niin on meillä [ett ftjaan marfinaifiSfa 
teollifuuSmaltioiSfa monen miljoonan [itumifia fanfanferroffia, 
joiSfa ihmisten huonon, riittämättömän ja epätermeellifett 
ruuan ja muun puutteen tafia on maifeata faamuttaa täpttä 
elinpituutta ja joiSfa näille, mpöS niitten paheitten maifutuL 
jeSta, jotfa ufeiit jol)tumat termeellifen afumton, ruuan ja
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maatetutfen puutteesta, tamallifeSti on mielä mähemmäit 
maStuStuStptpifiä jättetäifiä, tuin mitä f)e ttfe omat olleet, 
postin toimelta puolen on totta, että työmiehet ufein tymnoSti 
fäpttämät palttaanfa ja että tjeillä on taipumusta äimän ja* 
maan tuhlailemifeen, jamaan ajattelemattomuuteen ja l)uô  
lettomuuteen fefä pittutulojen ja jääStöjen l)almeffimifeen, 
mittä omat fangen tamallifia plä  ̂ ja feStiluofiSfa, niin 
täptyp tuitentin toifelta puolen tunnustaa, että työmiehellä 
on ujein äimän riittämätön palffa, m oibaffeen tamallifiSfa 
oloiSfa typbpttämällä tamalla pitää puolta itfeStään ja 
perheestään. Suonelta työmiehellä on tobellafin afuntoa, 
maatteita ja ruotaa tuStin riittämäSti ja oiteaSfa ful)teeSfa 
fityen työtytypn, moimaan ja termepteen, mitä ruumiillifen 
työn tetiältä maabitaan.

£>n totta, että täpbellinen pt)benmertaifuuS hpminmoim 
niSfa, fimiStpffeSfä, armoSfa ja maitutuSmaUaSja ei foS= 
taan ole ihmisten feSten mahbollinen, foSfa ei moi ajatele 
lataan, että taifti ipmijet faataifiin pptä mapmoitfi, pptä ijiy 
mäntapaififfi, pptä fääStämäifitfi ja famoilla hengenlahjoilla 
maruStetuiffi. ©i mpöStään moiba toSfaan ihmisten mielistä 
poistaa [itä tpptpmättömppttä, jota johtuu rifotfellifeSta elä= 
mäStä, tateubeSta, jumatatlifen oiteuben epäilemifeStä ja uŜ  
fonnon puutteesta, ©iitä ei moi olla ebeS puhettafaan; 
fillä tämä tpptpmättömppS johtuu rifotfiSta omaatuntoa 
maStaan ja rauhattomuubeSta, mintä fpnnpttää tieto ero= 
tutfeSta olemien olojen ja ihanteiben mälillä. $£pptpmättö= 
miä ipmifiä on fiiS f en pahempi aina olema ruttfaaSfa määrin 
ja erittäintin fetlaifina mnrroSaitoina tuin meibän aitamme, 
jolloin monet tähän asti leimanneet luulot rupeamat näpttä^ 
ntään manpettuneilta, ilman että niiben fijaan mielä on ety 
bitti) faaba uufia, fetmempiä ja parempia. SDiifään feltainen 
pf)teiSfunnallifen fpfpmpffen ratfaiju, jota tohbiStuu tymifen 
fifimpään ftelunelämäön, ei jenmuoffi ole mahbollinen, joS
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toista tietä peritään, tuin [itä, minfö mapaptajamme on 
meille näyttänyt.

aSaatt ulfonaifia epätoptia, fellaifia tuin luonnom ja 
työntuotteitten luonnotonta jafoa, [unrimman töypyyben rim 
naita repoittamaa loutfaamaa ylellijyyttä, [itä, että oja ipiiti 
jiStä elää täybellifeSti toimettomana ylenmäärin jaaben tai 
teltat f. a nautintoja, jumalia fun työnpalniSten penfilöiben on 
mapbotouta [aaba toimeeutuloanja, [ellaifia epätosia täytyy 
meibän toettua maStuStaa faifin feinoin, jotta meille omat 
tarjolla.

9Wntta yl)tä peippoa tuin on ollut tohistua tämän, n. f. 
ypteisfunnatlijeu fyjymyljeu olemaSjaolo, yptä maiteata on 
yuomattu oleman fetfiä [itle mitään täytäunölliStä ratfaijua, 
maitta [itä onfiit Intemattomia fertoja toetettu. Ujeimmat 
epbotetuiSta feinoiSta tarfoittamat palaamista jo elettyihin 
tepitySaifoipin, ne tnn maatimat omistus^ ja marjintin pê  
rimiSoiteuben poistamista; [en polpoojamallan palauttamista 
maltiolle, mitä oli omituista patriarfaalijelle ypteiStunta; 
järjeStytjelle; teStiajan ammattilaiSjärjeStelmän ja toulupaton 
palauttamista [etä elinteinojen ja työpaitan mapaan malitfe= 
mifen tieltämiStä; [uojeluStulleja, määrätyitä pintoja rnota^ 
tamaroille, jääty^eritoiSoifeutjia ja pattoturSjia rapulle; taiten 
maaomaijuuben luomuttamiSta maltiolle; tamarain tnlntnfjen 
ja tuotannon määräämistä maptitäSfyltä, tanjalaiSten taS= 
matntjen ja peibän ammattienja määräämifen antamista 
mattion teptämätji y. m. [.

Haitilla näillä epbotufjilla on, myös milloin oliji map= 
hollista toteuttaa ne ja ne eimät [ifällä [elmää lonttanSta 
jo ammoin [itte tunnustettuja ipmifellijiä oitentjia maStaan, 
[e mitä, että ne foettamat poistaa falattua papanfyytä [en 
ulfonaijia, nötymäijiä maitntutjia maStnStamalla. 9?e teinot, 
joita täytetään, eimät [aa olla [ellaijia, että ne itje [ijältämät 
joulun määryyben. S)pteiSfunnalli[ia epätoptia ei [iiS moi 
parantaa jiten, että mäfimallalla otetaan toijelta ypteeiSfunta^
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luolalta ja annetaan toifelte, et fiten, että foetetaan alentaa 
forteammalla feifomaa luottaa alemman tafalte, maan päim 
maatoin lähentämällä toma=ofaiSten luina, mitali je maf)= 
hollista on.

Suutta juhlin milliptpminen olifi feitrautfena fellaiSten 
oiteutfien mätimaltaifeSta poiStamifeSta, luin omiStuSoiteuS 
ja oiteuS faaba mapaaSti malita ammattinfa ja afuinpait^ 
tanfa omat, niin fifältää taaS hillittömän tilpailufoban ef)boton 
hpmätjpminen, jota moni rneibän aitanamme maatii ja jota 
teSfiajan nprtfioifeuben fijalle panee mieltanben, lahjojen ja 
lailellaijen falaifen lunniattomunben täpttämifen, fimeellifen 
taantumnljen, jota tamallifeSti on ennustanut taajojen hämiötä.

©enpä tähben omatlin fimiStpStanfain jatoimmat l)en 
lilöt miime muofifpmmeninä loettaneet lanhbnttaa mallitje= 
maa tilpailujärjeStelmää phbiStpSjärjeStelmällä, jota moifi 
jaaba lanjat läfittämään, että laittein ihmisten ebut pohjat 
taan omat phteifiä eimättä riStiriibaSfa, ja he toimomat, että 
fellainen meljeStpmiSjärjeStelmä mantelien muuttaa filpailm 
järjestelmän. onr fanomat he, ruumis, jonta
mnoboStaa monta jäfentä, eitä joutto toifiaau maStnStamia 
ainetfia. £)pmien fanfalaiSten olifi fenmuotfi pibettämä ton 
fiaan tpötomereina eitä taistelemina tilpailioina. ©ifeuben 
eitä itfetfäifppben periaatteen täptpp päästä mallitfemaan 
faiteSfa taupaSfa ja tnotannoSfa. s2)hä rnarmemmin on 
alettu tulla maluntetuilfi fiitä, että tilpailujärjeStelmän tuot* 
tamat haitat faabaan poiStetnitfi fäptännöllijeSti toteuttaa 
matta meljeltifppben ja friStinopin pääperiaatteita, mintuin 
tapahtuu phteiS* ja ofunStoiminnaSfa f. o. tpöSjä, mitä ph" 
teifin moimin ja phteifellä maStnnlla tehbään ja jonta tuot= 
tama moitto oifenben mutaan jaetaan.

©mtriSfa fimiStpSmaiSfa omatlin tofiaan juuret joutot 
taujalaifia tällaifeu ofunStoimimtan tantta jääneet jetä Ipo 
mattarnaSti paramtetutfi taloubeltijen ajentanja, että mpöSfin 
jämällä foljotetutfi jäjentenjä luonteenominaijuufjia.
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On luonnollista, ettei [aa obottaa mitään ipmetöitä 
filtä teinolta, minfä ofuuStoiminta tarjoaa toimeentulon 
pelpottami[et[i ja fanfalaiSten fimeellijetfi faSmattami[ef[i; 
mutta [itä, että paljon [en lautta on [aatu aitaan muiSfa 
ntaiSfa, foetau täSfä alempana näpttää. ©en, jota luottaa 
ipmiSfuttmn tptppn aSteettain teipitpä ppä torfeammalle täp= 
beltifppben lannalle, täptpp moiba toimoa, että ofuuStoiminta 
ojattaan on malmiStama tilaa [ille itubelle tatoubellifelte jär= 
jeStetmälle, jota eimät ainoastaan npt [orretut tanfanluofat 
obota, maan jota mpöS nu[in talouStiebe aitaa aamiStaa.



TTT.

clt ofjuu&tnnnat.
Sooperatiimijet t$bi£tt)ffet eti ojuuSfunnat metoamat 

juoraStaan jotaijeSfa tertoee^^ä it)tnife f̂ä ajumaan itjettjä- 
auttamiSmoimaan, fit^en Loimaan, jota alulta aSti on ih
miselle tef)npt mahbotlijefji mähitelten toljota pii rnuiben tuo
tujen olentojen.

„9KoneSta pieneltä moimaSta jpntpp pihistämällä 
juuri\ „9Kitä et hifinään tuot aitaanjaaba, fitä marten 
täptpp liittyä pljteen mertaiStenja faneja". Naitte laujel- 
mille perustamat ojuuStoiminnan itä m ä t ttjönfä. $hntijeSjä 
löptpmä phtprniSmaiSto on perustana mattiolle ja taifille 
muille phteiStuntamuoboille. £ämä maisto on enemmän 
tuin mitään muu ebiStänpt inhimillistä felptpStä, ja tätä 
maistoa etmpttämällä moimat mpöS fpmrnattamat ojat niistä 
t)hteiSfuntaluotiSta, jotta npt omat huonoiSja oloiSja, jaa- 
muttaa itjenäijen p£)teiStunnaltijen ajeman.

OjuuSphbiStpfjet eli, mintuin meiltä näitä liittoja on 
alettu nimittää, o juu  S tu n n u t, rafentamat jiiS jämälle pe= 
ruStalle tatin taiffi mmmtinmuotoijet phbpStunnat, alfaett 
perheestä, hamosta ja maltioSta aina ojafephtiöihin ja am- 
mattiphbiStpfjiin aSti.

©amoinfuin tehbaS- eli juurteollijuuS tef)ittpäfjeen ott 
tarminnut pääomain pihistämistä, jantoin toettamat ojuttS-
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ypbiStyfjet eli ojuuSfunnat, poiStaafjeen niitä epätosia, jotta 
joptumat JuurteoltijuubeSta, ypbiStää puptaaSti J)enlilötlifiä 
moimia. OjuuSfunnat eittmt millään lamoin tapbo apbiStaa 
juurteollijuutta ja juuria pääomia', s$äittmaStoin. SKutta 
itiibett tantta teetetään panttia pääomalta lähtemiä etuja 
niin laajoille ypteiSfuntaferroffille tuin mapbollista. ©amoin= 
tuin pääomaa ujein luonnottomia)a määrin tootaan muutamain 
parmain lajiin tamallijirnpia pääomaypbiStyfjia, ojateyptiöita 
mnoboStamatta, Jarnoin toettavat ojuuSfunnat jaaba ypteen 
totoon jalpantuneet j;a ujein määrinfaytetyt pääomat taaS 
tarfoitufjenmufaijeen fiertotulfuun.

©e luotto, jota mailla föypät erillään Ollekaan omat, 
tulee peibän panttia itselleen yptymällä luo ttoypb iS ty f^  
j i t j i  eli luottoko juu  S fuitit ifji. 9?e elintarpeet -raata- 
aineet ja työfalut, joita yffityijen taytyiji pienillä ojiSja oS- 
taa torteimmilla pinnoitta, moimat työmiepet liittymältä 
fulutuS=, raafa*aine- ja ty öfaltuo ju u S fu ttttif  ji, pant 
tia itfelleen foptuultifitla pinnoilta tapi Jarnoilta, mitä ma= 
rattaat niiltä ntatjamat, täyttämällä pymätjeen Juurten laitpa 
pojen tuottamia etuja. sJJe toneet, jotta omat yffityijelte 
liian faltiita tapi joita main parmoitt tarmitaan, moi ujeanu 
päin täjityötaiSten tapi rnaanmiljetiäin muoboStama to 
it e itte  n oS to -o juuS fun ta  panttia taiftien ypteijeSti täy- 
tettämätfi. ©opiman ja Juurfaupungin feSfuStaSfa JiaitJeman 
näyttely- ja myyutipuoneuSton, joutumista fajityöläiuen par* 
moin yfjinään moi panttia, moi jaman ammatin paljoitta^ 
jäin muoboStama liitto maifeuffitta jaaba toimeen, nutoboS* 
tantalla n äy tte ly - eli m yyntim  juuS funnatt. ©en ntaa- 
alan, jota töypä ntaanmiljeliä yfjinään tuetin moi itjelleen 
panttia, moi tällaisten rnaanmiljetiäin muoboStama ypbiStyS 
pelpommin toimittaa pänelle, ostamatta maata ypteijeen taS= 
luun. ©ermeellitten ja tarfoitufjenmufäitien ajunto on etu, 
niintä mäpäpalffaittett tepbaStyömieS main maimoin moi itjel= 
teen jaamuttaa. SKutta jentmoinenfin moi työmies itjelleen
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panffia liittymällä ajuntok eli rafennusko juu S fun taan . 
SBoibafjeen jämällä fertaa olla fcfä työntefiöitä että työn= 
antajia ja niin harmaan jaabafjeen työltään täybelleen jen 
armoa makaaman palfan, omat teollifnn^työmietjet miimeht 
muoboStaneet tuotantoko ju u S fu ittia , parjoittaafjeen tep= 
baSliifettä omaan laSfuunfa; mutta nämä miimeffimainitut 
ojuuStoimintamuobot omat toi^taifeffi näyttäneet oleman mai= 
teitä järjestää ja mielä matfeampia pitää fooSfa, paitfi nii^fä 
tapauffiSja, jolloin ne omat jääneet alfunja n a u tin to  
o juu § f un ui S ta  ja t)oibetut ypbeSjä niiben faneja.

Samalla tamoin tuin pääomaypbiStySten tarfoitufjena 
on ollut päältä niin armoffaipin ja laajoihin taioubellijiin tu 
lotjiin, että ne fopoamat yli yffityiSten pääoman omistajani 
moimien, jamoin tahtomat myös taloubelliftSja tarfoitufjtSja 
perustetut penfilöypbiStyfjet eli ojuuSfunnat ypbiStää ypteik 
jeen taloubellijeen toimintaan ypteiSfunnan jäjeniä, jotta eril 
tään ollen omat taloubellijeSti peittoja. £$oS ebellijeSjä ta- 
paufjeSja on tyjymyS jo olemaSja olemien pääomain jijoitta= 
mijeSta, niin antaa juuri pääomanpuute aipeeu ojuuSfunuan 
peruStamijeen. 9)ätä fiiS ojafeyptiön ojatfaat jo omat, fitfi 
taptomat ojuuSfunuan jäjenet tulla, nim. pääoman omiŜ  
tajifjt.

OjuuSfunnat omat tojin oifeubetlijeSja jupteeSja pymin 
täpeiStä jufua nteibön fotimaijiSja ajetufjiSjamme jo ifiman 
poina aifoina tunnetuille yptiöille, ja pymin pymäSti moi 
niitä pitää main uuftna yptiömuotoina; mutta ne eroamat 
muunmuotoifiSta yptiöiStä pääajtallijeSti jen fautta, että ne 
omat liittoja, joilla on, niin f uin janotaan, maiptelema pää= 
oma ja maiptelema jäjentufu. SftiiSjä moi fiiS muitta mut* 
litta tapaptua alituijia muutofjia jäjenlumuSja ja liifepöäoman 
juuruubeSja.

Sitäpaitji omat ojuuSfunnat jaattaneet täytäntöön jen 
periaatteen, että teitään jäjenettä ei ypteijeSjä fofoufjeSja ole 
ujeampaa tuin yfji ääni, maiffafin pänellä olift ujeampia
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tiifeofuuffia eli ofatteita. 28ietä on puornattama, että ofuuS= 
toiminnan johtajat ja alfuunpaniat tiiffeetlään tasoittamat 
tointa forteampaa päämäärää tuin ainoaltaan puptaaSti ta* 
loubeltiSta, nim. fen muoboStamiSta SatmiStuSfoulutfi elämää 
Sarten, fnn fen tantta opitaan fääStämäifyyttä, janakaan 
pyfymiStä, teptyjeu [itoumuSten täsmällistä noubattamista 
fefä ennen taittea opitaan tuntemaan tafoubetlifia tätejä ja 
niistä ymmärtämään, että tomerin Sapinfo mätttärnättömäSti 
fääntyy muittentin liiton jäfenten Sapingotfi. ©uuri Sai- 
tutuS on ofuuStoiminnalla puomattu oleman fiiuätin fupteeSfa, 
että fen on onnistunut perättää jäfeniSfään itfeluottamuSta 
ja oman armon tuntoa, ominaifuufjta, jotta omat näille tep= 
neet petpotfi tieltäytyä maStaanottamaSta almuja ja taittea 
apua maltiotaitotfen puolelta.

On fuonnollifeSti ofemaSfa tatfi tapaa parantaa elin* 
eptojaan. Stoinen tapa on tulojen lifääminen; toinen taaS 
tarmetamaroitten panftiminen mapbollifimman Palmatta l)in= 
nafta. ©elmäSti moi ypbiStää nämä molemmat tamat. ©m 
finmainittua teinoa eimät tuitentaan taitti ote tilaifuubeSfa 
täyttämään, toista fen fijaan taitti.

$ärjeStetmätlifeSti on palsalla pinnatta oStamifen peru 
aatetta feurattu nau tin to^ofnuS funn iS fa . 9tautinto^ 
ofuuSfuntain maStatoptina omat [illoin feltaifet ofuuStunnat, 
joilla on tartoituffena faaba erityifeSti täfityöläifet ja rmu 
miittifen työn tetiät tilaifuuteen tefentään työtä feflaifiSfa 
olofupteiSfa, että pe Soimat faaba mapbollifimman fuuren 
soiton työstään.

Xixtä filmättäpitämältä on ofuuStunnat jaettu fapteen 
päärypmäätt, nim. tamaran nauttiain ntuoboStamiin ofuuŜ  
tuntiin, fnlutuSfiittoipin, ja fetlaifiin ofunStuutiin, jotta omat 
perustetut tamaransalmistajain feStunteen.

^ufntuSliittoipin fuulumitfi tuetaan: l:fft 335arfi^ 
n ai f et nautintoko f n n S tn  nnat, joitten puolena on elitte 
tarpeitten ja muiben totona tarmittamain tamarain ostamia
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rten ja jäfenilte jataminen, fefä 2:ffi s3?af ennu§=ofuu§= 
fu n n a t, joiben tarfoituffena on fofoomaila pientä, määrän 
alfoina maffettamia maffuja, ^anffia jäsenilleen termeellifiä 
afuntoja, jofo ontiffi talji muofralle pitfäffi ajaffi.

$uotantoliittoif)in fuulumiffi luetaan: l:ffi Önotto^ 
o fu u S tu n n a t, joiben tehtämänä on tafunta maataan rnpöm 
taa etumaffuja ja lainoja ja niin tppbpttää p^teife£ti footnilla 
maroilla jäfentenfä raf)alainatarpeet; 2:ffi 91 mm at i l ta in  
m u o b o S te tu t o fu u £ fu n n a t, jotta tahtomat parantaa 
jäfentenfä taloubelltöta afernaa mähentärnällä ^eibän ämmät* 
tinfa ^arjoittamifeen menemiä fu£tannuffia, ofaffi f)cmffimalla 
raafa-aineita haimalla hinnalla (raafa^aine-ofuugfunnat), 
ofaffi ebtötamällä tpöntuotteitten m äntiä (mt)hnti=of uu£- 
funnat) ja ofaffi Nauttimalla falliita ja hermoin fäptän* 
nö3fä tarmittamia tpöafeita (tpöfalu* ja foneo£to* 
o fu u g fu n n a t) fefä 3:ffi Söarf-inaifet tuotanto*ofuu§* 
f un n at, joilla on tarfoituffena ph^f®ä maroilla ja 
pääafialliSe^ti jäfenten omalla perfoonallifella tpöllä faaba 
aitaan malmitta tpöntuotteita, mitta fitten ph^fettä tooitolla 
mhpbään.

9?e maat, joi§fa ofmttttoiminta jo pitempiä aitoja fitten 
on päägfpt fuurimpaan moimaan, omat Snglanti, @affa 
ja 9?an£fa.

2



<$nglanni£fa j|a 'Manata#)a.
©fuuStoimintanaate fepittyi SngtanniSfa. 2lifa|emmin 

Iitin muiSfa (Suropan matoja pääfi täällä fuurteollifuuS 
fufoiStamaan ja aifafemntin myös leimahti täällä tuleen 
jota työnantajain ja työmiesten mälillä. äöäfyemmän tuin 
muiSfa maiSfa moi täällä tulla fyfymyffeen fe, että fäfityö 
olifi maStuStanut juurteollifuutta. ©nglantilaiSten y l i 
tysten pyrinnöt omatfin fentäpöen etupaäSfä tasoittaneet 
marfinaiSten te^öaStyömieSten etujen malmomiSta.

StjatuS, että yleistysten lautta moibaau taloubellijia 
oloja parantaa, beräfi niiöen maltamain uubiStuSten maifm 
tuffeSta, mitfä Englannin faupaSja ja teollifuitbeSfa tapal)= 
tuimat 1700-lumun loppupuolella.

Sftonenmoifia olimat ne muutofjet, mitfä feurajimat 
tätä teollifuuSmulliStuSta. Sftiitä latvaa muuan englantilain 
nen naiSfirjailia feuraamalla tamalla:

Sulin latfoi oloja omalta lannaltaan ja piti niitä Ijŷ  
minä tai)i puonoina aina fen mutaan, pymäffyifö l)än talous 
bellijen mallanfurnoulfen maifutuffia, mai eitö, uStoito yleistä 
tilpaitutaiStelua mal)bottomaffi mätttää, mai pitifö mal)bolli= 
jena y^biStySjärjeStelmää, mitä olifi omiaan lomittamaan 
filpailufotaa.

Samallinen entiSailainen englantilainen fäfityöläinert teli 
työtä omilla fäfitlään, ja apuna oli Ijänellä tamallifeSti per^

IV.
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peenfä fetä toifinaan rajoitettu määrä oppipoitia ett tin t
tejä. Syitään elämänmittaiSta erotulta, jommoiSta fuur= 
teollifuuS fynnyttää, et ttjömie^ten ja työnantajain välillä 
ollut. 9lmmattia harjoitettiin yt[inomaan mestarin taton
alla; pänen omiaan olivat niin Gyntin työfalut ja raataa 
aineet, tuin myös ne tapineet, jotta yänen työpajakaan 
valmistettiin. §än itfe, yänen perpeenfä, tifältit ja oppu 
pojat [aivat [illoin ypöeSfä naitttia työn tutorista. Sun 
työväteä oli näin rajoitettu määrä ja ammattia harjoitettiin 
näin mitättömänä määrin, [e tun vain tyyöytti läyimmätt 
naapuriston väyiä tarpeita, oli futtrempi Hifatuotanto [ulaa 
mapöottomuutta. SSaatimufjet tun olivat väyäifet ja ne 
riittävästi fyettiin tyyöyttämään, [ai tutin työSfennellä liiaf[i 
itfeään raottamatta tyyöyttävän mutavisfa oloiS[a. I8:nen 
Vuo[ifaöan ammattilaifet olivat taitamattomia, ye eivät tunte
neet [iViStytfen VieyätyStä, yeillä oli tuStin mitään parras^ 
tut[ia ulfopuolella jofapäiväiSten töittenfä piiriä, miyin aino  ̂
aStaau jotenfirt raadat yuvitutfet fan[alli[ina juyiina toivat 
VaiyetuSta; maanviljelystä yarjoitettiin puolimattomaS ti; pel= 
loista [aatiin Vain pieni oja [iitä, mitä uuöempia Viljelys^ 
tapoja nouöattamalla niistä torjataan; työ li[ä[i yyvin vä- 
yän tanfalliSrittautta, joS piöämme työn tulotpa tämän rif= 
tauöen mittana. Suutta nämä ipmijet jättivät jälfeentule- 
vai[itleen perinnöf[i vayvat ruumiit ja reyeltijet, terveet 
luonteet ; pe panftivat ypteiSfnnnalle toöellifen VararapaSton 
ipmijelliStä tarmoa.

9?äiSfä oloiSja tapaptui 1 Brita vuofifaöatla vitfallinen, 
mutta varma muutos. (Samalta tun toneet tulivat täy
täntöön, joten metaaninen voima ipmifellifen [ijaan otettiin 
pääa[ialli[ef[i liitevoimat[i, joutuivat työmiepet täyöellifeSti 
riippuvai[if[i pääoman omistajasta.

$äyfifaSVuinen työmies pertefi nyt olemasta päätyö^ 
falnna tuotannon palVetufjeSja, tänä työafeena oli nyt fone, 
jonta välttämättöminä apuna oli ffpari ipmiSfättä". £ep*
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tattia, eitä enää täfitpläinen, oli tepaan omistaja ja johtaja, 
fun taaS tpömieS, jotta peinen fäfitpSfanta näennäi[eSti 
riisti [elä ruumiin että fietun, oti main „fä[inä", jotta pâ  
uimat tiiffeelle foneet, joita ne [itä enemmän eimät tien
neet fitmätlä pitämään. SBoitonpmo ja tuSfaltinen riffauK 
[ien tamoitteteminen, joita mietä fiipttimat funnianpmo ja 
fiitjen asti mietä tuntemattoman toiston tuottamat nautinnot, 
täptimät Englannin testi- ja piluofan toto ajatus ja tunnen 
elämän. Sltitnifet feffinnöt ja parannutfet, fanppafääöpn 
faSmama matta, maan mattiottifet tarpeet — taitfi tämä 
[ai ipni[et p p  Kipeämmin pprfimään ppä ainoata pää
määrää, aineellisten riffautfien fofoamiSta fopi.

JäS täläp t oti patfanmatfu ainoa pppsfibe pääoma- 
ntiepen ja tpöntefiän mätittä. $£pönantaja, jota prmoin 
tämi tel)taaS[a, aitoi pitää miehen, maimon ja tapfen [uo= 
rittamaa tpötä main tamarana.

pfai[eSti ja piljai[uui>eS[a tarttui [iten maahan fuuri 
joufto amuttornia olentoja: i[iä ja poifia, joitten [ijaan tpö- 
p n  oti otettu naijia ja tapfta; totonapa fäfttpöläiSjouffoja, 
joitta foneenpitajat otimat mieneet an[ion; näitten mara= 
mäfenä taaS jofaifen pulan jäteStä oti joufto faifenifäiStä 
tpömäfeä motempaa [ufupuotta, fanjanjouffo, jonfa nätfä ja 
taitamattomuus? otimat auttamattomasti turmelleet.

Ottaen puomioon nämä [eität astui [illoin e[itle 9tobert 
Omen, mies, jota [efä puen omat aifataifenja että jätfi= 
maailmalla omat määrin tuominneet, ja fuunnitteli mäpi- 
telien jäijeStetmän, jonfa mutaan tpömäenppöiStpSten otifi 
olettama paltuunja teollijuuben harjoittaminen. $äpän jär
jestelmään juuri perustumat taloubetlijet ppöiStpffet @ng- 
lanniSfa ja [en tantta mpöS muiS[a fimiStpSmaiSfa, etenfin
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9lanStaSja. ©e on järjestelmä, miniä pohjatta on metjellu
jomittarnattornan filpatlufoban fijaSta.
Robert Omen oli mies, jola itje oli Ijanlfimtt taiten 

oppinfa ja pääset foljoamaan oman fä^tännöllifen toitne- 
liaijuutenja lautta. $o ailajeen b^ttyään  palmelemaan 
muutamaan mä£)ittäis!aubbaan, oli fyan I9:n muoben iläi= 
jenä jääStäntyt lt)llil[i moibaljeen bctnilia ^altuunfa pienem- 
män teollijuuSlaitotjen 9ttancbeSteriSja. Sun £)än lumminlin 
bian ^itomafi, että nubenailainen teollijuuS meneStbäljeen 
maatii juuria b^^om^ / luobui t)än riibbmnattomaSta aje= 
maStaan itjenäijenä teollifuubenfjarjoittojana ja otti mibboin 
30:n muoben iläijettä jobtaaljeen juurta ©Mantiloista butm 
bulileljruuteljbaSta. Jäällä teli hän enfimmäijet loleeitja lät)= 
täuuöllijen tanjalliStalouStieteen alalla. £>än lorotti tbö= 
mäen ba^ ° I ar toäbenji muorolaubeu työajan 17:Stä tun
nista 10:eeit ja lielfi ottamasta 10:tä mnotta nuorembia 
labfta tebbaSttmbön. £)än antoi jalaa maljutonta ohetusta, 
järjesti maljuttomia jumeja ja Ijanlli f)albat)intaifta etintar- 
beita ja termeellijiä ajuntoja työmiehille ja beibän barbeilleen. 
5llulji — niin lerrotaan — latjelimat hänen arnrnattimeljenjä 
näitä toimenbiteitä l^almelfimalla ibmetyljellä, ja Omenan 
ojalumbbölit tabtoimat erota tuosta „mielettömästä i£)miS- 
estämästä", jola näytti telemän työtä litobaljeen b^rilcitoa 
itjelleen. SJhttta näihin moitteijiin, jotla jitunnattiin lot)ti tei
nen juunnitelmaanja: bb^ät bullat, lyhyt lyöbätmä, maljuton 
obetuS ja lomitus, maStafi Dmen näyttämällä 4:n muoben 
tututtua 160,000 bitnnan moiton tebbaSliitleeStään; mitä, 
baitfi 5 %:n bääomalorloa ja tehtaan nouSjutta myyntiar- 
moa, teli 50 °/0:n moiton.

SRyöbemmin $exu%ti hän mabaaet)toijia ybby^fxtntia, 
jotta b^tnäljyimät fyantn beriaatteenja ja joiben tarloituljena 
oli hajoittaa yhteistä tebbaSteollijuutta. JäyfilaSmuiSten 
ihmisten oli tebtämä työtä ybteijetji bb^älji 8 tuntia b<*i* 
mäSjä, joSja ajaSja, Omeniin mietibiteen mutaan, moitaijiin
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jaaha malmiStetuffi ylenmäärin faittia tarmetaluja. Säy= 
tännöSfä toteuttaatfeen aatteitaan tääntyi Omen marattaiben 
luottain puoleen; mutta, maitta hän itfe olifitt tamattoman 
uf)raamainen, ei fiitä fuitenfaan lähtenyt mitään marfinaiSta 
menestystä, etentin fiitä fyyStä, että J)äit ollen mapaa^ajat= 
telia, fai maStaanfa papit, ja myöSfin fiffi, että häntä tn- 
maaSti maStuStimat (Englannin rabitaalifet maltiomiehet ja 
niiltä lähteneet „ (S£)arti^tit^, jotta taljtoimat parantaa y\  
teiSfuntaa puhtaasti maltiollifilla toimenpiteillä, marfinfin 
muuttamalla äänioitentta ja maalijärjeStyStä, fmt fitämaStoin 
Omen tahtoi faaba faifti parannuffet aitaan taloubellifilla 
uubiStuffilla ja piti maltiollifia toimenpiteitä merraten mä^ä  ̂
armofina.

Shntentaan ei ollut je tämä maStuStuS, mitä Omenin 
meneStytfeStä teli lopun. (Epäonnistuminen johtui fiitä huo= 
nosta täytännöllifeStä tulotiestä, mitä hänen perustamillaan 
tommuniStifilla yljbyStunnilla oli.. Näitten yljbysfuntain tuo= 
tanto fupiStui näet niin mäkiin, että piti tutistua jäfentenmoitto* 
ofuubet mat)bollifimman pientffi. — tyytymättömyyttä noufi 
ja laitti yl)bysfunnat yajaantuimat yffi toijenja jätteen, fuum 
uattomiffi ra^altifeffi tappioffi Omenille itselleen.

9)Jutta, maitta Omenin ei täytännösfä onnistunuttaan 
toteuttaa teoriiojaan, fifätfimät nämä fuitentin oleellijeSti 
jetä nytyajan työmöen-fuojetuSlait että myös uubenaitaifen 
ojuuStuntaliitfeen. Omenia on (Englannin ofuuSlunta- 
liittojen liittäminen termeeStä ytimeStään, j. o. fiitä, että ne 
tasoittamalla työmiehen fimeelliStä toljottamista, tahtomat 
olla muutatin tuin main liifeyrityffiä.

SDtuoboStamalla Birminghamiin taloubellifen liiton 
lasti hän tietämättään peruStutjen liitteelle, mitä ufeain 
fimiStyneitten miesten faunattamana pian fai fuurta 
maifutuSmaltaa. Soljta näet fyntyi 184ö4umutta tämän 
efimertin mutaan työmiesten, fäfityöläiSteu ja pienten pää= 
outamieSteu teSfuubeSfa lufitifia yljöiStytfiä, jotta pienillä
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mafjuilla taSmattimat ppteijen pääoman ja fen amulla 
oStimat paljottain elintarpeita mäpiSfä erin mpptämitfi jäfe- 
nille ja mpöpemmin mpöS ultopuolella olemalle juurelle 
pleijölle. Sun nämä pritpfjet tämimät ojanottajille ebulli= 
fitfi, perustettiin niiben pptepteen tepbaSlaitotfia, erittäinfin 
jaupomptlpjä. ©arnaten ppbiStettiin näipitt pritpffiin plei- 
fiä lutujaleja, jtmiStpSlaitotfia, jairaSrapaStoja, puutarhoja 
p. m. j. SBuonna 1852 oli näitä ppbiStptfiä noin 500.

$ian rupefi fuitentin tämän liitteen moirna nopeasti 
mäpenernään. SpartiStiliiffeen tannattajat ja ammattippbiS^ 
tpSten jäjenet lupafimat innoiSjaan tpömäelle parannutta 
elinepboiSja pitaifemmalla ja helpommalla lamalla. ©itä= 
paitfi olimat monet ojuuSfunnat ottaneet tpöpönjä tpölatoSja 
olemia tahi muuten tpöttömiä tpömiehiä. ©en lautta terääntpi 
monia tamaralajeja paljon pii oStajapiirin tarpeitten ja muo= 
boSti taupaffi menemättömiä tamaramaraStoja.

Sun djartiStiliife ennen pittää raufeji tppjiin, puomafimat 
[iitä tuitenfin monet tpömiepet, etteimät pe pffinomaan mat= 
tiolliSta tietä moifimattaan faamuttaa päämääräänjä, ajemanja 
parantamista, ja itiin miltaStui ojuuStoiminta ja jaamutti 
fauneimman tufoiStutjen.

SSarfinainen täptännöllinen tpö ofuuStuntataitotfen 
muoboStamijetfi nptpijeen muotoonja aitoi fuitentin „repel= 
liSten 9locpöalelaiSten tutojain nautintoppbiStptjen" perus* 
tamijeSta.

Mäntän ppbiStptjen jpntpmäStä fertoo ©eorge 
£>olpoate: „Copulla m. 1842, eräänä pilmijenä, pimeänä, 
foSteana päimänä — tuommoisena tamallifena äftarraStuun 
päimänä, jolloin päimänmalo tatoaa ja aurinto on luopunut 
maimaloijtSta malaijemiSpritptfiStään, — fofoontui muuta= 
mia töppiä, tpöttömiä, nälfäiftä tutojia/ jotta jo epäilimät 
toimeentulostaan, neumottelernaan, mitä pe moimat tepbä 
ajemanja parantamijefji. $eptailioilla oli rapaa, tauppiailla 
tamaraa; mitä pe föppät tpömiepet moifimat ilman moletrn
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piet? Stulififo f)änen ppptää töppäinapua? @i, fetjäxt olifi 
riippumaifuutta, orjuutta! Jutififo peibän fiirtpä muille 
maille? ©epän olift maanpafolaifuukrangaiku£ fiitä rifof= 
f eka, että pe olimat fpntpneet toppina. 9ftitä tulifi peibän 
fttö tepbä? §e päättivät aloittaa taistelun olema£faotok 
taan omalla makuullaan. £>e taptoimat niin ppmin tuin 
moimat, itfe rumeta teptailioiffi, fauppiaifft, pääoman ornik 
tajiffi, ja mielöpä tepbä tämän ilman fofemuka, ilman tie* 
toja, ilman juuria rapamaroja. Stapanferäpkika tierfi mie= 
pekä miepeen — pör£fi3fä ei marrnaantaan mitään maifut  ̂
tanut tämän rapanferäptfen tulok £ufina tällaifia mäpä  ̂
mäfifiä pääoman omistajia lupautui fuorittamaan miifottain 
uutta pritpkä marten 2 pennpä (25 penniä) — fumman, 
jota nämä 9?ocpbaten Stotfcpilbit fuitenfaan eimät jääneet 
totoon petifään pitemmittä puupitta ja tuumitta. SBiififptm 
mentätatji erää rnatfettamanfa juoritettuaan et näillä juurena 
moifitla ofaffeenomikajilta mielä ollut tarpeetji rapaa fak 
faSfa moibatjeen okaa ebe£ jätin fattrajaupoja; ja — tänään 
on tuitenfin näillä, filtoin niin töppillä miepitlä, omia mpl- 
Ipjä, tamaramarakoja ja juuremmoinen fauppapuoti".

„ Sllfuna Otocpbaten liittoon, jota on juurempi faittia 
muita Gmglanntöfa, on fii§ pibettämä muutamain futojain 
peittoa pritpkä parantaa palffojaan".

„@nfimmäifeffi päätettiin, että mppntt oli tapaptuma 
main fäteikä matjua maataan, ©ppnä täpän jääntöön ei 
ollut juuri je, etteimät nuo miitottaijet 2:n pennpn matjut 
eheä olift jatlineet luoton mpöntämikä, maan enemmän 
moraalijet näföfopbat. 9?äiben tutojain ppteikunnallinen 
fa§matu§ oli fellainen, että pe pitimät tuottoa pptetefunnal* 
lijena papana, amuttornuuben mertfinä ja miefoitteliana 
määrän moiton ottamijeen. 3)pteikunnan parantajina olimat 
pe oppineet, että ppteikumtalle olifi parempaa ja pffinfer= 
taijempaa, ja että tauppa ja maipto tämifimät mutfattomaim 
min, jo3 fotonaan lafattaijiin luottoa mpöntämäkä. —
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Suotto järjestelmä ftiS tuomittiin täybelleen telmottomafjt. 
9?iin pyöbyliitten ja mälttämätön tuin luotto jitureSja liifê  
maailmaSfa outin, olifi je tuitentin futojain puupiSja ollut 
Reille itjetleen määrällinen aje. ©itfi mälttimät l)e luoton 
myöntämistä; ja fiiitä omat pe täpän päimään jaafta lujasti 
pyjyneet".

la itti yritytjeen jopimat määräytjet lainattiin erään 
SJtancpeSterilaijen jairaS= ja pautauSaputaSjau jäämtöiStä.

yixxn ipmeteltämä tuin peibän menestytfenfä myöpetm 
min on ollut, oli tuitentin peibän enfimmäinett unelmanpa 
mielä ipmeellijempi — l)e itje afiaSfa eimät mäpempää tap= 
toueet tuin täybelleen mullistaa maailman. 9?ämä tutojat 
ilrnaifimat tuumanja fettraamin naiimin janoin:

^äämaalitta ja tartoitutjenaj tällä ypbiStytjeltä on 
jaaba toimeen laitoffta jäfentenjä aineellijen toimeentulon ja 
peibän ypteiStunnatlijeu ja taloubellijen afemanfa parantamia 
jetji fiten, että je tofoaa tarpeelleen rapaStott, jol)on tutin 
jäjett maffaa punnan, jotta je moifi panna toimeen jem 
raamaa:

Sanppapuobin perustaminen elintarpeita, maatteita 
y. m. marten. ^moneitten ratentaminen ja tenttiminen jet= 
taifille jäjenitte, jotta omat palullijet toifiaan auttamaan, 
©etiäisten tepbaSlaitoSten perustaminen, joiSja moibaart 
panttia työtä niille jäjenitte, jotta tulemat työttömiffi tapi 
uubiStettujen palfanmäpentämiSten tantta joutumat apbinto* 
tilaan.

933ielä paremmin pitäätjeen puolta jäjentenjä ajemaSta 
ja jitä tufeafjeeit ostaa tapi muotraa ypbistys ypben eli uje= 
ampia maatiloja niiben jäjenten miljeltämiffi, joilla ei muuta 
tointa ote, tapi jotta jaamat tornin puonon patfan toimestaan.

©iipen aitaan ei ©ammatfojola (Joab^Öane) ollut 
juuri SRocpbalen rniellyttämimpiä tatu ja. ©e ei jyyttä ollut 
jen niminen. (Srään maraStoaitan tetlariferroS oli futo* 
jäimme puupain täptötopta. 8ancaSpire’n maraStopuoneet
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eimät fti^ett aifaan otteet niin fattiita tuin meibätt päimi= 
itämme ja fntojat muofrafitoat itfelleen talon fettariferroffen 
folnteffi touobeffi 10 punnan muotuifegta muoframaffu§ ta.

Sofo tatoaratoaragto olifi tu llin . riittänet täyttämään 
l)omoepati£ta apteeffia; fittä fun toälttämättömin tallit to 
oli pantitta ja maffettu, oli latojittamme jätettä tullin 
14 tafji 15 pantaa tatoaratoara£toa ogtaaffeen. $a niin 
alfoitoat taona fauniina iltana — fe oli touoben pifitt — 
joalafaan 2l:nä p:nä 1844 9tocf)balen retjeltifet latojat 
liitteenpä- 9ie karmat, jotta tätä alfaa mielä maistamat, 
fääntätoät näf)be£fään nytyajan riffaaben ja menegtyffen, 
fifmättfä hymyillen tafaifin täljän merfillifeen toil)fiäi£iltaan. 
Saapungin faappiaat oliioat luulleet, että l)e nyt faifitoat 
loman filpailian, ja monet ne tänä päimänä uteliaina fat= 
foitoat ©ammaffofolaa fofjben, obottaen että toit) o Uinen 
mar^fifi efiin. SKutta fatnoitt tain monet mäntiin tärfeät 
tpi^toria^fa mainitut mi£)otlifet, ei tämä pitänyt fiirettä pa= 
fjaalaan. SJiuutamat fjarmat yljbiStyffen jäfenet olimat fum 
rimma£fa falaifuube£fa fofoontuneet, ollalfeen tobi£tajina 
liitteen atoajaifiSfa; ja niin feifoitoat !)e nyt tuo^fa furulli^ 
fe3fa, pimeä^fä mara^totalon ljuoneeSfa, neamotellen fiitä, 
tuta fe rof)fea olifi, jonfa oli amattama puoti ja jätettämä 
fen maatimaton fifu£tu3 yleifön tarfa^tettamaffi. 9)ffi oli 
ylen laitto fitä tet)bäffeeu — tointa ei oifein miellyttänyt 
olla fiettä puotia atoattatöfa; mutta tan terran oli niin piU 
Iälle joubuttu, oli rnentämä eteenpäinfin ja miimein jaoffi 
maaatt ro^fea f älli, jota rniif mälitti fearaaffi^ta, laaffajett 
luo, aafafi tte — ja muutamia minuutteja myöhemmin taitut 
foto ©ammaffofota naurulta.

(Sellainen oli yybi£tyffen alfa.
Sopulia touotta 1845 oli fuitettfin yf)bi3tyffe£fä jäfe- 

ttiä jo 80, ja pääomaa oli fittä noitt 5,000 ml.
(Snfin maffettiin 2 V2 °/0, fittett 4 °/0 forfoa jäfeniltä 

faabui£ta ratyoi^ta. Sun nämä forot ja mäljät t)oitofu3tau
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nufjet oli mafjettu, j a e t t i in  to to  m oitto  o s ta j i l le  ja= 
rnaSja ju p te e S ja tu in tu f in o t i t a m a r o i ta o S ta n u t ,  
ja pian oppimat jäfenet oifein armoStelemaan [itä puomatta= 
maa IijäpStä, miniä peibän tulonja tämän tantta faimat. ©ett- 
fijaan, että t)e ennen olimat otteet melaSja ripfamatauppiaitte, 
oti jäfenitlä npt ppbiStpfjeSjään jääStöfaSja, jota taottamatta 
ostajilleen mitään nufia fieltäpmpffiä pantti Reille jääStöjä. 
SBuoben 1845 miirneijellä neljännefjellä noufimat ppbiS- 
tptjen feSfimääräijet miitfotutot pii 30:n pannan eti 750:tt 
rnarff aan.

SDtuutamia tuutanfia oltuaan toimeSja päätti ppbiStpS, 
jaabafjeen tarpeellista liifepääomaa, panttia fotoon 1,000 
puntaa, jota maStaa 25,000 ©uomen martfaa. Jäm ä juntata 
jaettiin 1 punnan ojatfeipin ja pfjifään jäjett ei faanut ottaa 
enemmän tuin 4 ojafetta. ô§> tarmittaifiin enemmän tuin 
1,000 puntaa, moitaifiin ppben jäjenen o jätemäärä fopottaa 
miiteen. CiittpeSjään ppbiStpfjeen oli tuutin itfe tultama 
toimistoon ja jämällä [itoubuttama ottamaan 4 ppben pum 
nau ojafetta, joista peti tuli maljaa 3 pennpä ojatfeetta eli 
jiiS ppteenjä faifiSta neljästä pfji jpiltinfi (1 nti. 25 p.) $o= 
täinen jäjett jitoutui fitäpaitji miifottain mafjamaan mäpim 
täin 70 penniä ja juoStui fiipen, että laitti pänetle tulemat 
forot ja ofingot jaimat jääbä matjuifji pätten ojaffeiStaan, 
jifji fun nämä olimat täpbelleen mafjetut. ^äjexxtett, jotta 
eimät jäännöllijeSti juorittaneet mafjujaan, oti rnafjettama 
rangaiStuSforfoja. 9?äiStä olimat jentään mapautetut jairaat, 
tpöttömät ja ne, joita jota muu onnettomuus oli fopbannut. 
^äjenille, jotta olimat färjineet joulun juuremman onnettomuus 
ben, mponnettiin oifeuS mppbä faiffi ojaffeenja paitji pptä.

PjbiStpfjen pallitutjen muoboStimat pupeenjoptaja, ra* 
paStonpoitaja ja jipteeri, jotta malittiin fuubeffi fuufaubeffi, 
ja jitöpaitji 3 ebuSmieStä ja 5 liitfeenjoptajaa. SBielä ma= 
Iittiin tarfaStajia. ^optofunta fotoontui jota torstai.

SltuSja pibettiin mppntipaiffaa anti main laumantai=
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ja maanantainttoina, mpöpemmin faiffina muina arfinltoina 
paitft tiistaina,

©e meneStpS, mitä fRocpbalett ppbiStpffellä on ollut, 
fäp ilmi fiitä, että tällä ppbiStpffellä jo 6:it nmobett tututa 
tua, eli tv. 1850 oli 600 jäfentä, pääomapanotpa 57,000 
©mf., fefä 22,000 ©m!, liifeinoittoa, ja iv. 1887 11,152 
jäfentä, noin 8,500,000 ©mf. pääomaa, 8,000,000 ©mf. 
menoja oStoipin ja 1,200,000 ©mf. pupbaSta moittoa. $o 
alulta asti on 2 l/2 %  tooitoSta fät)tettt) ppteifiin fin)iS= 
tpStarfoituffiin. 9?pfpjään on ppbiStpffellä 18 lufufalia, 
firjaSto, joSfa noin 17,000 fibettä ja afuinpuoneita noin
750.000 mf:n armoita. 9?uorifon fääStöfaSfoja, fairaS  ̂ ja 
pautauSapurapaStoja on fitäpaitfi ppbiStpffen pptepbeSfä. 
97oiu 3,400,000 ©mf. liiton toaroja oli m.1887 fijoitettu 
23 muun liiton ja pleiSppöbpllifen feuran ofaffeipin ja noin
2.600.000 ©mf. oli annettu lainaffi muille ppbiStpffille.

©ppnä Stocpbalen nautintoppbiStpffen juureen meneS=
tpffeen pibetään fen fapta pääperiaatetta, [itä että tamarat 
mppbään tatoallifiin fauppapintoipin ja että moitto jaetaan 
ostosten eifä pääomapanosten mufaatt. Xatä tooiton jafa= 
luistapaa puolustetaan [itiä, että tooitto juuri faabaan oŜ  
tajain ostosten fautta, joten fe rnpöS on näiben feSfen jaet= 
taioa. SlinoaStaan täten fatfotaan iooitatoan faifeSta fit̂  
pailuSta puolimatta fiinnittää ostajia ppbiStpffeen, mifä ei 
tapaptuifi, joS tooitto muitten perusteitten mutaan jaettaifiin, 
efimerfiffi ofinfoina pääomapanoffieit mutaan. Säällä järjeS= 
telmällä on taielä fe etu, että jäfenet, tartoitf emättä tepbä 
mitään uprauffia, faatoat rapoja fääStetpffi ja niin toäpitel  ̂
Ien tooitoat tnuoboStaa pääoman $oS taa S tatoarat mpp= 
täifiin fäppäpintoja niin paljon pattoemmalla, että ei fpntpifi 
mitään tapi toain pptoin toäpän tooittoa, olifitoat fpllä jä= 
fenet filloinfin tilaifuubeSfa fääStöjä tefentään, mutta nämä 
olifimat aina terrallaan niin pieniä, että niitä taioallifeSti ei 
pantaifi talteen.
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9?timä omat nyt n. f. Otochbaleu järjestelmän pää- 
periaatteet. Niitten maStafohtana omat toifen, Simit=©ermice  ̂
s$lan nimijeit järjestelmän periaatteet, joibeit mittaan tamarat 
myybään main Riutan ostohintoja fatliimmalla — tämä lifä 
Muulien formaamifetfi — ja moitto, jota tofin ei ole juuri, 
jaetaan pääomapanosten, eitä ostotfieit mutaan.

ĉe ofuuStoiminnait muobot, jotta lähinnä nautinto- 
ofuuSfuntia (SnglanniSfa enimmän omat tulleet täytäntöön, 
omat tuotanto-ofuuSfunnat. ©uuri oja näistä on perustettu 
nautintomfuuStuntain yhteyteen.

SBuonna 1887 oli olentasfa 87 tällaista, nautinto- 
ofuuSfunniSfa tel)bpittä fääStöillä perustettua yritystä.

SBarftnaifta luotto-ofuuSfuntia on maljän ja niibeit 
mertityS on SnglanniSfa merrattain mäyäineu.

9Wiit rnahtamaffi tuin ofmtStoiminta outin GmglanniSfa 
levittynyt, omat fen tanSfa fuitentin miime aitoihin asti me-- 
neStytfellä tilpaitleet työmäeStön luottamutfeSta ammatti- 
yhbistytfet, nuo n. t. „trabe-unionS".

9?ämä yhbistytfet tahtomat fuojella työmiesten etuja 
pafottamalla teollifuubenharjoittajia tuSfatin erityifeSfä ta= 
pauffeSfa fopimaan yhbiStySten, eitä ytfityiSteu työmiesten 
tanSfa työajan pituubeSta, työpaltoiSta y. m. ©itapaitfi 
antamat ne jäfenitleen tufea. 9?e muistuttamat fiinä hytein 
paljon manf)oja ammattituntia.

äöiimeifet (Englannin tapauffet, marfinfin juuren eng= 
lantilaifen tonetehbaStyörnieSten laton epäonnistuminen, omat 
tuitentin herättäneet eloon fyfymytfen, outo työmiehillä to 
fiaantin maStaamaa hyötyä niistä rahamääristä, jotta ta- 
toamat ammattiyhbiStySten rahastoihin.

SBuonna 1895 laitettiin GmglanniSja oleman 1,250 
ammattiyhbiStyStä ja niiSfä yhteenfä 1,330,104 jäfentä. 
Cafon tehnyt fonetyömieSten yljbiStyS ei ole jäfenlitmultaan 
juurin, joSfin je ennen taitoa oli rilfain. ©nurin on timi- 
yiitifaimoSmieSten yhbiStyS, jiiheit f un tuutuu 192,000 ja-
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fentä. käittä ppbiitptfittä on paltuifaan ppmin juurta pää; 
omia. ©abatta Gmgtannin fuurimmatta ammattippbiitptfettä, 
joihin ppteenfä fuuluu uoiu 1,200,000 jäfentä, ou muofittain 
ppteenfä 190:tt miljoonan marfan meno; ja tulofääntö. £ ä ita  
meni 60 profenttia puutteeifa otemain jäfenten auttamifeen, 
fairai; ja pautauiapuipin p. m. f. SBain 13 ä 14 pro; 
fenttia meni ennenaifaan latfofuitannutfiin. Uufimmat am; 
mattippbiitpilaitotfen lannattajät eimät fuitenfaan ppmätfp 
tätä, niinfuin pe fanomat, manpoitliita tapaa föpttää maroja, 
maan maatimat, että tuloja on ptfinomaan fäptettämä Ia?fo= 
tarfoituffiin. 9fiin fämifin muonna 1897 fonetpömieiten 
talon maitutuffeita.

On felmää, että niin lanan, luit työmiehet täpttämät 
ammattippbiitpiten rapaitoipin totoontuneita mitjooneja fet- 
taifiin tarfoitutfiin, mittä tifäämät jäfenten tatoubelliita pp; 
minmointia, liitteen moima tammaa ja fen tptp olla maita; 
painona pääoman omiitajain pppteilte, lifääntpp. Suutta 
joi märät tututetaan talloihin, täp ammattippbiitpi moi; 
mattomalfi, [itiä rapoitta ei mitään jaa tepbptfi. Sun eng; 
lantilaijet fonetpömiepet otimat fututtaneet rapanja top; 
puun, täptpi peibän fuoitua moittajan eptoipin. Suuri jtljt, 
että tallo on aje, jota peitontaa tpömiepen maituituimoi; 
maa, tuta enemmän [itä täptetään, on Gmgtannin tpömiei; 
piirei^ja ppä enemmän alettu epäillä tallojen ppötpä. Jäp= 
bettä tobelta moi tpfpä, eitä tonetpömieiten otifi ottut pa; 
rempi täpttää ofuuifuntain muoboitamifeen niitä fuunnatto; 
mia rapamääriä, jotta npt ppöbpttömaiti rnenimät talon 
plläpitämifeen.

Jilaito  ojoittaalin, miten • ofuuitoiminta on (Sngtan; 
niifa jaanut ofatfeen ppä tijäantpmää meneitpitä. Ofuui; 
tunnat omat miime muojina tepittpneet toto paljon nopeani; 
min tuin ammattippbiitpffet.

SEBuonna 1896 taitettiin (Sngtanniifa oleman 1,676 
ofuuituntaa ja niiifä jäjeniä 1,420,000. 97iiben jäjentutu on
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fiten nousut pii ammattipfjbiStpSten jafenlumun. SBuobeSta 
1875 on ofuuSfuntain jäfenten lufumaära totyonmt folmim 
fertaifeffi, fun ammattipl)biStpSten famalla ajalla tullin tafy 
benfertaifeffi.

Sljfäpä tpömäenliife npt GmglamtiSfa alfaa feljittpä 
fiifjen fuuntaan, että tpömieS, lafaten olemalta fotaifa atm 
mattipl)biStpffen jäfen alfaa muuttua ofuuSfunniSfa tpöSfem 
telemäffi rauf^allifeffi pl)teiSfunnan jäfeneffi. SBuofifpmmeniä 
mannaan fuluu, ennenfuin mannermaan ruumiiltifen työn 
tefiijiSfä tämä mielipibe mafaantuu.

©amalla fun npt ofuuStoiminta $foSfa 23ritanniaSfa, 
nojautuen itjenjäauttamijen periaatteefeen, on fel^ittynyt af; 
Ijaalta plöspäin, ja fen johtajat omat sijanneet laitti vatya* 
amut, on fitä maatoin maltioma^ti alituife^ti jefaantunut 
ranSfalaiftin liittoihin. hilloin on näitä liittoja faifitt tamoin 
juojitta fun on huomattu fen fautta erittäin helposti faamm 
tettaman fanfan fuofiota, milloin taas on niitä mainottu tyly 
teiSfunnan pahimpina miljollifina. 9)^bi^t^laito^ on fem 
muoffi fJiattSfaSfa fe^ittynyt tyrnin eyätafaife^ti. ©e fuo= 
jeluS, mitä maltio aifa ajoin liitoille on antanut, näyttää 
fuitenfin tuottaneen näille enemmän mafyinfoa ja epäluot  ̂
taotulta fuin niibett ofaffi tulleet mainot.

©e muoto ofuuStoimintaa, mifä SfanSfaSfa enimmän 
on yää^fyt fäptäntöön, on fen maifein muoto, tuotanto^ 
ofuuSfunnat; maiffa meneStpS, pritpSten lufuutt fatfoen, 
aina miimeifiin aifoifgn asti on ollut fjuononpuoleitten. 
$tfe afiaSfa otifimatfin tuotanto mfuuSfumtat, joS ne ottaifimat 
nteneStpäffeen, faiffein perinpof)jaifin feino te£)bä tpömieS- 
tuoffa riippumattomaffi fuurten pääomaitt omistajista. ©ii£)en 
ei pantu huomiota, että tuotanto-ofuuSfunnat maatimat jäfe  ̂
niltään paljon fuurempia fefä fimeellifiä että älyltifiä omu 
naifuuffia fuin muut ofuuStoimintamuobot. Slfian näin ollen 
on luonnollista, että enimmäffeen on IRanSfaSfa fjalmeffittu 
fellaifia malmiStuSmuotoja fuin mara=aitta-, raafa-aine= ja
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tpötalmofnuSfuntia, maitta 9?anSfa lufuifine ja lapjaffaine 
fäfitpöläiSluoffineen näpttääfin oleman mitä paralta maa= 
perää moifille liitoille.

StanSfan tuotanto=oSuuSfuntain marfinaifena alfuum 
paniatta moibaan' pitää lääfäri Sucpe^ia. luonnontieteitä 
ja filosofiaa tutfieSfaan oli 93ucpe în mallannut mipa triStim 
uSfoa lohtaan; mutta f un pän, Suuremmalla meneStpffellä - 
moibaffeen friStinoppia maStuStaa, fpmentpi fen tutfimifeen, 
tuli päneStä uSfottnon lämmin tannattaja. 35ucpeg lät)ti fiitä 
mafuutuffeSta, että luonto ja eritpifeSti ihminen ebiStpmät 
laffaamatta. 9J?utta ipminen on jo npt niin forfealla aS= 
teella, että pänen pitäifi fepittpä itfetietoifeSti, eitä enää olla 
Sattuman määräpStert alaiSena. käittä oli 23itdpejHn ntaa= 
ilmanfatfantofanta, ja fitfi oli tptlätin luonnollista, että pän, 
täptännöSfä toteuttaatSeeu uSfonfa, omisti eläntänfä tpömieS= 
luotan olojen parantamiselle.

93ucpe<$ perusti fatfi 9tanSfan ensimmäistä tuotanto* 
ofuuSfuntaa, uim. m. 1832 ppbiStptfen puuseppäin ja m. 
1834 tnltaSeppäin teSfuuteen. 9?äibett oSnuStnntain fään* 
nöiSfä puontautetaan: että tuotantomfuuSfuunat omat oifea 
feiuo mapanttaa palffatpömiepet, poistaa mipollifuubet tpöu* 
antajain ja tpömieStert mäliltä, fpunpttää järjeStpStä ja ram 
paa teollifuubeSfa, ja perättää melmolliSnubentnntoa ja re= 
pellifppttä, näitä omirtaifuuffia, joista fanfan toto tule* 
maifuuS riippuu, ©itäpaitfi fääbetään niiSfä: että ntää  ̂
rättp oja — feitSemäS °fa — oSnuStnntain moitoSta on fäp* 
tettämä jatamattoman tantarapaSton muoboStamiSetfi perus* 
tettamaa tpömieSpanffia marten, jonta pääoma otifi foto 
tpömieSlnofan oma. SDiuuSta moitoSta Siirrettiin puolet ma= 
rarapaStoon, toinen puoli jaettiin ofuuSfunnan jäfenille. 
9?äiSfä ppbiStpffiSfä ei - faanut laSfea palffaa fappaletpön 
mutaan, maan joptofumtan oli rnäärättämä päimittäiSten 
tpbtuntein tutu ja rnäärättämä palfta niiben mutaan; tutin 
fai taitoaan ja fpfpään maStaaman tpön. tämmöinen tpön*
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jalo on tofin nyt lailiSfalin teptaiSfa tooimaSfa; mutta 
SSucpejHn ofuuSlunniSfa luodut lulin työmies oileubeSta itfe 
toalita työnfä ja fitoutui pientään joptolumtan panette am 
tamaSfa toimena oileubetta ainafaan juoraa päätä erota. 
(Eronnut työmies et määrättyyn, pitempään aitaan faift ryp  ̂
tyä fiipen työpön, mitä pänetlä ofuuSlunnaSfa oli ollut. 
Saillein jäfenten fuoStumuS toaabittiin uuhen jäfenen toa& 
taanottamifeen. Styöfäännöt olitoat erittäin anlarat; jarnoin 
myös toaatimuljet [itoeellijeen elämään näpben. Ojuu^fnnta= 
loloulfiSfa oli jäfenten rangaiStulfen tipalla oltatoa länttä. 
UlfanaifiSfa afioiSfa ei ofuuSlunta efiintynyt ofuuSluntana, 
ivaan tatoallifena tiileyritylfenä; tämä fiitä fyyStä, että patlituS 
fiipen aitaan toainofi lailfia ypbiStyffiä, joilla oli femmoifet 
tarloitulfet, ja anlaraSti ranlafi ttiiben jäfeniä. ^uufeppä^ 
ypbiStyS pätoifi pian; mutta fultafeppäin lunta pyfyi tooî  
rnaSfa aina muoteen 1870, jolloin fe lärfimäinfä juurten 
tappioitten täpben pajofi. SBiimelfi mainitulla ofuuSlunnalla 
oli, to. 1834 atlaeSfaan, ollut 8 jäfentä ja pääomaa 200 
frangia. äSuonna 1858 noufi fett liiletooitto 140,000 fram 
giitt. USlonnotlinen mieliala, toeljellifyyS ja upraatoainen 
ypteifen pptoän parraStuS otoat tunnuSmerlleinä 33udpej'iu 
perustamille ofuuSlunnilte.

©illätoälin luu 93ucpej näin työSlenteli faabalfeen fô  
tointoa fyntymään pääoman omiStajain ja työmiesten toälille, 
liittontuitoat työmiepet toifaalla ypteen, puolimatta tooimaSfa 
otetuista Helloista, palottaalfeen työnantajia antamaan peille 
parempia pallloja. UfeiSfa tapaulfiSfa peibän onniStuilin 
panllia itfelleen ofinlo tiilleen tooitoSta. (Enfimmäifen läytäm 
nöllifett yrityffen täpän fnuntaan teli Seclaire, jola maalari- 
toerStaaSfaan juurella meneStplfellä otti läptäntöän fen peri
aatteen, että työmiepille luutuu oja tooittoa. £ämä liile on 
maaitmanfuutu ja pyStySfä toielä tänä päitoänä.

^litoan erilaifet mielipiteet luin Sucpe^ilta, oli tunne* 
tulla lanfanliipottajalla SouiS Slangilta, (fynt. 1813), jola
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ejiintyi maittaen, että liipattu olifi poiStettama, mutta ettei 
fe moi mäpemmätlä tapahtua, luin että yffityiSten harjoittama 
teollifuuS fotonaan lopetetaan. Soitin 23lanc tahtoi fenmnoffi, 
että maitio ottaifi taiten teottifuuStoiminnan I)altuunfar ja 
että työpatffa, työajan pituus, työtuotteitten pinta ja moiton 
jafamiStapa määrättäifiin pyfymäifeSti maltion mirfamieSten 
toimelta. Sun pelmifuun mattanfumouS pupfefi ilmi ja py- 
min juuri jouffo työmäfeä jen lautta jäi työttömäffi, onnistui 
ÖouiS 33lanc’in jaaha tuumanfa pymäfjytyiffi. ^attituffen 
täytyi taata työtä faifilte alamaifitteen. $£ätä marten pe
rustettiin n. f. fa n fa ttiS ty ö p u o n e ita , joilla ymmärret
tiin juuria laitofjia faifeltaijia ammattitoimia marten; maitio 
piti ne yllä, ja jofaijen fanfalaifen oli niiSfä jaatama tepbä 
työtä määrätystä, 2:n marfan paimäpalfaSta. Suutta fun 
ttäipin työtaitotjiin tuli äimän juunnattomaSti työmiepiä, ei 
täten jyntynyttä juurta tamarajouffoa mitenfään moitu jaaba 
myybyfji; työmiepet fuljeSfelimat joutilaina, mutta patffaa 
oli niille fuitenfin annettama. Suuluifain f anf ällisty öpuo- 
neitten fulfeminen oli jenmuoffi pymitt pian äimän mälttä= 
mätöntä.

SBarfinaifet tuotanto-ofuuSfunnat jyntyimät maSta 
mallanfumouffen jätteen, fun fanjattiStyöpuoneet, mintuin 
yllä on ferrottu, oli puomattu mapbottomifji ja laffautettu. 
©unen mallanfumouSta oli paitfi SBucpe în ypbiStyfjiä ole= 
maSja main muutamia jamanfaltaijia yrityffiä, uiinfuin ejim. 
muuan firjaltajain perustama, jota tuitenfaau ei pallitufjen 
mainojen pelosta uSfattanut julfijeSti näyttää otemanja 
ypbistys, maan piiloutui yffityiSten mestarein yritysten ni= 
men taafje.

Sun fanjattiStyöpuoneet olimat päminneet ja pattituS, 
teptyään taaS täybert fäännöfjen ypteiSfunnaltifeSfa politii- 
faSja, oli ©latuun 5:nä päimänä 1848 tefemällään päätöt^ 
jellä myöntänyt 3 miljoonaa frangia jitä marten, että niistä 
annettamilla lainoitta ebiStettäijiin mapaitten työmieSliittojer
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perustamista, lemiji äffiä foto fanjaan je fäfitpS, että tpö 
pääjee oifeuteenja main moisten, mapaaSti teptämäiu liittojen 
tantta. $ffiä jpntpi juuri jouffo tuotanto^ojuuSfuntia, ja 
liite jäi oi tein fuumeentapaijert luonteen, SBuoben 1849:n 
lopuSja laSfettiin ojuuStnntia oleman 98; 1851:n altuun 
oli lutumäärä nonSjnt läpemmäS fapteenjataan, jotSta 40 
oli tuotantokojuuStnntia; tuotantokojuuSfuntain jäjenlutu oli 
1,000, rnuiben ojuuSfuntain m 2,000. SBuoben 1851 :tt tm 
lueSja taSmoi ojuuSfuntain tutu pffiStään ^SariijiSja 210:een 
ja maajeubuilla 79:ään. äftutta näistä ojuuSfunniSta päk 
miji pian juuri jouffo, muutamatko muutaman fuufauben 
elettpään. SKuutamat näistä pritpffiStä lienemät Inonnolk 
taan äimän eronneet tobellijiSta ojuuSfunniSta, ja olimat ne 
ottaneet näibett nimen main pääStäfjeen nauttimaan mpöm 
netpn maltiolainart etuja. Saiffiaan pppbettiin lainoja 600:lle 
ppbiStpfjelle. 9Jäitä moitiin mpöntää main 30:l(e ^ariijin 
ja 26:lte ntaajeutujen ojuuSfttnnalle. Sainakapua jääneistä 
ojuuSfunniSta oli m. 1867 jälellä main 16 ja npfpään on 
niistä pengiSjä ainoastaan 5.

©e fiipfo, minfä maltion mpöntärnät lainat olimat 
jpnnpttäneet, ja jitä nopeasti jeurannut pifainen taantumus, 
jonfa ujeimmiten maifutti j£, ettei fpettp ebullijeSti fäpttäk 
rnään lainafji jaatuja muroja, rnuuttimat taaS pian pallitufk 
jen fäjitpfjen ojnnSfuntain ppöbpStä. bittiä npt rumettiin 
entijen löppän tarfaStnfjen jijaan uiman plenmääräijen an= 
faraSti malmoutaan lainan jääneitten ppbiStpSten toimintaa, 
joten näiltä meni faiffi ntapbollijuuS elinmoimaijernmin fek 
pittpä. ^apolen IILnen maltiofaappaufjen jälteen — jota ta= 
paptui 2 p:nä ^onlufuuta 1851 — maabittiirt äffiä faiffi 
mpönnetpt lainat mafjettamifji, mistä jeuraji ujeimpain ppk 
biStpSten pämiäminen. ^ätemämpää jpptä maltiolle olla 
annillaan ebiStömättä ja juojimatta ojuuSfuntia jiiS tuSfin 
moi olla fuin npt mainitun toteen tulos.

JBuonna 1848 olimat ojuuSfuunat feSfeuäiStä amun
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antoa marten t̂)tt)neet tiitofji, ja oli niiltä t)attitu3, joitta 
jämättä tuli olla ratfaifiana, joS riitoja jpntpift. Sönonna
1849 muoboStut tästä NnltitufjeSta n. t. meljeSojuuSfmttain 
tiitto, jonfa piti mätittää ojuuSfmttain feSfen eri tpöntuot= 
teitten maitjtoa, järjestää tuet tain ja jaatamien matista juf)= 
betta, toimia ojuuStoimintamatteen lemittämijeffi ja antaa 
pffitpifitle ojunSfunnilte tarpeellisia nenmoja ja ohjeita. SBuonna
1850 Rajoitti OtanSfan ^attituS tämän ^öbpttifen laitojen, 
ja liiton hallinnon jäjenet tuomittiin, rangaiStufjeffi [iitä, että 
otimat olleet ofatlifina jatajenraan, mintuin tuomioSja janot* 
tiin. ^outufuun toijem* p äimän maltiotaappautjen jätteen 
toimeenpantujen mainojen tantta rnenettimät ujeimmat pN= 
biStpfjet jofytajanja ja toimeliaimmat mie^enjä. $o tämäfiu 
oli pljtenä jppttä niibeit Ijämiämijeen.

2tina muoteen 1863 oli StanSfan ojunStoiminta täp= 
hetteen ppjäl)bpStitaSja jen antaran ja epäluulojen potiift= 
malmonnan maitntutjeSta, mintä ataifina laitti pl)biStpfjet 
ja mpoS ojuuStunnat otimat; mutta mainitusta muobeSta 
ottaen aitoi jentään uubelteen näfpä juurempaa mapautta 
tältä, jamointuin muittafin aloitta. Seijari Napoleon, jota 
tahtoi moittaa puolelleen tpömäenliiffeen johtajat, jetitti npt 
jutfijeSti tatjtomanja poistaa taiten jen, mitä eSti tpömieSten 
tilan parantamista tartoittamien ptjbiStpSten perustamista. 
SuottomjuuStuntiin pantiin tältä tertaa enimmän huomiota. 
SuottomjunSfnntain teljtämänä janottiin oleman tarpeelleen 
pääoman Nauttiminen tuotantomjuuSfunnille. $ällä tertaa 
ei tt)ömie£)itlä, mintuin 1848/ ollut mitään jpptä fääntpä 
maltiolta apua ppptämään, maan toettimat t)e auttaa itjeään 
omilla monnillaan.

SBuonna 1880 tuomutti fanjalliStalouStieteiliä 9tant- 
pal teStamentiSjaan melfoijen omaijuutenja ^ariijtn fau= 
pungitle, määräten, että jiitä oli annettama lainoja tpömieS- 
ojunSfunnilte. SBuomta 1883 aitoi tätä marten ajetettu 
toimifunta tpönjä. SBaiffa Stampal oli tartoittanutfin
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faiffia erilailta ofuuSfuntia, mpönft toimilunta laittoja main 
tuotantoa f uuSfunnille. Cainanljatemuffia tuli mpöS, niinfuitt 
tamatliSta, juuri joufto, ei ainoastaan olemana oietuilta ply 
bistptfiltä, maan rnpöS femmoifilta, jotta maSta toimotuilla 
lainarahoilla aijottiht perustaa. SSaitta laiualjafemuffet 
tarfaSti tutfittiin, pääfimät tuitentin mpöS ufeat fellaifet xjfy* 
biStpffet nauttimaan lautoilta, mitta [itä eimät olifi anfaim 
neetfaau. $o muotina 1889 oli 49:Stä apua jääneeltä tyly 
biStptfeStä 18 joutunut tonturSfiin ja 18:n piti lopettaa 
liifteenfä; 3:n piti ppptää IptfäpStä maffaeSfaan melfanfa 
tafaifiu.

äöuonna 1885 oli 30 tuotantomfuuSfuntaa taas rnuô  
hohtanut liiton, ©en jol)boSta, että piftuteollifuutta har
joitetaan hptoiit laajalti OianSfaSfa ja erittäintin ^ariiftSfa, 
omat tuotanto mfuuSfunnat taas muobeSta 1890 fuureSti li- 
fääntpmäSfä.

laittein enimmän leminneet omat toiStaijeffi fuitentin 
9tanStaSfatin nautinto-ofuuSfunnat, mitä outin luonnollista, 
tosiapa niitä peruStettaiSfa ja ohjattaiSfa maabitaatt mä̂  
hemmän taitoa, mäl)emmän felpttpnpttä tytjtei&tyenfeä ja mpöS 
mähemmän omanrnoitonppptämättömppttä, tuin milloin on 
muilta ofuuSfuntamuoboiSta tpfpmpS. ©iffi pibetäänfin 
pleenfä nautinto^ofuuStuntia malmiStuSfouluna täpbellifetm 
mille liittoutumiSmuoboille. Snotanto^ofuuStuntaiu Intit nonfi 
StanStaSfa muoben 1895:n lopuSfa l,197:ään. 9?autinto  ̂
ofuuStunnat phtytoät m. 1885 liitoffi ja muoboStirnat ph" 
teifen ostotoimiston, jotta molemmat [ijaitfemat ^ariifiSfa.



V.

Cfmtätoimmta
©amalla fun önglanniSja ja SftanSfaSja eri maa= 

alueet jo aifajeen pihistettiin pf)bet[i totonaijuubeffi, ppjpi 
©atja mieta tauan uufimmalla ajallatin maltiollijeSfa ja 
taloubellijeSja juf)teeSja pajallaan. Cutemattomat tullirajat 
jafoimat ©atjanmaan eri ofiiit. Saitaan tjuornattamaa teollis 
fuutta fiellä fiiS tuetin moi jpntpä. SBuoben 1820:u paif= 
teillä alettiiu tuitenfiu pt)ä pleijemmin iarraStaa pateista 
tauppapolitiitfaa ja m. 1834 juoStuttiin tullipibiStpfjeen, 
niin että foto ©afjaSja o limat tullit famaltaifet.

$ämän jopboSta altoitoat ©afjatt fauppa ja teollijuuS 
nopeasti fel)ittpa. ©uurteollijuuS aitoi npt täällatin man 
futtaa jamoja muutotfia fuiu muuallafin.

Suu muoben 1848;n mallanfumouS puptefi ilmi eri 
ofi^fa ©afjaa, olimat fäfitpöläijet t}eti altista pitaiit taittein 
lemottornimpia. §e ilmaifirnat pleenjä juurta maaten mielii 
jppttä taitfea elinfeinomapautta ja mapaafattppaa maataan. 
9Jcaiu'in Qfranffurfiin fotoontui 5:nä pata ^einatuuta 
juuri jouffo mestareita niin futjuttuun fäjttpöIäiS- ja am- 
mattifongreSfiin, jota mpöS nimitettiin täfitpöläiSsparlametu 
tifji. Jäällä laabittiin elinteinolafnepbotuS, jota jitten am 
nettiin grantfurtiSja toolla oleman tanjalliSparlamentin täfi= 
teltämäffi, ja jonfa tantta tapbottiin uuhelleen jaaba moi*
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maan maniat elinfeinolain jääböfjet faifenfattaifine rajoitut 
fineen. ©antoja mielipiteitä laujitimat jutfi rnpöS lufuijat 
maalais^ ja maafuntafofoufjet, joita ammattilaijet jamaan 
aitaan eri tapoilla pitimät, ja joiSja päätöffiä olimat tefe= 
mäSjä ei ainoaltaan itfenäifet mestarit, maan mpöS monet 
fijätlit ja oppipojat, maiffafin nämä jämällä jiitä ppmäStä 
maalimat itjelleen eritpifiä etuja, ©amalta fun näin maa= 
bittiin uutta, feSfiajan otoipin miemää elinfeinolatia, oli rnpöS 
puornattamiSja pprfimpS muoboStamaan ppbiStpffiä erilaijia 
tarfoituffia marten. ©uuriSja määrin muoboStui jiten piltin 
foto ©afjaa täfitpöläiS*, tpömieS= ja jääStöppbiStpffiä, n. f. 
fanjalaiSten petaStamiSlaitoffia, rafennuSppbiStpffiä, amum 
antoppbiStpffiä, tpömieSten jimiStärniSpiirejä ja toimistoja, 
joiSja ammattitaitoa tutlittiin. häistä pämijimät ufeimmat 
itjeStään ja main muutamilla parmoitla on ollut moirnaa 
fepittpä.

Sunnia npfpiSten tatoubeltiSten ppbiStpSten aatteen 
fäptännötlijeStä toteuttamijeSta tulee fuitenfiu etufijaSja ®e= 
litgjcpHfäijelle lafimiepetle ^erman ©cpulje'lte. kerman 
©cputge^elitjjcp jpntpi m. 1808.

Sun muonna 1846 tahon maifutufjeSta tuli pienten 
pätä, muoboSti ©d^ulge peti totijeubullaan fomitean, jota 
foetti ajoiSja fopbata upfaamaa maaraa. kootuilta maroilla 
rafennettiiu mefimpllp, rniSjä jitte jaupatettiiu jamoilla ma
roilla paljottain ostettuja jpmiä. Mäntän pptepteen ajetettiiu 
leipomo, mistä jaettiin leipää, ojafji ilmaijetji, ojafji puolesta 
pinnasta. Näitten toimenpiteitten tantta pelastui $)elitjjcp’in 
piirifunta papemmaSta päbäStä. ©cpul^e jaamutti näiltä 
toimittaan fanjan täpben tnottamufjen ja raffanbeu. Suu 
piiristä pleijellä äänioifeubella malittiin jäjen mitobeit 1848:n 
n. f. fanjalliSparlamenttiin, uSfottiin tämä toimi ©cpul^elle.

Sanjaltisparlamentin jäjenenä malittiin ©cputje prefî  
bentifji ammatti' ja fäjitpötäiSotojen järjestämistä marten 
ajetettnun toimifnntaan. £äSjä toimeSja olteSjaan pän jen
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tantta, että päiten maliotuuuatlaan oli fä[iteltämönä juuri 
joutto tannatuSamuu pppntöjä, tutustui pitfuteolli[uuben ti
laan ja [en tobellifiin tarpeifiiit. Suutta pian Rajoitettiin 
tan[atlisparlamentti mäfimallalla, ja ©cRitl^elle itjelleen 
maabittiin ebeSmaStuuta [iitä, että Rän oli ollut mittana 
päättämällä, ettei meroja enää olift maffettama. SEäStä 
Ränet tnitentin ^napautettiin, ja [itiöin perusti Rän, mitään 
tointa futt Ränellä ei enää ollut, SDelitjfdjHin [airaS= ja Ram 
tauSaputaSfan, mitä erofi taiteta muilta [enaifuifiSta faman* 
nim istä  faSfoiSta [iinä, ettei [e mpöntänpt mitään apua 
ulfopuoleltaan olemille, ja että laitti [en jä[enet olimat pRtä 
äänimaltai[ia o[atfaitten fotout[iS[a. 233ielä perusti Rän 
2)elitgfcR'iin lB:n puu[epän feSfuuteen raata*aineenRanlinta= 
ojuuStunnan. Xätä e[imerttiä noubattimat mietä [amana 
muonna muutamat [uutarit. £>eti tämän jälteen perustettiin 
©lenburgHin fairaSapupRbiStpS ja m. 1850 o[uuStunta fum 
tarien ja toinen räätälien feStuuteen.

©nfimmäi[en luotto=o[uuSfunnan perusti ©cRulje m. 
1850 ©elitgfcRHin. $ämä pRbiStpS erofi aitai[emmiSta 
tannatuS= ja apuraRaS toista [iinä, että t a i t t e in  la in a  m 
o t ta ja in  p iti ru m e ta  o [u u S fu n n an  jä [en it[ i, maf= 
[aa [i[ään p ää[p m at[u  ja [en jälteen tu u ta u j i t ta in  
m äärä ttp  [umma, ja että oli [u o rite tta m a  to ro t 
ja rnatjettam a pääom a ta ta i[ in  äim än täSmäl* 
li [esti. $äfenten tuutau[imat[uiSta pibettiin erityistä tiliä.

£ämän jälteen tartoittimat ©kuljen toimet etupääSjä 
plei[en, o[uuStuntia toSteman lain aitaanjaamiSta. Näitten 
Ränen puuRain[a palttana oli meneStpS, maitta Ränen mal= 
tiolli[et maStuStajan[a tomaSti Ränen eRbotuStanja maStuS  ̂
timattin, ja miRboin ilmeStpi mnoben 1868:n o[uuSfuntalati, 
eli mintuin [en nimi [ananmutaan fäännettpnä tuuluu, mel= 
jellifen Rantinnan ja tatouben Iäti.

äBuonna 1853 julfaifi ©dRulje erään teot[en, joS[a 
Rän tartoin tumailee taRtatoiSta, ®elitj[cR'iS[ä ja [en naa*
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puritaupungeiSfa, ©ilenburgHSfa ja 93i tt e r f e tb, t ä olemaa ta- 
loubelliSta liittoa, nimittäin tapta jairaSrapaStoa, tapta ofuuS* 
lainarahastoa ja luutta räätälien, fuutarien ja puujeppäin 
muoboStamaa raafa-aineofuuStuntaa. liitteenä oli firjaSfa 
mielä fääntöepbotutfia ja malleja ja ohjeita tirjanpitoa marten. 4 
$£ämä tirja fifälfi, niinfuin fiinä janottiin, „ tätjbellifen liittona 
tumiS järjestelmän"; tuitenfin felitettiin, että fiinä lupaillut 
liitot olimat ainoastaan malmiStuSmuotoja ypbiStytfille, joiSja 
ypteifeSti ammattia harjoitettaifiin, f. o. tuotantomfuuStunnille.

Sun ofuuSlainarapaStojen luin mäpitellen oli lifään- 
thnht ja noufi jo yli jaban, huomattiin ytfityifille ofuuSfun* 
uitte mälttämättömälji liittyä yhteen fuuremmaffi liitoffi. 
©dpul^n ja 8;n luotto^ojuuSfunnan johtajan tutfumut* 
jeSta totoontui jemouofji temäättä 1859 ebuStajia 30:Stä 
ofuuStunuaSta ojuuSfuntapäimille 28eimar’iin. käillä ofuuŜ  
tuntapäimitlä päätettiin mnoboStaa teStuStoimisto, miniä 
johto uSlottiin ©cput§e'tle. SeSluStoimiSton teptämätfi tuli 
ylläpitää yhteyttä luo tto=mfuuS luutain mälitlä ja ailaanfaaba 
oma äänenlannattaja ojuuStoiminnatle. 3mStin 2 touotta 
oli leSluStoimiSton maitutuSala rajoitettuna main tuotto* 
ojuuSluntiin. ©en jälleen otettiin fiihen myös muita ofuuS* 
tuntia ja niin jäätiin juuresta joutoSta ofuuStuntia muo* 
boStetutfi juuri, yleinen liitto . Xixmä liitto jataantuu taaS 
alaliittoihin, joihin tuutuu ujeampia tapi parmernpia eri yp* 
biStytfiä. Ciitto pitää jota muoji o juuS tun t apäim it ji 
nimitetyn totoutfen, joport taitiSta ojuuSfunniSta tulee ebuS* 
lajia. $ätlä on liitoSfa tortein malta. Suitenlaan ei ofuuS* 
luutain äimän epbottomaSti täyby noubattaa fiinä teptyjä 
päätötfiä, maan on niitä pibettämä enemmän neumoirta, 
niintuin fäännöiSjä janotaan.

©ämä juuri liitto jataantuu, niintuin jo janottiin, ala* 
liittoihin, joibett teptämänä on ylläpitää ypteyttä ytjityiSteu 
ojuuStuntain ja liittopallinnon 'mätiltä, matmoa alaliittoon 
tuntumain ojuuStuntain liitefitoumutfia ja niitä marten ostaa

3
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tavaroita juuremmtSja määrin jetä toimittaa tain määrään 
miä titintartaStuffia niityin tuntumina ojuuStunniSja. 2öuo= 
fittain pitämät alaliitot totoutjia, joita matmomaSja on liiton- 
jotytaja tatyi tyänette ojuuStuntapäimittä matitta ftjainen.

Uufi ta ito t jota on päästyt taiftiatta täptäntöön maSta 
©atjan mattafunnan miimeijen ofuuStoimintatain tantta (jut= 
faiStu 1 p. Joutotuuta 1878), on ojuuStuntain tilien tartaStuS. 
97e merrattain tyarmat fonturSjit, mitä ojuuStunnat omat tetŷ  
neet, omat tamaltijeSti jotyturteet puutteetltySta jäänneistä ja 
jotytajain tptenemättömppbeStä. Xätä epätotytaa torjatatjeeu 
ja marjintin, että taitti jäännöttömppbet ajoiSja tetjittätyin, 
ottimat atatiitot jo aifafeen palmetutjeenja liitemieSjimiStpfjen 
jääneitä tyentitöitä, joiben tuli tartaStaa ptybiStpSten tilifirjat 
ja atatiiton totoutjeSja antaa tertomuS tuttimuStenja tu- 
lotjista.

Riippumattomuuttaan pnolnStimat ojnnStnnn'at innot* 
laasti.

®un ^reuSjin tyatlituS, ojnnSfnntain tetytpä meneStpf* 
jeltä tpötään mnntamia muojia, tarjoutui auttamaan näitä 
ratya*amuitta, tetimät nämä pietyttä ojnnStnntapäimittään 
jeuraaman päätötjen.

„$aiftia tyaUitntjen pritptjiä mätittömäSti auttaa itjenjä- 
anttamijeen perustumia ojmtSfnntia on maStuStettama ojitus* 
toiminnatle matyingolttyna, foStimat ne fitten toto ojuuS* 
toimintaa pteenjä tatyi jotatin jen eritpiStä muotoa".

$a tättä lannatta ‘tye ptyä ebetteen jäptäSti ppjpmät.
SBaarattijen maStuStajan jaimat ©dtyulje t̂ pprinnöt 

tyanffia ojuuStoimimtalte pteijön tuottamusta jojiatiSti ger* 
binanb Öajatte^ta. ©ctyutje opetti, että luonto on tetynpt 
itymijen otemäSjaoton riippumafji taitettaiSten tarpeitten tpp- 
bpttämijeStä main jenfautta pafottaatjeen tyäntä jännittä
mään ja tetyittämään faiftia moimiaan. $oS ei niin otiji, 
ei mpöStään mitenfään fetyitettäty itymijen tuonnonlatyjoja. 
©ctyulje jentätyben tetyotti tpöntietyiä ponnistamaan omia moi-
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mtaart, totta je mu!a on ainoa faitjelmutjen ipmijetle juoma 
feino jaamuttaa menestytä, vieläpä päättä tatoubellijetti 
riippumattomaffitin. kiiman tointa mieltä oli Sajalte. §an 
mäitti, että ptjttpinen tpömiet ei itje teette itjeään auttaa 
maan, joitta muotji fäjttpöläitten äimän epäilemättä joutuu 
pämiöön, jot tilpailu mapaatti jaa jattua. Sajatle puo= 
mautti tpömiepille n. f. pattanmatjun rautalafia, j. o. fitä 
\tittaa, että nptpitten ppteittuntaotojen maltitetja ruumiillijen 
tpön tetiöille palffaa patottatin matjetaan juuri jenmerratt 
tuin t)e elämän plläpitämijetfi tarmitfemat, mutta ei mäpää= 
tään enemmän. $£pömiet ei pänen mietettään faifi mitään 
etua nautinto=mjuuttunnitta, totta muta patfat alenifimat 
jamatfa jut)teetja/ tuin elintarpeet puojittuijxmat. Söaltion 
melmollijuut on jenmuotji, armeli Sajatte, antaa taifitte tan= 
jataifitle titaijuutta jaamaan määrätpn ojan jimittpttä, 
mattaa ja mapautta. ©itäpaitfi maati Cajalle, että mattio 
antaifi työmiehille lainatjt rahoja, joitta nämä moijtmat pe= 
ruttaa tuotantoppbittptjtä.

$ätä mattaan huomautti ©cpulje, että Sajatle ei mä= 
littänpt 3tantfatja jaabuitta totemufjttta eitä ottanut latuun 
muita, lainan jäämittä paljon juurempia pantatuuffia, mitta 
omat etteinä tuotantomjuuttuntaa muobottettaitja. £ätm 
rnöijiä oli t)änen mietettään je jeitta, että on maifeata jaaba 
taitamaa joptoa ppbittptjelle ja aitaanjaaba jopua ja epä= 
itjefättä ppteittpötä jettaijen ppbittptjen jäjenitjä.

9)htätaitti jäi Cajalle paljon tannattajia tpömietpiireitjä, 
mieläpä ^reutjtn pallituttin otti aitoinaan t)änet eritpijeen 
juojaanfa.

Sun mitoben 1865:n mattiopäimitlä läjitettiin munatta 
©cpuljem tefentää latiepbotutta, jotja pan maati työmies 
piile taitlitta oifeutta yl)tyä ojuuttoimintaau, nouji ^ajatle;n 
ja ©cpulgem järjettelmäin fanuattajien mälilla tiipfeä jana 
jota. (Sbettifiä auttoi mpöt fitloinen minitteriprejibentti, 
ruptirtat b. SBitmarcf, jota oli tatfera perjoonallinen mat*
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taitaja ©cpulge'lle. StuptinaS 93iSmarct f at fertfirt aitaan, 
että tr> aitio to aroitta perustettiin Sajatte'n järjestelmän mm 
täinen tuotantoko juuSfunta; mutta yritys ei onnistunut, ja 
mattioapu meni Suttaan.

©elmillä jyittä näytti ©cputge U). 1864:n mattiopäi^ 
miltä mapbottomaffi fanjafunnan työmiesten ja fäfitt)öIäisten 
f. o. fanjan juuren enemmistön anttamijen mattiomaroitta. 
„3oSfin mäpemmiStöä, ylimystöä, jopon tuutun 5 tat)i 10 
projenttia toto fanjaSta, moibaan ylläpitää muun fanjan fnS= 
tannnfjella, niin on", jattoi pän, „fuitenfin mapbotonta fääm 
tää tämä jupbe ja antaa 5:n h 10:n projentin panttia fotoon 
ne rapat, joita 90 tapi 95 projenttia fanjan foto lufumää= 
räStä moiji maatia. 2)pteiSfunnatlinen fyjymyS — työtä 
tefemäin luottain tatonbellijen ja ypteiSfunnallijen ajeman 
fopottaminen — moibaan rattaista", janoi ©cputje, „main 
tapattamalla peibän jimiStyStään".

SJutfijeen jotaan ojnnSfnntataitoSta maStaan omat 
jiirtornaatamarmfauppiaat ryhtyneet ja foettamat pe jaaba 
pämitetyifji nautinto m jnnSfnnnat, joipin etupääSjä tuntuu 
marfinaijia tepbaStyömiepiä. (Srinomaijeu moimaffaan fin 
potnStyön tantta omat fauppiaat jääneet aitaan fietton, 
jota estää ojuuSfuntia myymästä tamaroitaan muille tuin 
omitte jäjenitleen.

©amoinfuin jo oti taita teoltifuutta parjoittamain por= 
mariett, atfoimat mäpitellen tuoton ja pymien ja patpojeu 
raaf a-aineitten puute jefä maifenS tarfoitufjenmufaijeSti jaaba 
rnaanmitjetystuotteet myybyifji maifeuttaa pienitte rnaanmid 
jetiöitte fitpaitua utfomaitten ja fotimaan juurten maaitomiS- 
tajuin fanSja. On jeumuofji luonnollista, että myös maan 
miljeiiäiu feSfett oma^apnypbiStyfjet fämimät yptä mäittä* 
mättömifji tuin tepbaSteodijuubeSja. SKyöS outin ojunS 
toiminta, terran atfnnn päästyään, täällä ieminnyt mietä 
jontnijammin tuin tepbaSetinfeinoa parjoittamain feSfnnbeSja.

©njimmäijet rnaanmitjetyfjen ebiStämiStä tarfoittamat
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ofuuSfumtat fyntyimät ©affatt mätiriftaimmilta feubuitta, 
nim. IReirtHri rantamilla ja ©atfenHn tuningaSfunnaSfa. 
Jämätin liite aitoi taupungeiSta. ©nfimmäifet tällaifet liitto* 
tunnat olimat ytfinomaan ©(^ulje^elitjf^Hn järjestelmän 
mufaifia luottomfuuSfuntia.

Sun rnaanmiljeliät fuitentin ufeiit tarmitfimat pitenu 
pää matfuaitaa, tuin mitä ©djutje^n taSfat myönfimät, noufi 
pian fyfymyS, moitiinto fatfoa ©c^ulje'n luottomfuuS tuntien 
tyybyttämän rnaanmiljetiäin tarpeita.

©entäfjben rupefimattin puhtaat maanmiljeliäin tuotto* 
ofuuStunnat marfinaifeSti menestymään maSta fitte, fun 
pormestari grebrit 38ilf)elm fHaffeifen oli pannut alulle 
n. f. lainaraljaStoyljbiStyffet.

Staffeijeit aitoi jultifen toimintaufa jotentin famoi^in 
aitoihin tuin ©dptlge. iöuofina 1847 ja 1848 oli l)äit 
äBegerbujct îSfa perustanut fääStö* ja nautinto*ofuuSfunnan 
ja m. 1849 n. t. glammarfelbHn amunantoyf)biStyffen. 
£>ebberSborfin pormeStarifumtan maratfaimpien Ijentilöitten 
aU)ulia perusti t)än m. 1854 yymäntetemäifyySjeuran, jota 
otti teytämätfeen: faSmattaa tumattomia lapfia, toimittaa 
työttömille työtä/ perustaa tanfantirjaSto ja ylläpitää fitä, 
panttia farjaa marattomille maanmiljeliöille ja järjestää 
tuottorapaSto piirifunnan täysiä marten. SBaroja jäätiin 
lainoilla ja mapaaeptoifiSta"tapjoitutfiSta. ©eurait fäätutöiSfä 
oli muun muaSfa määräys, että faatama moitto on lifättämä 
pääomaan, fiffi tun tämä, fortoa forotta taSmaen, noufee 
määrättyyn juminaan. Jäm ä pääoma on „aittaifina au 
tö in ä 4' olema ypbiStytfen omaijuutena, eitä, ypbiStytfen 
pajoteSfafaan (itä (aifi jataa jäjenten teSten, maitta yp 
biStyS yffimtelifesti niin päättäififin. Sun tuitenfin puo* 
mattiin mapbottomatfi niin monen ypbelte y£)biStytfeile an* 
netun tartoitutfen toteuttaminen, tuin yltä on ferrottu, lope* 
tettiin tämä ypbiStyS jo muonna 1864. 9)t(i teptämä toijenja - 
jälteen jätettiin pois opjetmaSta ja miimein oli (iinä jälellä
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toetut lainataSjan pitäminen, ©nnen tätä oli tuitentin ffiajj 
eijen;in toimelta perustettu 4 muuta lainarahastoa eri pai- 
toitte heinin rantamia. §än oli InuItatoaSti tutustunut 
©(hutge^elitjjdhHn luotto-ojuuSfuntien järjeStptjeen ja mais
toi npt hhtoäntetetoäijppstoimenja fenfaltaiSten ph^tpSten 
peruStamifeen, jotta otoat jääneet hänestä nimenjä. h°tt- 
teaminen ©chitl^n järjestelmästä johtui alutfi toain fiitä, 
että Stajjeijen tiinnitti huomionja pffinomaan maantoiljelpfjen 
tarpeifiin; mutta mpöhemmin lifääntpitoät eroatoaifuuöet.

9iajjeijen’in rahastoja hoitamat johtotunta ja hallinto 
neumoSto, joitten jefä puheenjohtajat että jäjenet otoat pal- 
tattomia ja jiiS täpttätoät tehtätoänjä luottamustoimena. 
SlinoaStaan johtotunnan taloubenl)oitaja eli tirjanpitäjä jaa 
paltfaa. $ohtofuntaan tuuluu puheenjohtaja ja eri rahaStoiSja 
toaihteletoa tutu jäjeniä/ jotta toalitaan jeubun fitoiStpneiStä 
ja taloubellijeSti riippumattomista miehistä ja otoat tatoatti- 
jeSti pappeja, opettajia ja jttoiilitoirfamiehiä. £)alliutoneu- 
tooSton muoboStaa 9 jäjentä, netin toalitut jeubun jitoiStp- 
neeStä luotasta. $£aloubenhoitajana on tatoattijeSti jotu 
jeubun opettajista ja määrätään hän toirtaanja 4:tji touo- 
betji 3:n tuutauben irtijanomiSajalla. £>ätteu on aunettatoa 
tatauS tahi muu toatuuS niistä toaroiSta, jotta hänen hal= 
tuunja uStotaan. Saitti nämä toirfamiehet malitjee phbiS- 
tp tjen  päätofouS , jotta on oifeuS pitää jilmättä rahas
tojen hoitoa, ittpöS tilintartaStutjia toimittamatta, haitat
tomat h^^tilöt on luonnottijeSti pantu rahastojen hallinto- 
miehitji jentouotji, että rahastojen hoito tuliji mahbollijimman 
haltoafjt.

öainarahaStojen mpöntämäin lainoin juuruuS toaihtelee 
5:n ja 300 taalerin toälillä. Sortoa lainasta mafjetaan 
tatoattijeSti 5 projenttia ja jitäpaitji protoijiooni, jota fotoin 
tphptaifaifitle lainoille on 3 1/2 projenttia ja ujeampitouoti- 

* jitte ferta taittiaan 5 projenttia. SSJuotuijet matjut, torto
✓



55

ja promijtooni ^tccnfä, tefetoät fiiS miifimuotifeSta lainalta 
7 l/2 profenttia ja fprnrnenmuotifeSta 6 1/2 profenttia.

^iinfutfutulla „huutofauppapöptäfirjain laudatta" omat 
lainarahastot phä enemmän foettaneet lifätä tulojaan. 
sJtein'in feubuilta on nimittäin tamattiSta, että maanomiS- 
tajat jafamat tiluffenfa piertiffi pal^toiffi ja mp^mät ne 
enimmän tarjoamalle. Sun ne henfilöt, jotfa omat haluta 
faat pienistä maapalstoista maffamaan mapPollifimman 
forfeita fotoja, ufeimmiten omat marattomia ja fenmuoffi 
pujotettuja pibättämään itfelleen pitemmän maffuajan, ufeim- 
miten ufeita muofia, mutta nfein tapahtuu, että maanomiS  ̂
taja heti tahtoo faaba haltuunfa foto fauppat)innan, on 
fpntpnpt luoJJa mäiifauppiaita, jotta feinottelemat tämmöP 
fiSfä faupoiSfa. $e maffamat inppjalle fauppahinnan, ta  ̂
mallifeSti fpmmeneilä tahi JahbellaJhmmenellä prosentilta 
mähennettpnä, ja faamat (iitä hptoäStä itfelleen uufitta maa* 
palStauomiStajilta laitti mppjän faatamat. $a Juu nämä 
mälitauppiaat tamaUifeSti omat tunnottomia JorouJiSlureita/ 
joutumat paistojen omistajat, jotfa omat melaSfa näitte 
henkilöille, nfein maifeaan ahbinfoon. $ätä järjestelmää, 
joSta fefä ostajat että mppjät faamat maljinfoa, omat 9taff  ̂
eifenän lainarahastot foettaneet maStuStaa, ja omat ne fiitä 
famatla faaneet itfelleen moittoa tuottaman työalan, fun 
ne famalta tapaa fiirtämät itfelleen ntypjän maatimuffet 
ostajalta ja fuorittamat heti fauppahimtan, pibettäen fiitä itfel
leen 5, forfeintaan 6 profenttia. ©e moitto, mifä tästä 
faabaan, fäptetään, uiinfuin kaikki muutin moitto, marara- 
paSton tifäämifeen.

Uufin muoto rnaanmiljeliäin ofuuSphöi^tpffiä on fe, 
mifä on ^infctjinän rnaanmiljelpS^ ja  tuottotyh 
tp ffe llä , jota mnoboStettiin muonna 1889, ja jonfa tar- 
foituffena on tef)bä marattomiSta maafeutulaifista itfenäifiä 
rnaanmitjeliöitä. 9)t)biStyffen filmämääränä on foettaa faaba 
eleille liite, jota moift pibättää maanmiljetyStyömiehiä ofaffi
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muuttamalta maalta, ojatji, mintuin enentpmäSjä määrääjä 
tuitentin tapahtuu, fiirtpmähtä juuriin taupuntei£)in, joi^fa 
t)e ebiStämät löpHppbett lijääntpmiStä. On näet luultu Huo
matun, ettei jppnä tuohon maHingollijeen ja plenmääräijeen 
tpömieSten taupunteiHin mirtaarnijeen ole niin tpöpalttojeu 
juuremmuuS taupungeiSja tuin paljon juuremmaSja mää= 
räSjä je, että maanrniljelpStpömieSten on ma^botonta jaaba 
omaa maata itjelleen fyanfitutfi.

ĴinjcHinHn pHbiStptjen allumtpania oli tohtori Don 
Saltenjtein, jota tä^fä puuHaSja auttoi muuan Janjigilainen 
tauppiaS ©alomon. Jäm ä o£ti pritpStä marten JattjigHn 
läHiStöllä, SänjipreuS jiS jä jijaitjeman $  injct) in nimifen 
maatilan. 9)ritptjen etupäähän pantiin muuan infinöori joI)= 
tajatfi ja 5=fyenfinen tartaStuSneumoSto, jolla on oi= 
teuS, ei ainoaltaan malmoa johtajan toimia, maan mpöS 
ottaa ja erottaa fyäntä. P)biStpljen jäjenlutu oli muomta 
1889 88, joilta 41 oli itjenäijiä rnaanmiljeliöitä tal)i puu- 
taikureita, 22 muitten mallanalaifia tpömie^iä ja 25 mumt- 
ammattifia Hentilöitä. Oja jäjeniStä ottaa ojaa pHbiStptjen 
toimintaan main antamalla raHalliSta tannatuSta, j. o. muo= 
hohtamalla itjelleen liiteojatteita, jotta taiffi omat 500:u 
(Saijan marfan juuruijia. Joijet taas ottamat ojaa marfi- 
naijeen maanmitjelphtpöl)ön.

Joirnima jäjen maljaa pHbiStptjeen liittpehjään ojat- 
teehtaan 50 ©aljatt mf. {olaista omatjeen toimomanja maa- 
alueen Hehtaaria fo^ben. ©enjälteen maljaa l)än muojittain 
neljäSfä neljäSojaSja 5 %  määrätpStä maapalstan Hinnasta, 
käillä lijämaljuiHa matjetaan torot ja pHbiStpljen ijoxtô  
tuStannutjet ja mitä jiitä jää plitje, pibetään matjuna maa= 
palstasta. SDtatjamiSta jatfetaan näin, niin lanan lumteS 
palstalle määrättp l)inta on täpbelleen juoritettu. 9Kaa= 
alueellenja tulemat ojat maltion, funnan ja tirtollismeroja 
tulee omistajan jitäpaitji maljaa. Suniin jäjenert on omalla 
tuStannutjellaan maapalstalleen maruStettama ratennutjet
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ja tpöfatuSto, jotta ^ibetään ppbiStpffen omaifuutena, fiffi 
tunnet maapalstan pinta täpbelleen on madettu. Sun pinta 
on fuoritettu, fiirtpmät maa, rafennuffet ja tpöfatuSto omis* 
tajanfa paltuun; jonla jälleen pan on mapautettu enemmistö 
matfuiSta ppbiStpffelle. Sutin jäfen moi fiirtää oifeutenfa 
toifelle penfilölte. ô§> jo!u jäfen laimiinlpö melmollifuuf= 
ftanfa, moibaan panen oifeutenfa puutofaupalla mppbä jollefin 
toifelle jäfenelle.

Maapalstat omat erifuuruifia; fiturin 60 peptaaria. 
Suniin maa-alueen pinnan fuoletuffeen menee 27 touotta.

^aSfiitniSten jäfenten tulee maffaa 500 ©alfan ml. 
jola liileofalleelta ja fe mäpintäin ppben manian malfueriSfä.

Snfimmäifenä pöimönä ^einäluuta 1889 oli noin 
•l,200:Sta peptaariSta, joista 250 peptaaria oli metfämaata, 
69:lle jäfenelle jaettu 788 peptaaria ja niistä muoboStettu 
82 palstatilaa, ^äfeniltä fuoraStaau faabuiSta matfuiSta 
oli [illoin fertpnpt 32,240 ©alfan ml. ^upbaS moitto oli 
1,643 ©alfan nti., josta *2/3 ofaa jaettiin jäfenille ja Vs 
fiirrettiin mararapaStoon. SöärarapaStoon fuuluimat mpöS 
laitti jäfenten mielä lunastamattomille maalopfoilte rafem 
tantat puotteet fefä niiltä olemat tpöfalut, joitten ppteiueu 
armo oli 69,000 ©alfan ml.

Sun join maafopfo mppbään, tutfitaan ettfitt ostajan 
maratlifuuSfupteet. ©itten mäpemtetään tästä pääomasta, 
mitä fatfotaan tarmittaman tpöfaluipin, Iplmöjen toimitta^ 
mifeett p. mv ja näin faabutt pääoman perusteella määrän 
tään, luhtia fituri maapalsta ostajalle moibaan luomuttaa. 
SuonnollifeSti ei tämmöinen menetteli) tule fpfpmptfeen, luu 
ostaja on maraffaantpi.

©ilmäpS ©alfan ofuuSppbiStpSten pistonaan näpttäö, 
ettei ebeS Gmgtauti moi titoba efiiu niin m onipuolifeSti 
fepittpnpttä ppbpStointa luin ©alfa. paljon, ppmiit paljon 
pitemmällä muita maita on ©alfa, joS luottoppbiStpSten fê  
pitpStö fatfotaan. ©autoin on mpöS laita raafa^aineppbiS=
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tp£ten. tuotanto=ofuu3funtain antamat tulotjet omatfin
pieni8, niin omat fuitenfin nämäfin i$bi§tptfet ebi£tpmään 
päin. SBaitfa maatimattoma£ti altoimat, omat ©alfan 
ofuuMunnat nptpään tärfeintpiä moimia tanfan taloubelli* 
fe£fa elämänä.



VT.

CfiuMutmiutii ntuiSfa rnaidfa*
äimätpä fuitenfaan nämä folme juurta jimiStySmaata 

ole ainoat, jot^fa ojuuStoiminta on faamtt juuren mertityf jen 
fanjan taloubellijiSja ja yt)teiSfunnallijiSja oloiSja. äftyöS 
ujeimmiSja muiSja maiSja on monta eri lajia ojuuSfuntia, 
maiffafin ne tamallijeSti omat järjestetyt jonfun yllämainitun 
periaatteen mutaan. Srittaintin omat englantilainen 9totb= 
balen järjestelmä ja jatjalaijet ©cpul^n ja sJtajjeijen'in 
rahastot olleet muualla ejifumina.

© m eitjiS jä  on sJioc^balen järjestelmän mufaifia 
nautiutomjuuSfuntia jyntynyt faifiSja fauputtgeiSja ja muiSja 
taajemmin ajutuiSja paifoiSja. 9?ämä nautintomjuuSfunuat 
omat myös altaneet perustaa tehtaita, myllyjä, leipomoita 
j. m. j. ja panneet alulle Muijia uautintomjuuSfuntain l)al= 
lituSteu johtamia tuotanto-ojuuSfuntia. (Syynä tuotanto- 
yritysten peruStamijeeu on ujeintutiteu ollut je, että tauppiaat 
omat ©meitjiSjäfin aifaueet maStuStaa nautinto^ o jituSf untien 
perustamista. Ou foetettu estää tehtaita ja tuftutauppiaita 
myymästä tamaroitaau uautinMojuuSfitnuille. £ät)än omat 
nämä maStanneet jillä, että omat perustaneet omia tehtaita 
ja muoboStaneet oStoyljbiStyfjiä, jotta fjanffimat niille tama- 
roita paljottain.

$ täm alta-U ufariS ja  on jefä ©djuläe^elitjjdjän
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että 9lajjeijen’in järjestelmän mutaijia luottoyhbiStyffiä, ja 
on niitä täällä yl)tä tutui jaSti f uin ©atjaSja. SJtämaltaSja 
on maanmitjelySoppilaitotfia marten ilmestynyt marfinaifta 
oppitir jo jätin, joiSja jelitetään StajfeijenHn lainarahastojen jär= 
jeStämiStä, ja moneSfa fetlaifeSfa op^ilaitoffeSfa on fRaffei 
jeuin järjestelmään tutustuminen patotlinen oppiaine.

StaliaSfa on ajiantaita jama tuin $tätoaIta-Un= 
fariSfa. Suitenlin omat 9tajjeijen'in lainarahastot täällä 
pääSfeet miela enemmän temiärnään.

SSetgiaSja on nautintomjuuSlunnilla ja tuotanto- 
yhbiStytfillä fuuremmoinen mertityS. katolinen flerifaali 
puolue ja jojiaalibemofraatit taistelemat fiil)feäSti toijiaan 
maStaan perustamalla phteiStoiminta-yritytfiä, jotta fen pâ  
hempi foettamat mapingoittaa toijiaan, niintä fuinfin moimat. 
OjuuStuntateipomoitten, ojuuStuntamyltyjen, ojuuStunta^rää^ 
tälinmerStaitten ja tanjanapteettien tantta fotoomat nämä 
tatfi puoluetta juuria rahamaroja — matitettamaSti toijiaan 
maStaan jotiatjeen.

SBenäjällä on, marjintin feijarilliSten maltiotiluSten 
ajufaSten feSten, ©chulge^n järjestelmän mutaijia laina^ 
rahastoja.

Suutta äimän omaperäijiä yhteiStoimintayritytjiä 
niin tutjutut artellit. Strtellit omat 2Benäjällä ifimanhoja. 
9?e peruStuimat altujaan jututaijuuteen, ja oli nitben tar- 
foitutjena jontnn elinteinon, ejim. talaStutjeu harjoittaminen 
phteijillä moimilta. S^ytyjään on artelleja pian taifilla ta  ̂
toubeltijen elämän aloilla, ja maitnttamat ne oleellijeSti ja= 
maila tamoin tuin ÖänjnGmropatt järjestetyt työmieSyhbiS= 
tytjet. ©uuri oja niistä on jentään luonnoltaan jatunuaijia. 
^iin moimat ejimertifji mattamiehet, jotta tapaamat toijenja 
yleijettä maantiellä, muoboStaa yhteijen taSjan ja malita 
itjelleen johtajan, jota miranomaiSten ebeSjä ja työnantajain 
luona ebnStaa ^eitä ja toimittaa h^bän ajianja. ffiieläpä 
©iperiaan fartoitetuttin henttlöt ujein mattalla tartoituSpan
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laite rnuoboStamat artetleja. ©autoin moimat palmeliat ja 
Vahtimestarit, jotta fanjanjoutoiSja, fofoutfiSja ja juhliSja 
tarjoamat palmelutjianja, yhtyä yljteijeSti martioimaan heille 
uStottuja tamaroita, ja rnuoboStamat he [illoin artellin, 
joSja perinpohjainen työnjafo on toimeenpantu. Saifti rapat, 
jotta juomarahoina tahi tehbyn Välipuheen perusteella jaa  ̂
baan, jaetaan [illoin [omittujen perusteitten mutaan. Sun 
työmiehet, milloin työtä ei ole tarjolla, tähtemät pois jostain 
o[aSta maata, juuriSja joufoiSfa työtä muualta etfiätjeen, 
muoboStetaan aina artetleja, joitten etupääSjä on johtaja 
(arteltjäjit), jota artellin nimeS[ä tetee työjopimutfia [elä 
ottaa maStaan matjut niistä. $äjenet hemtfimat itjelleen 
ruofaa ja ajunrton phteifeUä fuStannufjelta, ja loppu yhtei= 
[eStä faSjaSta jaetaan päälumun mutaan, ©otitaat, jotta 
tupakattoinaan etfimät työtä, rnuoboStamat [amalta tapaa 
artetleja. ©apat)tuupa, että artelli mnoroStaan pitää työS* 
[ään palffatpömiehiä, jotta taaS netin omat järjestyneet erî  
tyijetji arteltitfi. Slrtettin jä[enet maStaamat, yfji taittein 
puolesta ja laitti ypöen puolesta, faitiSta [itoumutfiSta ja 
mahingoiSta, joita ytfityifet jäjenet työn aitana omat aitaan- 
[aaneet. Slrtelleja fäytetääntin hyvin ternaaSti, tämän an
tavan fumminpuotijen maStuun tähben, faifettaifiin tuottamuSk 
toimiin, e[im. panttien, tamaramaraStojen ja myös yffityiSten 
talojen martioirnijeen [efä työlästen punnitjemiSten, mxU 
tausten ja tamarain pattauSten toimittami[eeu. huomattava 
oja on artetlijärjeStyf[eitä niinitään SBenäjätlä rnaanmiljek 
tytjen [imuelinteinona hyvin teminneen fotiteollijuuben tpx- 
joittamijeSja. ©yö jaetaan [illoin joibenfuiben perpeitten 
jäjenten feSten niin, että miehet, naijet ja lapjet jaamat 
tutin moimilleen ja fymylteen fomeltuman erifoiStyön. 9?aafak 
aineita teollijuutta marten ostetaan ypteijellä fuStannufjella. 
©arnaten on artetleja jäjenten malmiStamain töitten yhteistä 
myymistä, yhteijen tauppapaitan muotraamiSta martttnain 
ajatfi ja tamarain yhteistä futjetuSta marten.
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SitoityöteollifuubeSfa on famaten arteftilaitoS tytöin 
taioallinen. SitoilouljoS otetaan touofralle, Jonia jälleen 
jouffo tt)ömieE)tä louhit touotta ja irroittelee fitoiloyfareita, 
fantalla fun toifen jouion puolena on muotoaella lofjfareet 
oifeaan muotoon ja maf)bollifeSti toielä folrnaS pitää puolta 
niiben fuljetuffeSta.

9ftaa, rniSfä ofuuStoiminta tofin on f)ytoin uujt aate, 
mutta miSfä fe tatoattoman nopeasti on letoinnyt, on $r^ 
tau ti. Sun täällä tuttiin toafuutetuiffi fiitä, että fanfa  ̂
hinta tooi toapautua Gmglannin forroSta toain niin, että 
fanfan ft)toät ritoit itfe raupaltifella työttä ryl)tytoät itfeään 
auttamaan, tuti ofuuStoiminta peti päitoän tunnuSfanaffi. 
£$tfe pääomamieljetfin otoat toaltiollifiSta fyiStä alfaneet antaa 
fuunnattomia fummia, ebiStääffeen toarfinfin femmoiSten 
maantoiljeliä^ofuuSfuntain fyntymiStä, jotfa Ijanffitoat omaa 
maata arentimielplle.

2 'anSfaSfafin  on ofuuStoiminta pää^ft)t tjuomatta^ 
toaSfa määrääjä täytäntöön, toarfinfin maantoiIjeIt)ffen ja fen 
fttouelinfeinojen alalla. 9Keitlä nytyään niin tjteifet ofuuS= 
m eijerit fyntyitoät JanSfaSfa, miSfä niitä yl)ä ebetteenfin 
on tatoattoman paljon, ja maitotalous niiben atoulla on 
tullut tärfeäffi etinfeinoffi. |>ytoin tetoinneitä otoat myös 
fanant)oitO'yl)biStyffet. Ufeitten fanatarljojen omistajat muo  ̂
boStatoat ofuuSfunnan, jofa 'tarfaSti ottaa feltoilte myt)tä= 
toiffi jätettyjen munien painon ja ijän ja toie ne ulfomaitte 
ypteifellä tooitolta myytätoäffi.

tytöin tunnettuja otoat tanSfalaifet rafennuSofuuS* 
funnat. (Erittäin fjytoin on „Sööpent)aminan tanSfalaisten 
työmiesten rafennuSy^biStyS" menestynyt.

SaifiSta maan fanfoiSta on fuitenfin f t in a la i f i l la  
enimmän taipumusta ypteifiä yrityffiä toarten liittyä yf)biS~ 
tyffiffi. Siinalaifet otoat f aiffiua aitoina fuofineet taiten- 
moifia yfjteenliittymifiä. pienet luottoyfjbiStyffet otoat ylen 
tatoallifia SiinaSfa. Sttaffamalla tällaifelle yljbiStyffelle efim.
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1,000 m l, mot liinalainen panttia itfelleen 2,000:n mt:n 
lainan, läpttätöön hän fitte näitä lainarahoja maauparam 
nuijiin, larjanoStoihin tal)i ralennuSten ralentamifeen. Mutta 
farnoin fuin 9taffeijen'in järjestelmän lannattajat, eimät ma= 
romaijet fiinalaifetfaan juostu ottamaan ph^tytjelte 
hhttnrt pienen liilepiirin, jotta laitti jäfenet tarfoin moijimat 
toifenfa tnntea ja toifiaan jilmältäpitää. ÖaimanmaruStuS^ 
ojuuSlunnat omat SiinaSja erittäin tamallifia. Merimiehet 
ostamat ufein hhte^ n koroin laiman, jonla päälliföllä mpöS 
tnlee olla t)lft laiman ojate. $urjef)öuljeSta faatn moitto 
jaetaan tamallifeSti niin, että 30 profenttia jaetaan ofinloina 
ojalleen omistajille, jota mastoin loppu, eli 70 profenttia, jae= 
taan pallloiua miehistölle. DfuuStoiminta on ttytä yleistä 
rnaanmiljetyljen Inin lattpan, teollijuuöen ja panltiliitleen 
alalla. MpöS nllomaille muuttamat liinalaifet miemät mm 
lananfa h alun o juuS toimintaan. Sun liinalainen tulee
amerilalaijeen laupuntiin, on hänen enjimmäirten toimenfa 
hanttia itfelleen pääty joljonliu hänen lanjalaiStenja muo= 
öoStamaan ojuuSluntaan, jonla järjeStylfen alaifelft hän 
mitä juurimmalla alttiudella antautuu, fillä [illoin fyantk 
taan hänelle tyt\ työtä ja juojaa, ©e tilpailutyty, mitä 
liinalaijilla tämän liittoutumiShalunja lautta on, lienee rnpöS 
fppnä fityen mtyaan, miniä alaijelji „leltainen mieS" 2lme= 
rilaSja on joutunut, ja josta huolimatta liinalainen täp ttyä 
pelottamammatfi tilpailiatji, ei ainoastaan Stmerilan, maan 
rnpöS laillien maiöen muille työmiehille.

Senenlään ei luitenlaan ole jamaSja määräSjö tuin 
tuon inhotun leltaifen miehen onnistunut näpttää maailmalle, 
miten htfim ielifhhS an taa  mointaa ja, jen mutaan mitä 
Siinan triStityt lähethSjaarnaajat tietämät lertoa, ei IriStim 
uSton ole mitään niin paljon liittäminen juuresta meneStytt 
feStään SiinaSfa, luin liinalaiSten tptpä läjittää IriStilliStä 
oppia ihm isten pleifeStä meljepöeStä.



VII.
£oppufan<n

kuulee tytöin ufein huomautettavan, että ofuuStoi- 
miuuau i t ä v ä t  juunnattomaSti liioittelemat fen meriitistä, 
postin jottut täfitpöläifet, jottut itfellifet  ̂ jottut työmiehet 
fiellä täällä ovat t)t)tet^toiminnan lautta Voineet t)itufen 
parantaa taloudellista afentaanfa — niin mitä fe mertitfee? 
@i ole „pl)teiSfunnallinen fpft)miS" fenlautta pääSfijt lähetm 
mätfi rattaifuaan.

Xixmä huomautus ou tehty monesta fyystä ja fen ovat 
tehneet monenfaltaifet ihmifet:

(Suuret valtiomiehet, joiden utfonainen meneStpS on 
fallinut heidän unhottaa historian opetutfet, ovat ihmiSt)em 
tien arvoa hutVetfieSfaan; pitäneet felvottomina faittia 
muita teinoja paitfi Verta, rautaa ja rahoja, joita pidetään 
täätfeenä taittea [itä vastaan, mitä heidän filmiSfään on 
pahaa. ^alötfeVat phteiSfuntaluotat, joille riftauS ja fortea 
phteiSfunnallinen afema ovat forfeinta maan päällä, ja jotta 
taVoitelleSfaan näitä etuja vähitellen ladottavat taiten fäfn 
tyffen oifeaStaja todesta, ovat olleet famaa mieltä. SJlöS* 
päin pprfivät phiet^funtalnofat, mifäli ne ovat antaneet 
itfelleen uSfotella, että vatjan tarpeet ovat määränneet 
maailmanhistorian tutun, ja että Vaalilippu ratfaifee taufain 
foljtalot, ovat tehneet famoin. ^eoriian miehet, jotta itfe-



päijeSti fatjomat maailmaa jofo oman tapt joibenfuiben 
muiben malmiin järjestelmän filmälajeilla, feuraaioat näiben 
ejimertfiä, ja miimein: mälinpitämättörnäin fuuri jouffo, jota 
astuen omain parraStuSten ja apbaSta pottua, pitää faiffia 
olemia oloja Oileitta ja ifuijeSti pyjyminä, yptyy täybellijeSti 
jamaan oppiin.

Suotta on, ettei löyby mitään yteiSfeinoa rattailta niin 
monimutfaiSta afiaa, tuin ypteiSfunnallinen fyjymyS on, 
f. o. fyjyntyS ebeS jonfinmoijett raudan panffimijeSta maan 
päätie. SÖtutta mielä ei mitään fäytännöllirten lääfäri, nti* 
tään fonejeppä, mitään tiebemieS, mitään jotapäälliffö ole 
fiettäytynyt täyttämästä jotafin teinoa main fenmuoffi, että 
je ei ole auttanut faiffea maStaan ja leimannut faifiSja olo* 
jupteiSja täytettämäfji. $a eipän luomtoaSja ylipäätänjä ole* 
taan mitään yleiSlääfettä.

SDtutta ennen faiffea on ojuuStoiminnan laita jama 
tuin faiffien lääffeitten yleenjä, nim. että jen pitää päästä 
täytäntöön, ennenfnin je ollenfaan moi lääffeenä maifuttaa. 
jollei lääffeejeen luoteta, on je marmaSti tepoton.

On näytetty, että ojnnStoiminta moniSja maiSja on 
tepnyt pymiä palmelnfjia. (Si fiiS ole fyjymyS mistään ennen 
foettamattomaSta. (Siinä maaSja, miSjä työmiepillä on mii* 
jäin jopto ja miSjä työmäenliife jo on jaamuttannt jonfin* 
moijia tnlofjia, nim. SnglanniSja, on myös, fnten jo aifai* 
jemmin janottiin, ojnnStoiminta ypä enemmän alfannt moittaa 
jnurempaa jnojiota tuin maltiollinen yllytys.

peippo on antaa pimojenja rattaista ajiat, jen fijaatt 
että metoaiji termeejeen järfeenjä; mutta jemmoinen ei jomi 
jimiStyneeUe ipmijelte. Spapantapainen lapji, ärjytetty eläin 
moi purra ja fynjiä; mutta main täyfin fepittynyt ipminen 
pystyy tyyneeSti, ajatellen ja pellittämättä työtä tefemään. 
SBipait ja fatenben fylmärninen on peippoa. ^uutteitten 
poistaminen on maifeata. Rajoittaminen fäy pian. Otafen* 
taminen on maifeatnpaa.
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2)fft huomautus, mtnfä mälinpitamattornat omat ojuuS- 
toimintaa maataan tehneet, on je, että ifjmijet taiffina ai- 
töinä omat muoboStelleet liittoja, ilman että jäljen niin juurta 
huomiota on tiinnitettp. ©e on tpllä totta. 3JJutta täSjä 
tulee huomata, että ptjteijetfi moitotfi tehtp ppteiStpö ei mit- 
lointaan ote ollut niin itje tie to tn en  fimeellinen moima 
tuin nt)t, fetä että puhtaasti h en titö lliS ten  moirnain fo- 
foamiSta ei ennen ote maabittu fillä moimalla, millä npt 
ojuuStoiminnan pStämät. $itää mpöS muistaa, että faiftöfa 
uSfonnoiSja ja utuina ihmisten toljottamista tarfoittamiS ja 
järjestelminä eimät uutta ole niinpaljott järjestelmän erifoiS* 
ojat tuin juuri itfe järjestelmä ja mannojen aftan^aarojen 
uujt täjittämiStapa, jonfa uubet opit ji jättämät.

SotuuS on aina jama, mutta toben ja oitean ilmaan- 
tumiSmuotojen täptpp muuttua jamaSja määrin, tuin ihminen 
itfe muuttuu, pienin lapjifin tietää, että faffi phbeSjä moi toi
mittaa enemmän tuin ptfi pfjinänjä; mutta lapfi ei juuttaan 
ote phteiStoimintaa harrastama phteiSfumtan jäjen, ennenfttin 
tämä ajatus häneSjä on muuttunut elämäffi mataumutjefji, 
niin että je määrää foto hänen toimintatapana. ©iiSpä ei 
ojuuStoiminta^aatteen fannattajain pprfimpfjenä oietaan te
roittaa ihmisten mieliin tuota laSfu-opiHiSta tojijeiffaa, että 
faffi on enemmän tuin pfji, maan he tefemät tpötä jaabaf= 
jeen opin ihmisten melmollijuubeSta toimia pljbeSjä t;hteifetfi 
hpmäfjt ja tästä foituman ebun niin fäjiintuntumifji, että 
tämä ajatus mihboin jpöppp ihmisten fäjitpfjeen ja jenfautta 
tulemina aitoina tefee mahbollijetji pfjteiSfunnallijen ttl^n, 
jota paremmin tuin uptpinen maStaa niitä jato jättäjän jia 
tpömuojia, joitten tantta inhimillinen fehitpS on fäpnpt, ja 
mpöS jo npt pljä jelmemmäfji fäpmää fäjitpStä maallijeSta 
elämästämme — ihmishengen alistamista oifeuben ja to- 
tuuben palmelutjeen.
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