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K U N N A L L I S E N T U L O V E R O T U K S E M M E 
UUDISTAMISESTA. 

Kirjottanut 

Leo Harmaja. 

Julkisessa taloudessamme on kuntain raha-asioilla tarkea 
sija, ja vuosi vuodelta niiden merkitys yha kasvaa. Sen mu
kaan kohoavat ne yerot, joita kunnat tehtaviensa tayttamiseen 
tarvitsevat. Kun nykyansa verojen rasittavaisuutta valitetaan, 
tarkotetaan silloin tavallisesti nimenomaan kunnanveroja. Eihan 
kansallamme olekaan muita valittdmasti suoritettavia veroja 
monta, eika niista ainoakaan ole edes lahimain siksi painava 
kuin tama rasitus. Verotusolojamme uudelle kannalle jarjes-
tettaessa, joka laheisessa tulevaisuudessa joutuu eduskunnan har-
kittavaksi, on senvuoksi valttamatonta ottaa myos kunnanverot 
huomioon, mutta naissa vallitsevia epakohtia voidaan eriksensakin 
korjata. • ' • • , 

Kuten tunnettu, on kuntain tuottavimpana .tulolahteena 
taksotuksen perustuksella .maksettava tulovero. Jo vuoden 1873 
asetus sen saasi otettavaksi kaupunkikunnissa kaytantoon, maa
laiskunnissa sen teki selvasti pakolliseksi vuoden' 1898 asetus. 
Verotettavat tulot jaetaan kaupungeissa kolmeen eri ryhmaan 
sen mukaan, saadaanko ne i ) taloista ja tonteista, 2) elinkeinosta 
ja liikkeesta vai 3) palkkaeduista, elakkeesta y. m.; myos maalais-
kuntiin nahden on samantapainen tulojen ryhmitys saadetty. Suori 
tettava vero on luonteeltansa repartitsiooni- eli jakovero, jota 
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ayriluvuttain kannetaan. Kaupunkikunnissa on i veroayria vas-
taava tulo vahintaan 200 markkaa ja enintaan 400 markkaa, 
maalaiskunnissa sen tulee olla vahintaan 100 markkaa ja enin
taan 300 markkaa. Useimmissa kunnissa on alin lain sallima 
maara ollut kaytannossa; julkaistujen tietojen mukaan oli vuonna 
1900 niin asian laita 22 kaupunkikunnassa, ja vuonna 1904 oli 
100 markkaa veroayrin maarana 425 maalaiskunnassa. Tulot, 
jotka vastaavat vain i veroayria, ovat lain mukaan verosta va
paat, 2 ayria vastaavista tuloista on maksettava ainoastaan i:sta 
ja samoin 3 veroayria vastaavista tuloista vain 2:sta. Muuten 
tama tulovero on suhteellinen, s. o. kustakin tulomaarasta on 
sama veroprosentti suoritettava. 

Kun verotusperiaatteeksi hyvaksytaan, etta kunkin kansa-
laisen on yhteisten rasitusten kantamiseen otettava osaa suoritus-. 
kykynsa mukaan, silloin ei suhteellista tuloveroa voida oikeuden-
mukaiseksi katsoa. Epailematta on saman veroprosentin maksa-
minen paljon tuntuvampi taakka vahatuloisen hartioilla, kuin mita 
se rikkaan veronmaksajan kantamana pairlaa. Jotta kummankin 
tekema uhraus yhteiskunnan hyvaksi — siksihan veron suoritta. 
mista on katsottava — olisi erilaisissa taloudellisissa oloissa yhta 
raskas, on suurituloisen maksettava korkeampi veroprosentti kuin 
vahavaraisen. Tahan kasityskantaan perustuu progressiivisen 
eli asteettairi ylenevan verotuksen oikeutus. Vahaisen alkua tal-
laiseen yerotukseen sisaltyy jo yoimassa oleviinkin kunnalhsasetuk-
siin, jotka saatavat, kuten juuri mainittiin, niilta, joiden tulot 
vastaavat enintaan 3 veroayria, vahennettavaksi i ayrin makset-
tavanta. Mutta tama helpotus, jota ei ole pitemmalle jatkettu, 
johtuu oikeastansa siita yleisesti hyvaksytysta periaatteesta, etta 
toimeentulominimi on jatettava tuloveron suorittamisesta va
paaksi. . Kun hiihin pienten tulojen luokkiin, jotka kysymyksessa 
olevan saadoksen kautta saavat maksaa pienemman veroprosen
tin kuin muut, kuuluu sangen paljon veronmaksajia — maalais-
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kunnissa melkein puolet vuonna 1 9 0 4 — v o i d a a n sanoa suuren 
osan kunnanveroja jo nykyaankin kannettavan progressiivisen as-
teikon mukaan, tai oikeastaan degressiivisen, koska veron nor-
maalimaara on korkeammalla, kuin missa tama suhteellisuudesta 
poikkeava asteikko on kaytannossa. Jos edellinen — se vero, 
joka 4 veroayrista ja sita suuremmista tuloista on suoritettava 
— merkitaan 100 °/o:ksi, vastaa 3 ayrista maksettava vero 66 .7 "/q 
ja 2 ayrin osalle tuleva veromaara 50 "/q siita. 

Kun tamanlaatuinen asteikko on pienituloisiin veronmaksa-
jiin nahden^ otettu kaytantoon, olisi epailematta johdonmukaista, 
jos myoskin suurtuloisilta kannettavissa veroissa luovuttaisiin 
suhteellisuuden periaatteesta, ja ne. jarjestettaisiin progressiivi-
siksi. Sellaista uudistusta onkin viime valtiopaivilla ryhdytty val-
mistelemaan, mutta ajan puutteen takia asia jai silloin kesken. 
Arvattavasti se tana vuonna otetaan eduskunnassa uudelleen 
e sille. 

Kysymys kunnanverotuksemme uudelle kannalle jarjesta-
misesta ei ole tullut paivajarjestykseen eriksensa, vaan yhtey-
dessa kunnallisten aanioikeusolojen .korjaamisen kanssa. Niinpa 
kaikki ne eduskuntaesitys- ja anomusehdotukset, joita viime val
tiopaivilla kysymyksessa olevasta asiasta eduskunnalle jatettiin, 
kasittelivat etupaassa aanioikeusreformia ja vain suhteellisesti 
vahan verotuksen uudistamista. 

Edustaja J. E. Wiljomaan ja 28 muun edustajan allekirjot-
tamassa eduskuntaesitysehdotuksessa on i veroayria vastaava 
tulo pantu maalaiskunnissa 100 markaksi ja kaupunkikunnissa 200 
markaksi. Se, jonka tulojen on katsottu vastaavan ainoastaan 3 vero
ayria, on tasta verosta vapaa; se, joUe on pantu 4 veroayria. 

Vrt. Oskari -Atdereen Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan N:ossa 6 
V. 1907 esittamia numerotietoja Suomen maalaiskuntien tuloverotuksesta ja_ tulo
suhteista. 
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maksaa vain i:sta, 5 veroayrista on maksettava vain 2:sta, 6 
ayrista maksettava 3:sta, 7 ayrista maksettava 4:sta, 8 ayrista 
maksettava 6:sta, 9 ayrista on maksettava 8:sta, mutta se, jolle 
on pantu 10 veroayria tahi useampia, maksaa veroayrien tay-
delta luvulta. 

Edustaja Oskar Tokoin ja 18 muun edustajan allekirjotta-. 
massa anomusehdotuksessa uuden kunnallisasetuksen saatami-
sesta maalaiskunnille kuuluu viimeinen ponsi seuraavasti: -

»etta kunnallinen verotus jarjestetaan progressiivisen ve
rotuksen pohjalle, pitaen verotusminimina 600 — 9 0 0 markkaa, 
riippuen paikallisista oloista.» 

Edustaja N. R. af Ursin ja 10 muuta edustajaa lausuvat 
allekirjottamassaan anomusehdotuksessa uuden kunnallisasetuksen 
saatamisesta kaupunkikunnille m. m. seuraavat sanat: 

»Ainoa taysin oikeuden mukainen veroitus on tietysti tay-
delleen progresiivisesti nouseva tulovero itseilmoittamisen' pe
rustuksella, josta olisivat vapaat ainakin kaikki ne, joilla ei ole 
1,200 m. vuositulot.» 

Kunnallisverotuksen uudistamista koskee myoskin edustaja 
Tuoni. Pohjanpalon viime valtiopaivilla tekema anomusehdotus 
55' §:n asetuksessa kunnallishallituksesta kaupungissa muuttami-
sesta siten, etta siita poistetaan sanat; »kiinnitet3nsta veloista 
maksettavia korkoja»; niitahan mainitun asetuksen mukaan ei 
saada vahentaa pois verotettavasta tulosta. 

Nama kunnallishallintoa koskevat ehdotukset lykattiin val
tiopaivilla laki-" ja talousvahokunnan valmisteltavaksi. Ajan puut
teen takia ei niita siella ehditty loppuun kasitella. Ensimaisessa 
lukemisessa valiokunta asettui kunnanverotukseen nahden seu-
raavalle kannalle. 

Tuloverosta vapaa toimeentulominimi ehdotettiin maalais
kunnissa samaksi, kuin miksi se oli edustaja Wiljomaan y. m. 
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eduskuntaesitysehdotuksessa asetettu, s. o. 3 veroayria vastaa
vaksi tuloksi eli < 4 0 0 markaksi; veroayrin maara ehdotettiin 
seka maaseudulla etta kaupungeissa 100 markaksi. Ensimainen 
veroayri olisi siis maalaiskunnissa suoritettava 400 markan tUT 
loista, ja samoin i ayri oli pantu myos 500 markasta; 6 0 0 — 7 0 0 

markan tuloista oli 2 veroayria, 800 markasta 3, 900 markasta 
4, 1,000 markasta 5, 1,100 markasta 6, 1,200 markasta 8 j . n. e. 
siten, etta 2,000 markasta oli 20 veroayria, joten siina asteikko 
saavutti perustavan suhdelukunsa: i veroayri kustakin 100 mar
kasta. Tahan saakka veroskaalan voidaan sanoa olevan de
gressiivisen, asteettain alenevan, ja ylospain jatkettaessa se muut-
tuu progressiiviseksi, asteettain ylenevaksi, siten etta 3,000 mar
kan tuloista on 35 veroayria, 4,000 markasta 50 ayria, 5,000 

65 ayria, 10,000 markasta 166 ayria, 20,000 markasta 400 ayria 
ja 50,000 markasta 1,250 veroayria. Sen korkeammalle tama as
teikko ei enaa ollut progressiivinen, vaan viimeksi mainittua 
summaa suuremmista tuloista suoritettaisiin veroa samassa suh 
teessa kuin siitakin, s. o. i ayri aina kustakin 40 markasta. 

Kaupunkikunnissa tuloverosta vapaa toimeentulominimi eh
dotettiin < 600 markaksi ja ensimainen veroayri olisi suoritettava 
6 0 0 — 7 0 0 markan tuloista, 2 ayria 8 0 0 — 9 0 0 markasta, 3 ayria 
1,000 markasta, j . n. e. siten, etta 2,000 markan tuloista pan
taisiin- 15 ayria, 3,000 markasta 30 ayria, joten asteikko siina 
tapaisi perussuhteensa, ja 4,900 markan kohdalla se nousisi sa-
moihin maariin kuin maalaiskuntain veroasteikon vastaavat lu-
vut, pysyen sitten korkeammalla yhdessa sen kanssa pitkin 
niatkaa. 

Veronhelpotusta valiokunnassa ehdotettiin pienituloisille 
myonnettavaksi perheolojen perustuksella siten, etta sellaisilta 
veronmaksajilta, joilla on elatettavana vahintain 3 lasta ialtaan 
alle 12 vuoden ja joiden tulot nousevat maalaiskunnissa kor-

eintaan r-,20o markkaan ja kaupunkikunnissa korkeintaan 1,800 
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markkaan, vahennettaisiin verotettavaa tuloa lOO markkaa kuta-
kin mainitun ikaista lasta kohden. 

Senjalkeen kuin taman ehdotuksen kasittely jai — kuten 
edella on jo mainittu — laki- ja talousvaliokunnassa kesken, on 
kunhallisasetuksia tarkastamaan asetettu komitea valtiopaivain 
paatyttya laatinut mietintonsa, ja mikali sen ehdotuksista on 
julkisuudessa kerrottu, asettunut verotusasiassa sille kannalle, etta 
maalaiskunnissa pantaisiin 300 markan tulosta i veroayri seka 
senjalkeen kustakin taydesta 100 markan tulosta i ayri lisaa; 
kaupunkikunnissa pantaisiin i ayri 600 markan tulosta seka sen
jalkeen I ayri lisaa kustakin taydesta 200 markan tulosta. Hen-
kildille, joilla on maalaiskunnassa tuloja vuodessa 1,000 mark
kaa — kaupunkikunnissa vastaavasti 1,200 markkaa — tai va-
hemman ja joilla on elatettavanaan vahintaan 3 lasta alle 10 
vuoden taikka 5 alle 15 vuoden, on ehdotettu verotettavaan 
tuloon nahden 100 markan alennusta kutakin sellaista lasta 
kohden. 

Kun naita eri ehdotuksia sitten ryhdytaan lahemmin tar-
kastelemaan ja arvostelemaan, on tassa suhteessa tarkea nakd-
kohta se, etta tilastollisten laskelmien avuUa koetetaan saada 
selkoa siita, miten kukin ehdotus kaytannossa vaikuttaisi. 

Mita ensinnakin tulee toimeentulominimin verovapaaksi jat-
tamiseen ja verotuksen alimpaan rajaan, eroavat esitetyt eh
dotukset verrattain paljon toisistansa. Maalaiskunnissa, joissa 
ensimainen veroayri nykyansa useimmissa tapauksissa — vuonna 
1904 noin ^/io:ssa kuntain luvusta — pannaan 200 markan 
vuosituloista, on tama raja, kuten jo mainittiin, ehdotettu 
korotettavaksi 300 markkaan (kunnalliskomitea), 400 markkaan 
(edustaja Wiljoraaa y. m. seka laki- ja talousvaliokunta) ja 
6 0 0 — 9 0 0 markkaan (edustaja Tokoi y. m.). Sen tilaston mu
kaan, joka Valtiovaraintoimituskunnassa on laadittu Suomen 
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maalaiskuntien tuloverotuksesta J a tulosuhteista vuonna 1904, 
kuului 20.2 "/q verotetuista tuloluokkaan 2 0 0 — 2 9 9 markkaa. Jos 
ensimainen veroayri pantaisiin 300 markasta, jaisi tamaii mu
kaan noin /̂s nykyansa verotetuista tasta rasituksesta vapaaksi 
•— silla edellytyksella tietenkin, etta taksottaminen pysyisi 
entisella kannalla. Jos ensimainen veroayri maarattaisiin mak-
settavaksi 400 markan tuloista, joutuisi lisaksi melkein vero
tetuista vapaaksi siita, koska vuonna 1904 tuloluokassa 3 0 0 — 3 9 9 

markkaa oli 24.1 Vq maalaiskuntain verotetuista; edellisen kanssa 
yhteensa naista vapautettavista karttuisi 44 .3 "/o verotetuista, eika 
tassa viela ole otettu lukuun niita helpotuksia, joita sangen mo
net voisivat lasten lukumaaran perustuksella saada. Jos ensi
mainen veroayri pantaisiin 600 markkaan asti, paasisi tulo
verosta vapaaksi mainittujen tilastollisten tietojen mukaan viela 
lisaksi 21.9 maalaiskunnissa vuonna 1904 verotetuista, joten 
veroa maksamaan jaisi noin 1/3 — prosenttiluku olisi 33.8 — 
nykyisista verotetuista. Kun verotusminimia on ehdotettu myos 
900 markkaan saakka »riippuen paikallisista oloista», vahentyisi 
verotettujen luku viela senkin kautta huomattavasti. 

Kaupunkikunnissa, joissa alin verotettava tulo nykyansa 
vaihtelee 400 ja 800 markan valilla •— useimmissa edellinen 
maara — on ensimainen veroayri ehdotettu pantavaksi 600 mar
kan (laki- ja talousvaliokunta seka kunnalliskomitea), 800 markan 
(edustaja Wiljomaa y. m.) ja 1,200 markan (edustaja af Ursin 
y. m.) tuloista. Sen tilaston mukaan, joka on julkaistu maamme 
kaupunkikuntain tuloverotuksesta ja tulosuhteista vuosina 1899 
ja 1900 vahentaisi 600 markkaa pienempien tulojen vero
vapaaksi jattaminen verovelvollisten lukua niissa 22 kaupungissa, 
joissa mainittuina vuosina oli 200 markan veroayri, 25,353:sta 

Atig, Hjelt ja 0. A. Broms, Kunnallinen tuloverotus ja tulosuhteet Suo
messa. I . Kaupungit. Taululiitteiden siv, 2—21. 
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edellisena vuonna 8,307:lla eli 32.8 o/ô lla ja 25,472:sta jalkimai-
sena vuonna 8,2r3:lla eli 32.2 %:lla; niissa 2 kaupungissa, joissa 
veroayri oli 250 markkaa, se olisi vahentanyt verovelvollisten 
luvun 84o:sta vuonna 1899 noin Vsilla"^) 27o:sta eli I 2 . 9 % : l l a ja 
8i4:sta vuonna 1900 noin ^siHa 23o:sta eli 11.37o:lla; niissa 6 kau
pungissa, joissa veroayri oli 300 markkaa, pysyisi verotettavien luku 
samana kuin ennen, ja niissa 7 kaupungissa, joissa veroayri oli 350 
tai 400 markkaa, verotettavien luku olisi taman kautta lisaantynyt 
-— jollei oteta lukuun lasten lukumaaran perustuksella myonnet-
tavia veronhelpotuksia. Jos ensimainen veroayri kaupunkikun
nissa pantaisiin 8 0 0 ' markasta, olisi mainituissa 22 kaupungissa 
tuloverosta vapaaksi jaanyt vuonna 1899 edella esitettyjen 8,307:n 
lisaksi viela 6,214 eli 2 4 . 5 % — yhteensa 5 7 . 3 % — ja vuonna 
1900 olisivat vastaavat luvut olleet 8,2i3:n lisaksi 5,993- eU 
23-5 Voi yhteensa 55 . 7%; niissa 2 kaupungissa, joissa veroayri 
laskettiin 250 markan tuloista, olisi verotettavien luku vuonna 
1899 vahentynyt 27o:lla + (Vs X 170 = ) 34:11a = 304:11a eli 
36.27o:lla ja vuonna 1900 230:lla -|- (Vs X I 5 7 = ) S^^H^ = 26i : l la 
eli 31.9 %:lla; niissa 6 kaupungissa, joissa veroayrin maara oli 
300 markkaa, ohsi tuloveroa maksamasta paassyt ^ 3 i,655:staeH 
1,103 vuonna 1899 verotettua, s. o. 24,3 "/o yhteensa 4,534:sta 
verotetusta, j a vuonna 1900 verotettuja 2,039:sta eh 1,363, s. o. 
26.0 "/o yhteensa 5,243:sta; Oulussa, jossa veroayrin .suuruus oh. 
350 markkaa, olisi vuonna^ 1899 verovelvollisten luku vahen
tynyt 2,i54:sta "7? X 957:11^ eh 273;lla, s. o. 12.7 "/o^^a, ja vuonna 
1900 2,393:staV7 X i,047:lla eli 299:11a, s. o. 12.5 %:11a; niissa 6 

)̂ Tama suhde on laskettu siten, etta niista verotettavista, joille on maa-

ratty 3 veroayria (500 — 749 markan tuloista), on otaksuttu yhta suurella osalla 

oUeen tuloja alle 600 markan, kuin mika osa kolmatta veroayria vastaavasta tulomaa

rasta, 500—749 markasta, on kysymyksessa olevan rajan alapuolella, 500—599 

markkaa, s. o. (100 mk: 250 mk = ) -/s. Samaa menettelytapaa on noudatettu 

seuraavissa samanlaisissa laskuissa. 
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kaupungissa, joissa veroayrin maara oli 400 markkaa, olisi verotet
tujen luku pysynyt entisellaan — lukuunottamatta perheolojen 
vuoksi myonnettavia veronhelpotuksia. Jos edustaja af Ursinin 
y. m. ehdottama 1,200 markkaa pienempien tulojen vapautta-
minen kunnanverosta hyvaksyttaisiin, olisi niissa kaupungeissa, 
joissa veroayri oli vain 200 markkaa, melkein ^/i verotetuista 
vuosina 1899 ja 1900 paassyt veroa maksamasta; niissa kau
pungeissa, joissa veroayri oli 250 markkaa, olisi niista mainit
tuina vuosina vapautettu 6 2 . 5 % ja 57.1 "/oj niissa kaupungeissa, 
joissa oli 300 markan veroayri, olisi verotetuista jaanyt 6 r . l % 

-ja 63 .5 °/o verotettavan tulominimin alapuolelte; Oulussa (veroayri 
350 markkaa) olisi verosta paassyt 52.6 "/o ja 51.9 "/o verote
tuista; ja niissa kaupungeissa, joissa oli korkein • sallittu veroayrin 
maara, olisi verotettujen luku mainittuina vuosina 1899 ja 1900 
vahentynyt 38.7 Vo:lla ja 38 .4 "/odla. 

Niiden numerojen johdosta, joita tassa on esitetty verotettujen 
luvun vahenemisesta, jos toimeentulominimi maarataan korkeam
malle, on toiselta puolen huomattava, ettei niilla verotetuilla, jotka 
jaisivat verosta vapaaksi, yieensa ole suurta osaa niista tuloista, 
joita tahan saakka on verotettu, eika kysymyksessa oleva vero
tettujen luvun vaheneminen merkitse laheskaan yhta suurta vero
ayrien luvun vahenemista. Valtiovaraintoimituskunnan valmistut-
taman tilaston mukaan kuului vuonna 1904 tuloluokkiin 2 0 0 - — 

399 markkaa yhteensa 1 4 . 2 % maalaiskunnissa verotetuista tu
loista, tuloluokkiin 4 0 0 — 5 9 9 markkaa i i .7"/o ja tuloluokkiin 
6 0 0 — 7 9 9 markkaa 7.5 Vo verotetuista tuloista. Jos ensimainen 
veroayri maalaiskunnissa maksettaisiin 400 markan tuloista, vahe-
nisi siis verotettavien tulojen maara vain noin ^/vJla. Kaupunki
kunnissa kuului julkaistun tilaston mukaan vuonna 1900 tuloluok
kiin 5 0 0 — 9 9 9 markkaa 12.76 % tuloista; niissakaan ei toimeen
tulominimin maaraaminen < 600 tai < 800 markkaan suurta 
osaa verotettavista tuloista vahentaisi. 
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Ne laskelmat, joita tassa on kuntain tuloverotusta koskevan 
tilaston perustuksella esitetty, eivat nykyisia ja varsinkaan tule-
vaisia olosuhteita arvosteltaessa ole taysin todistusvoimaisia, 
silla onhan todennakoista, etta verotettavien tulot •— nimen
omaan vahavaraisten — ovat vuosi vuodelta nousemaan pain, 
vaikkakaan tama ei varsin nopeasti tapahdu. Toiseksi on hy-
vin mahdollista, etta pienten tulojen taksotus voi tulla paljonkin 
tarkemmaksi sitten, jos verosta vapaa toimeentulominimi maara
taan korkeammaksi kuin nykyaan; mutta on myoskin ajatelta-
vissa, etta kunnallisen aanioikeusreformin kautta juuri nama va-
hatuloiset voivat saada paatantovallan kasiinsa ja asettaa sellai
siakin taksotuslautakuntia, jotka — mikali mahdollista — ni
menomaan valttavat pienituloisten verottamista. Kysymyksessa 
olevassa suhteessa voivat myoskin tuntuvasti vaikuttaa ne veron-
helpotukset, joita lasten lukumaaran perustuksella on ehdotettu 
myonnettavaksi. Kaikissa tapauksissa nayttaa edeha esitettyjen 
lukujen nojalla jokseenkin varmalta, etta verosta vapaan tulo
minimin kohottarninen maalaiskunnissa < 6 0 0 — < 900 markkaan ja 
kaupunkikunnissa 1,200 markkaan tuskin on pitkiin aikoihin 
viela toteutettavissa, silla sen kautta joutuisi kunnan verojen 
taakka, joka jo nj'kyaankin on rasittava ja joka kunnan tehta-
vien laajentuessa yha vain kasvaa, kovin pienen kuntalaisjoukon 
kannettavaksi, kun verovelvollisia — mikali kasilla olevien tie
tojen nojalla voidaan arvioida — tuskin jaisi enempaa kuin 
keskimaarin noin •'•/s nykyisesta maarasta. Korkein tulomaara, 
mista alkaen maalaiskunnissa voitaisiin ensimainen veroayri saataa 
maksettavaksi, lienee nain ollen 400 markkaa, jota vnme valtio
paivain laki- ja talousvaliokunta on puoltanut. Sekin vahentaisi 
jo siksi suuresti •—• noin */9:lla — verotettujen lukua, etta var-
maankin sen vaikutus voisi monin paikoin tuntua mullistavalta. 
Kaupunkikunnissa nayttaa ensimaisen veroayrin maaraaminen 
maksettavaksi 600 markan tuloista, kuten laki- ja talousvalio-
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kunta seka kunnalliskomitea ovat ehdottaneet, kohtuullisim-
malta, silla sen kautta aiheutuva verovelvollisten luvun vahenty-
minen ei tulisi vallan suureksi, kun sen sijaan toimeentulomini
min kohottaminen < 800 markkaan vapauttaisi melkein toisen puo
len nykyisista veronmaksajista tasta rasituksesta, ja verotaakka 
tulisi epailematta liian raskaaksi niille, jotka sen saisivat har-
tioilleen. 

Kuntain tuloverotuksen jarjestamisesta progressiiviseksi on 
— kuten edella kerrottiin — kaksi ehdotusta: edustaja Wiljo
maan y. m. ja valtiopaivain laki- ja talousvaliokunnan. Edelli-
sessa tata progressiivisuuden periaatetta on noudatettu ainoas
taan 10 ayria pienempien tulojen verottamisessa, ja oikeastaan 
se on vain seuraus verosta vapaan tulominimin korottamisesta 
nykyista korkeammalle. Ehdotettu uudistus onkin senvuoksi vain 
puolinainen, se taydentaa voimassa olevia kunnallisverotusta kos-
kevia asetuksia, joissa on jo alkua progressiivisuuteen, kuten 
edella huomautettiin. Kun asteettain ylenevan tuloveron tar
kotuksen a on juuri suurten tulojen tuntuva verottaminen, ei edus
taja Wiljomaan y. m. ehdottama asteikko ole lainkaan taman-
mukainen, koska se jattaa vahintain 10 ayria vastaavat tulot 
suhteellisen verotuksen varaan. 

Laki- ja talousvaliokunnan ehdotuksessa progressiivisuutta 
on jatkettu 50,000 markan tuloihin saakka, ja tata voidaan mei-
kalaisissa oloissa hyvalla syylla pitaa riittavana. Asteikko, jonka 
paakohdat edella mainittiin, on siten laadittu, etta nama kor-
keimmat tulot joutuvat 2 /̂2 kertaa ankarammin verotetuiksi 
kuin keskinkertaiset tulot, joiksi maalla on otettu 2,000 mark
kaa ja kaupunkikunnissa 3,000 markkaa; pienempiin tuloihin 
nahden skaala on vahvasti degressiivinen. Kun eri tuloluokissa 
lasketaan, kuinka suurta tulomaaraa kohden - niissa tulee i vero
ayri, huomataan, etta varsinkin asteikon alkupuolella on nousu 
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jokseenkin epatasainen. Tama ei kuitenkaan liene juuri vSltet-
tavissa muuten kuin alentamalla veroayria vastaava tulomaara 
esim. 50 markkaan — joka taas tekisi verotuksen toiselta puo
len hankalammaksi ja taksotuksen tyolaammaksi — tai muutta-
malla kuntain repartitsiooni- eli jakoverotuksen qvotiteetti- eli 
yksikkdveroksi; tama taas tuottaisi paljon vaikeuksia kuntain 

-tulo- ja menoarvion laadinnassa, joka maassamme on viela 
yieensa siksi vakaantumattomalla kannalla, etta tuskinpa osattai-
siin siita selviytya ilman mukavaa ayriverotusta — sen avulla-
han on helppoa saada tulot menoihin riittaviksi. Toistaiseksi 
lienee taman vuoksi paras pysyttaa kuntain tulovero jakoverona. 

Mutta miten tama laki- ja talousvaliokunnan laatima pro
gressiivinen asteikko vaikuttaisi kaytannossa? 

Jos maalaiskuntain tyypillisiksi edustajiksi otetaan ne 5 
kuntaa, joista vanhuuden- ja tyokyvyttomyydenvakuutuskomitea 
on toimittanut tilastollisen tutkimuksen, nimittain Tuusula, Hump-
pila, Kymi, Raisala ja Vihanti •— joista ensinmainitussa oli vuonna 
1904 veroayrin maara 200 markkaa ja muissa 100 markkaa — 
saadaan Valtiovaraintoimituskuntaan hankittujen, maalaiskuntain 
tulotaksotusta mainittuna vuonna koskevien tilastoainesten pe
rustuksella tehdyista laskuista seuraavat'. tulokset. Tuusulassa, 
jossa veroayrien luku kysymyksessa olevana vuonna oli 5,477, 

olisi vastaava maara ehdotetun progressiivisen asteikon mu
kaan noussut I2,66i:een. Kun otetaan erilainen veroayrin 
perustus (200 markkaa ja 100 markkaa) huomioon, nahdaan, etta 
ayrien luku olisi jonkun verran kasvanut. Se olisi johtunut siita 
lisayksesta, jonka Tuusulan monien suurituloisten progressiivinen 
ayriluku olisi aiheuttanut, ja se olisi ollut paljon tuntuvampi kuin 
se vahennys, jonka 2,000 markkaa pienemmista tuloista verote-
tut ayrimaarassaan olisivat kysymyksessa olevan ehdotuksen pe
rustuksella saaneet; kokonaan verosta vapaaksi ei uusi asteikko 
olisi ketaan tuusulalaista paastanyt, koska siella jo ennestaankin 
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on ensimainen veroayri pantu 400 markan tuloista. Humppi-
lassa oli vuonna 1904 veroayrien luku 3,634 ja kasilla olevan 
ehdotuksen mukaan niita olisi_ karttunut vain 3,452; tama ohsi 
johtunut niista verovapautuksista, josta toimeentulominimin ko-
rottaminen < 200 markasta < 400 markkaan olisi aiheuttanut, ja 
joiden vastapainona mainitussa kunnassa ei. olisi varsin paljon 
ollut suurituloisia . progressiivisine ayrineen. Mutta Kymissa, 
josssa on useita suurenmoisia teollisuuslaitoksia' — niista yksi 
verotettu 611,700 markan tuloista mainittuna vuonna — olisi 
ayrien maara huomattavasti lisaantynyt, 38,643:sta 54,889:aan. 

^Raisalassa taas olisi ayriluku vahentynyt 8,i76:sta 6,i3i:een ja 
Vihannissa, jossa vuonna 1904 korkeimmin verotettuina oli 
4 3,000 markan tuloista, ayrien maara olisi laskenut melkein 

•puoleen, i,539:sta 828:aan, joten uusi asteikko olisi suuresti li-
sannyt niiden verotaakkaa, joiden kannettavaksi se olisi jaanyt. 

Samanlaisten laskujen toimittamiseen kaupunkikunnista ei 
tata kirjotettaessa ole o.Uut tilaisuutta, kun siihen tarvittavia tilasto-
aineksia ei viela ollut hankittu Valtiovaraintoimituskuntaan. Miten 
laki- ja talousvaliokunnan ehdottama asteikko olisi Mikkelin kaupun
kikunnassa vaikuttanut, siita oli viime lokakuun 26 p:n »Mikkelin 
Sanomissa» numerotietoja, joiden mukaan veroayrien luku — 
ne lasketaan nykyaan 200 markalta —• olisi noussut 2 V2 ker-
taiseksi ja verotaakka olisi tullut helpommaksi niille, joiden tu
lot olivat korkeintaan 4,600 markkaa. . 

Niima laskut ovat kuitenkin kaikki sangen epamaaraisia 
sen vuoksi, ettei niita tehtaessa ole voitu ottaa huomioon usein 
mainittuja veronhelpotuksia, joita lasten lukumaaran perustuksella 
on ajateltu myonnettavaksi. Tassa suhteessa on — kuten edella 
on kerrottu — kaksi erilaista ehdotusta, laki- ja talousvaliokun
nan seka kunnalliskomitean. Mutta niilla on kummallakin se 
vika, etta ne aiheuttaisivat kovin jyrkkia hyppayksia verotuk-
sessa. Jos esim. jollakulla maalaismiehella on tuloja 1,200 
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markkaa ja hanella on elatettavanaan 7 lasta, jotka ovat ialtaan 
alle 12 vuoden, niin laki- ja talousvaliokunnan ehdotuksen mu
kaan hanen tarvitsisi maksaa vain 500 markan (1,200 mk — 7 X 

100 mk) tuloista, joista pantaisiin vain i veroayri, mutta hanen naa-
purinsa, jolla olisi yhta monta lasta ja tuloja 1,300 markkaa, saisi 
maksaa veroa taydesta maarasta eli 9 ayria; siis 100 markan 
takia 9 kertaa enemman kuin edellinen! Samantapaisia epa-
tasaisuuksia synnyttaisi myoskin kunnalliskomitean ehdotus. 
Naiden valttamiseksi on' joko laadittava erikoinen asteikko 
myonnettavista huojennuksista, kuten Norjan tuloverolaissa, jossa 
verovelvollisen perheen suuruuden mukaan on 4 ryhmaa^), tai on.̂  
vahennettava veronhelpotuksen suuruutta ja korotettava ylemmaksi 
se tulomaara, joka tallaiseen huojennukseen oikeuttaa. Jos esim. 
3 — 4 lapsesta annettaisiin yhteensa 100 markan helpotus j a 
'5—6 lapsesta 200 markan helpotus — useammasta tuskin olisi 
syyta myontaakaan — tulisi kysymyksessa oleva harppaus 
paljon pienemmaksi, kuin mita mainittu esimerkki osotti, ja sen 
suhteellinen suuruus vahenisi sen mukaan, kuta suuremmasta 
tulomaarasta tallainen vahennys sallittaisiin tehda. 

Oikeudenmukaisessa tuloverotuksessa on tulolahteen huo
mioon ottaminen tarkea periaate. Varallisuudesta saatuja, va-
kautettuja tuloja on epailematta ankarammin verotettava kuin 
vakauttamattomia, tydtuloja. Tata vaatimusta ei kunnallisve-
rotuksemme uudistamisehdotuksissa ole lainkaan noudatettu, 
vaikka kaupunkikunnissa erikseen lasketaankin tulot taloista ja 
tonteista, elinkeinoista ja liikkeesta seka palkkatuloista ja elak
keesta, joille olisi kohtuuUista panna erilainen veroprosentti, j a 
myoskin useimmissa maalaiskunnissa ryhmitetaan verotettavia tu
loja samaan tapaan. Nun kauan kuin kuntain tuloverotus pysyy 

)̂ Tasta tehdaan selkoa m. m. K. TA. Ehebergin Finanssiopin suomen-

noksen siv. 205. 
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ayriverotuksen pohjalla, taman tuloliihteiden mukaan erilaisen 
verotuksen toteuttaminen kuitenkin aiheuttaisi liian paljon han-
kaluutta. Mutta sitten, kun verotusolojemme yleinen uudistus 
tapahtuu ja tuloverotus otetaan valtionveroksi, kuten on suun
niteltu, silloin tulee kuntainkin verotusolojen perinpohjainen uudel
leen jarjestaminen valttamattomaksi, ja silloin on myos kysy
myksessa olevaa tarkeaa periaatetta noudatettava. 

Siihen saakka lienee myos lykattava edustaja Pohjanpalon 
tekema muutosehdotus, etta verotettavasta tulosta saataisiin laskea 
pois kiinnitysveloistakin maksetut korot. 

Laheisimmassa tulevaisuudessa lienee paaasiassa kysymys 
vain kuntain aanioikeusolojen korjaamisesta ja siina yhteydessa 
tehtavista muutoksista tuloverotuksessa, eika kunnallisverotuksen 
taydelhsesta uudistamisesta — viela vahemman kuntaimme tulo-
taloudesta yieensa, vaikka siina epailematta mohi muukin seikka 
kuin verotus parannuksia kaipaisi. 

VENAJAN F I N A N S S I T A L O U D E L L I N E N 
POLITIIKKA. 

I^irj ottanut 

A. Morosoff. 

I . 

Yhdeksannentoista vuosisadan alussa oli Venaja monessa 
suhteessa viela luontaistalouden kannalla. Mutta sitten se 
alkoi nopeasti siirtya rahatalouden asteelle, kun Venajan vil-
jaa ruvettiin viemaan maailmanmarkkinoille ja tehdasteollisuus 
paasi vaurastumaan. Sita paitsi Venajan itsevaltaisen hallituk-
sen vallotuspolitiikka ja militarismin nopea kehittyminen Lansi-
Europassa pakotti hallituksen ylla pitamaan Venajalla suunnat-
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toman- suurta armeijaa, sotalaivastoa ja virkamieskoneistoa. 
Suunnattomia menoja ei kuitenkaan voitu peittaa niilla vahilla 
varoilla, joita saatiin koyhaa talonpoikaisvaestoa verottamalla. 
Sen vuoksi itsevaltiuden taytyikin turvautua kapitalistiseen jar-
jestelmaan ja lopullisen askeleen tassa suhteessa se otti Krimin 
sodan ja sen seurauksien pakosta. 

Kahdeksankymmenluvulla kapitalismi tunkeutui maan ta-
loudellisen' elaman kaikille aloille. Se teki lopun vanhasta pat-
riarkallisesta jarjestyksesta, poisti saatyrajotukset yhteiskunnan 
eri kerrosten valilta ja toi historian nayttamolle uudet, siihen 
saakka tuntemattomat, keskenaan taistelevat yhteiskuntaluokat, 
suurporvariston ja proletariaatin. 

Venajan nykyisehe taloudelliselle rakenteelle on luonteen-
omaista intensiivinen pyrkimys feodaalisesta, puoleksi maaorjuu-
den kannalla olevasta tuotantotavasta suurtuotantoon, luonno-
taloudesta vaihtotalouteen. Paaosaa maan taloudellisessa ela
massa nayttelee tassa tapauksessa maanviljelys ja maatalous. 

Siirtyessamme naiden ennakkohuomautusten jalkeen varsi-
naiseen aineeseemme — Venajan hallituksen finanssitaloudellisen 
politiikan esitykseen, — tahdomme kiinnittaa huomion siihen seik-
kaan, etta kolmen viime vuosikymrrienen kuluessa Venajalla on kay
tannossa kovasti pidetty kiinni suojelustuUijarjestelman periaatteista. 
»Katsauksessa ulkomaan kauppaan v:lta ipoo* kuvataan Vena
jan tulliverotusta seuraavasti: tullia otetaan rauta- ja terastuot-
teista • keskimaarin 3 0 — 3 6 "/o tuotteiden arvosta, kirjotuspape-
rista 40 "/o, silkkikankaista 5 2 "/'o, kudotuista ja neulotuista ta-
varoista, untuvista ja villoista 45 %, koneista ja konelaitteista 
2370, raa'asta pumpulista 49 °/o, kisko- ja kankiraudasta 4 6 — 7 3 "/o, 
kisko- ja kankiteraksesta 66 7o, valuraudasta 75 "/o, Portlandin-
sementista 324 natrista ja kalista l o i 7o, kartatusta ja var-
jaamattoraasta villasta 31 "/o. Kaikista tavaroista maksettiin v. 
1900 tullia keskimaarin 33 Vo niiden arvosta. Toisin sanoen: 
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tullimaksut ovat 70-luvulta asti, jblloin ne eivat tehneet taytta 
I I "/o tavarain arvosta, kohonneet yli 22 prosenttia. 

TuUituloista antavat valtiolie melkoisen osan kayttotavarat, 
joten ne vaikuttavat olennaisesti maan vaihtoon ja taloudellis-
ten etujen jakaantumiseen eri yhteiskuntaluokkien kesken. Ul-
komaille . vietavain maataloustuotteiden hinta riippuu tuotanto-' 
kustannusten suuruudesta tavarain saapuessa maailman markki-
noille. Mutta toisten tuotteiden hinnat kohoavat suojelustullien 
vuoksi maailman markkinahintoja paljon korkeammiksi. Taten 
Venajan talonpojat saavat valttamattomista taloustarpeista mak
saa puolet enemman, kuin ne oikeastaan maksavat, ja silla ta-
voin tukea kotimaista teollisuutta. Kuinka vaikeaan asemaan ta
lonpojat ovat nykyisen suojelustuUijarjestelman kautta joutuneet, 
sita osottaa kunnoUisten rauta-aseiden puute taloudessa. Vena
jan talonpojilla, — kuten leikilla sanotaan, — ei ole muuta me-
tallia kuin vaskinen risti kaulassa ja vusikopekainen taskussa. 
Lukot ovat puisia, hevoset kengitta, aurat samaten puusta tehdyt, 
miten sellaisilla vehkeilla voi maata muokata kunnoUisesti. 

Korkean tullitariffin vuoksi on vaeston taytynyt supistaa 
valttamattomien tarpeiden kulutus vahimpaan maaraansa. Koska 
esim. teenaulasta otettiin tuUia 79 kop. ja sokerista i rupl. 75 kop. 
puudalta, niin ei vaeston kannattanut kovin herkutella nailla hau-
tintoaineilla. Se nahdaan seuraavasta vertailevasta taulusta 

Mustasta teesta otettiin tullia Henkea kohden oli teen 
naulalta, kop.: kulutus nauloissa: 

V. 1897 •p. 1897 

Venajalla . . 
Englannissa 
Hollannissa 
Pohj.-Am, Yhdv. 

79 
17 
8 

o 

Venajalla . . 
Englannissa . 
Hollannissa . 
Pohj.-Am. Yhdv.-

o,s 
6,7 
1,5 

Tietoja Venajan ulkomaan kaupan historiasta ja tilastosta siv. 77. 
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Sama on sokerin kulutuksen laita. Venajalla otetaan raa'asta 
sokerista ' tullimaksua 4 rupl. 50 kop. puudalta ja kulutus tekee 
henkea kohden 9,7 naulaa; Ranskassa on tullimaksu 3 rupl. 68 kop. 
ja kulutus 28 naulaa. Viime vuosina on sokerituUia Ranskassa 
alennettu, jonka johdosta kulutus kerrassaan nousi melkein kak-
"sinkertaiseksi. Englannissa ei ole sokeria naihin saakka oUen-
kaan verotettu, joten kulutus fcekeekin 90 ,9 naulaa henkea kohden. 

Tarkastaessamme Venajan sokeriverotusta tai, paremmm 
sanoen, hallituksen politiikkaa sokeritehtailijoihin nahden, meidan 
on otettava huomioon seuraavat seikat. 

Edistaakseen sokerin vientia ulkomaille hallitus maarasi pal-
kintoja sokerin viennista Aasian ja Europan markkinoille. Mutta 
vuonna 1887 joutuivat Venajan raha-asiat kovin huonolle kannalle. 
Silloin hallituksen taytyi lakkauttaa palkintojen antaminen Euro-
pan markkinoille viennista ja ehdottaa sokeritehtailijoille, etta he 
muodostaisivat syndikaatin sokerinhintojen ja tuotannon jarjesta-
mista varten. Myohemmin v. 1895 hallitus sitoutui tukemaan 
syndikaattia. Marraskuun 20 p:na (v. 1.) v. 1895 julkaistu laki 
saasi', missa maarin sokeria oli laskettava kotimaisille markki
noille; jos tehtailijat lahettivat sokeria kotim. markkinoille saa-
dettya maaraa enemman, niin tuosta liikamaarasta oli otettava 
korotettu vero (kaksinkertainen aksiisi). Kyllahan tehdas sai 
vieda liikatavarat ulkomaille, mutta mitaan velvotusta siihen ei 
ollut. Hintojen ylenmaaraisen kohoamisen estamiseksi oli jokai-
sen tehtaan pidettava varalla maaratty varasto, jonka tuli tyy-
dyttaa kotimaisten markkinain tarvetta, jos sokerin hinta kohosi 
korkeammaksi kuin alkuaan oli saadetty.' Siten hahitus yksissa 
neuvoin sokeritehtailijoiden kanssa maarasi kotimaisen sokerin-
kulutuksen suuruuden ottaen korkean lisaveron ylikulutuksesta. 
Taman ohessa hallitus ja sokeritehtailijat yhdessa maarasivat 
sokerin korkeimman hinnan kotimaisilla markkinoilla, ja jos so
kerin hinta todellisuudessa kohosi. saadetty a korkeammaksi, niin 
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noista erityisista varastoista laskettiin tavaraa lisaa kotimaisille 
markkinoille ilman veron korotusta. 

Mainitun politiikan vaikutuksesta pysyi sokerin hinta kor-
keana kotimaisilla markkinoilla, ja siten korvattiin ne tappiot, 
joita tehtailijat karsivat viedessaan sokeria ulkomaille. Kotimai-
silla markkinoilla oli sokeripuudan hinta 4 rupl. 3 0 — 5 0 kop., 
kun taas Lontoossa se myytiin I rupl. 28—-32 kopekasta. Sokeri-
teollisuutta koskevien tietojen mukaan (Novoje Vremja 10 p:lta 
helmik. 1900) saatiin monista tehtaista esim. vuosilta 1894—1898 

puhdasta tuloa 7 7 — 7 8 "/<>• Muutamissa tapauksissa, — huomauttaa 
mainittujen tietojen antaja, — oli voitto' enemman kuin puolet 
koko pohjapaaomasta ja koko tehtaaseen sijotettu paaoma saa
tiin takaisin parissa kolmessa, enintain 5 vuodessa. Silla tavoin 
varattomat yhteiskuntaluokat saivat korkeiden sokerinhintojen 
vtioksi karsia tuntuvaa sokerin puutetta, ja sokeri oli ylellisyys-
aineena talopoikaisvaestdn syville riveille. 

Venajan finanssitaloudellinen politiikka vaatimyds rautatiever-
kon ulottamista yli koko maan. Rautatierakennusten aika alkoi Ve
najalla i 8 6 0 - ja 70- luvulla. Yksityiset yhtiot saivat rautateiden 
rakentamisen huostaansa hyvin edullisilla ehdoilla, valtio sitoutui 
naet takaamaan rautateiden kannattavaisuuden, muuttamaan ra-
haksi obligatsionit ja lunastamaan rautatiet hyvasta hinnasta. 

Kuvaavaa muuten on, etta sill'aikaa kun Lansi-Europan 
rautatiet tuottivat suuria tuloja, Venajan rautatiet antoivat tap-
piota. Niinpa v. 1900 valtion kontrollilaitoksen laskujen mukaan 
rautateiden tuottama tappio nousi 2,600,000 ruplaan; v. 1892 

tappio oli 42 ,5 milj. ruplaa; v. 1893 20 milj. rupl. j a v. 1901 
35,149,000 ruplaa. (»Valtion kontrollilaitoksen tiedonanto rau
tateiden tilasta V. I90i»). 

Syyt Venajan rautateiden kannattamattomuuteen ovat seu
raavat. Monilla linjoilla on ainoastaan strateeginen merkitys; jo
ten varsinaisesta .liikenteesta ei saada- mitaan tuloja. Useinkin 
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on rautatieverkko suunniteltu, ilman etta on silmalla pidetty sen 
tarkotuksenmukaisuutta, rautatie esim. kulkee harvaanasuttujen 
seutujen lapi jattaen syrjaan isot teollisuuskeskukset, joten se ei 
vastaa seudun taloudellisen elaman vaatimuksia. Sita paitsi rau
tatiet tulivat Venajalla tavattoman kalliiksi, — siksi etta virka-
vallan toiminta ei ollut tarkastuksen alaisena, •— etenkin jos 
otetaan huomioon rakennusainesten huonous ja liikkuvan kalus-
ton riittamattomyys. Melkoinen osa rautatierakennuksiin kayte-
tyista paaomista joutui todellisuudessa rakentajien y. m. vaiku-
tusvaltaisten ' henkiloiden taskuihin lisamenojen nimella. Tasta 
kaikesta huolimatta Venajan rautateiden olisi pitanyt korvata 
tavattomat kustannuksensa, joihin tarvittavat paaomat oli saatu 
kokoon rasittavilla ehdoilla. 

Sanoimme Venajan rautateiden tuUeen hyvin kalliiksi ja 
rakennusainesten jattaneen paljon toivomisen varaa. Todistaak-
semme vaitteemme otamme • tahan muutamia esimerkkeja siita, 
kuinka rautatietaloutta on hoidettu. Siperian rataa rakennettaessa 
valtiolla oli kaytettavanaan suunnattomat varat, joita kulutettiin 
saastamatta. Jos esim. toiden valvoja oli saanut Europan. Ve
najalla palkkaa 10,000—15,000 rupl., niin Siperiassa maksettiin 
2 5 , 0 0 0 — 3 0 , 0 0 0 rupl. Samaten rakennuspaallysto Siperiassa sai 
palkkaa 3 — 1 0 tuhanteen rupl. virstalta, kun Europan Vena
jalla oli 2 — 3 tuhatta. Kaidalin rataosalla taas 8,000 ja Bai-
kalin kiertoradalla 10,975 ruplaa. 

Siperian radalla saivat rakennustoiden valvojat laajennetut 
oikeudet radan. etaisyyden vuoksi keskuksesta, eika toita sanot-
tavasti annettu huutokaupalla tehtavaksi, vaan kutsuttun ainoas
taan muutamia urakoitsijoita tekemaan tarjouksia. Suoritettiinpa 
toita ilman kirjalUsia sopimuksiakin suullisten valipuheiden mu
kaan. Itse toiden valvojat muuttivat tydsopiniusehtoja, maara-
aikoja ja hintoja erikoisissa tapauksissa. Taten paasi valtaan 
lisamaksujarjestelma, toisin sanoen: sovitun hinnan lisaksi mak-
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settiin »erityisista» ja »erityisilla ehdoilla suoritetuista t6ista». 
Oltiin olevinaan saastavaisia, mutta samalla maksettiin toista 
suuria surrimia. . . 

Valtion rautateiden johdossa olevat henkilot eivat ollenkaan 
valittaneet siita, minkalaisia rahallisia tuloksia heidan hoidossaan 
olevat linjat tuottivat, koska he kaikesta huolimatta saivat saa-
detyn palkkansa ja tavanmukaiset palkkionsa, jotka viimeksimai-
nitut riippuivat asianomaisten henkiloiden palkan suuruudesta, eika 
ratojen kannattavaisuudesta. Tasta oli seurauksena ratojen liike-
kuntoisuuden rappeutuminen ja monenlaisia hikamenoja; vielapa 
yksityisradat joskus kayttivat tilaisuutta hyvakseen ja saivat neu-
vokkaisuudellaan liikenteen suuntautumaan omille radoilleen, joka 
tietenkin tuotti yha suurempaa tappiota valtion rautateille. 

Viime aikoina on. ruvettu suurissa maarin lunastamaan val
tiolie yksityisratoja. Rakennussopimusten mukaisesti lunastetaan 
radat seuraavalla tavalla, 

Tavallisesti otetaan lunastuksen perustaksi • muutamien vii-
mevuosien liikennetulot, mutta niiden keskimaaraiset tulot eivat saa 
olla alhaisemmat lunastuksen edellisen vuoden tuloja, ja tama summa 
maksetaan vuosittain siksi, kunnes sopimusaika loppuu, tai las
ketaan talle summalle paaoma, joka heti maksetaan. Siten las
kettu paaoma ei saa oUa pienempi sita paaomaa, jonka yhtio on 
sijottanut rautatien rakennukseen. Ja kumminkaan yksityiset 
rautatieyhtiot eivat useinkaan huolineet lisata ratojensa tuotta-
vaisuutta, koska tiesivat, etteivat niiden tulot nousisi valtion ta-
kaamaa maaraa suuremmaksi. Kun sita paitsi voitfoosuudet oli
vat taatut, tekivat monet yhtiot suuria velkoja, jotka lunastaessa 
usein laskettiin lunastussummaan, koska aina ei voitu erottaa niita 
lopullisesta lunastussummasta, semminkaan kun tama ei voinut 
olla pienempi yhtion yritykseen sijottamaa paaomaa. Nain ol
len ei rautateista taaskaan tullut muuta kuin tappiota. 
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Mutta jos Venajan rautatiet eivat tuota voittoa, niin miksi 
hallitus edelleenkin rakentaa lakkaamatta uusia ratoja? Siksi 
etta se etupaassa tahtoo tukea metalliteoUisuutta, koska talla 
teollisuuden alalia vallitsee kova ahdinkotila. Venajan teollisuus 
kehittyi, — kuten naemme myohemmin, — ilman etta sen tuot-
teilla oli ostajia kotimaisilla markkinoilla; mutta esim. metalli-
teollisuus on valtion rautateilta saanut suuria tilauksia. Muuten haUi-
tus on lakkaamatta pitanyt silmalla kapitahstien etuja, joten ei 
ainoastaan kulkulaitosministerio, vaan muutkin, kuten sota-, meri-
ja maanviljelysministeriot ovat panneet alkuun sellaisia liikeyri-
tyksia, joista valtiolie ei ole vahaakaan hydtya, vaan jotka tuot-
tavat suuria voittoja suurkauppiaille ja teollisuudenharjottajille 
(Obosnovanije Narodnitshestva s. 69). 

Haluten mita pikimmin paasta riippumattomaksi ulkomaista, 
etenkin niilla teollisuuden aloilla, jotka dvat tarkeimpia sotalai-
tosta varten (tykkien ja aseiden valmistus, laivojen ja rautateiden 
rakentaminen), ja lisatakseen valtion tuloja, Venajan itseval-
tius toimi mita tarmokkaimmin saadakseen suurkapitalistisen teol
lisuuden vakaantumaan maassa. Olemme jo nahneet, kuinka ra-
hamiesten etujen vuoksi pantiin toimeen korkea tullitariffi ja so-
kerikulutuksen rajotus seka noudatettiin yksipuolista rautatiepo-
litiikkaa. Monien kulutustavaroiden, kuten tupakan, tulitikkujen 
ja vakiviinan verotus edisti suurkapitalistien rikastumista. Samaten 
luottolaitokset jarjestettiin silla lailla, etta ne tyydyttivat suur-
tehtailijain ja muiden liikemiesten tarpeita. Koulujen, etenkin 
korkeakoulujen, yhdeksi paatarkotukseksi tuli teknikkojen val
mistus suurtuotantoa varten. Vielapa suurten liikeyritysten avus-
taminen eri muodoissa, esim. myontamalla niille helpotuksia, ta-
kauksia, palkintoja, apurahoja j . n. e., sai huomattavan ase-
man valtion taloudessa. Vihdoinkin hallitus otti suurteolHsuuden 
edistamiseksi useita lainoja. Mutta saavuttiko hallitus paamaa-
ransa? Saiko se todellakin luoduksi kukoistavan suurteollisuu-
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tahanastisen kehityksen* ulkomaalla*) ja Ruotsissa. Jalkitnainen 
alkoi Skoonen maakunnassa Ystadin seudulla, jossa ystavani, 
sosialistinen valtiopaivamies Thorsson tehokkaasti toimi sen elvyt-
tamiseksi. Selonteko tasta ruotsalaisesta liikkeesta on jotenkin 
laaja, mutta en voi tassa tilan takia tarkemmin esittaa sen phrteita. 

Tekija lupaa viela kolmannessa (julkaisemattomassa) osassa 
esittaa »reformiohjelman», »inom en icke allt for ooverskadlig 
framtid genomf6rbart». 

Kirja on hyva opas sille, joka tahtoo perehtya varsinkin 
Ruotsin, Suomen kanssa monessa suhteessa samankaltaiseen 
maalaistyovaestokysymykseen. Ja se tekee erittain hyvan vaiku-
tuksen siinakin suhteessa, etta sen on sydammen lammolla kir
jottanut »todeniaen» pappi, joka tehokkaasti tahtoo parantaa 
seurakuntansa ja kansansa kurjia oloja. Tekija tunnustaa avo-
mielisesti: »me, papit, olemme itse kauan olleet pahimpana vaa-
rana Kristukselle ja kristinuskolle maassamme» (»vi praster ha 
sjalva lange varit den varsta faran for Kristus och kristendomen 
i vart land»). Rohkeneekohan kukaan pappi Suomessa tehda 
tammoisen uskontoa tukevan avoimen tunnustuksen Suomessa.? 

20. I . 08. 

N. R. af Ursin. 

O L I S I K O Y O T Y O SAATAVA LAAJEMPAAN 
K A Y T A n T O O n ? 

Aikanamme, jolloin vaeston kasvaminen, kulttuuritarpeiden 
monistuminen ja eneneva tunteminen yha laajemmissa piireissa 
vaatii yha suurempia paaomia uusien tuotantovalineiden, kuten 
tydpajojen,' koneiden, j . n. e. hankkimiseen, on epailematta pai-
kallaan kysymys, eiko tallaisia paaomamenoja voitaisi vahentaa 
jarjestamalla jo loytyvien laitosten kaytto voimaperaisemmaksi 

*) Tekijan selonteko ulkomaan maalaistyovaen liikkeesta on hyvin lyhyt, 
Selva puute on, ettei han sanallakaan mainitse Unkarin sangen merkillista liiketta 
viime aikoina. 
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Tekijan kirjan toinen osa kasittaa »reformr6relser». Han 
asettuu tassa puoltaraaan pikkuviljelijain oike'utta paasta valtion 
vuokramiehiksi, joka vapauttaisi heidat lopullisesti joutumasta 
suurkapitaalin kynsiin ja han vetoo 1903 vuoden Jrlantilaiseen 
maavuokralakiin. Yhta innokkaasti han suosii kooperatsioonia 
pikkuviljelijain keskuudessa, jonka kautta nama jossain maarin 
voivat asettua suurviljelyksen kannalle karttamalla sen nykyisia 
varjopuolia. Edellisella toimenpiteella paasisi taas pikkuviljelija 
tekijan kasityksen mukaan tuosta ikuisesta painajaisesta: vel-
kaantumisesta. »Ty forvisso ar skuldrantan numera ett stort 
flertal bonders standiga sinneskval och pinoande.» Se, joka 
tietaa, mihin muitten perillisten lunastaminen velkaantumisessa 
aivan yleisesti viepi pikkuviljelijan, ei vol muuta kuin yhtya te
kijan valista ivalliseenkiii lausuntoon yksityis-omaisuuden muka 
siunausta tuottavista seurauksista *) . Nayttaa kuitenkin siita kuin 
tekija ei kyllin esityksessaan maanviljelystyontekijain tilan paran-
tamishommissa olisi ottanut huomioon ulkomaan kilpailua Ame-
riikan ja Argentiinan laajoilla kentilla, jossa maakorko on aivan 
toinen kuin Euroopassa, eika Venajan alhaista ryostoviljelysta. 

Tekija on sitaTmielta, etta georgistinen reformi — jossa 
han enemman nakyy suosivan »unearned incrementin* korkeata 
verottamista kuin varsinaisen »single tax'»in aikaansaamista — 
olisi ainakin jossain maarassa omiansa parantamaan maalaistyon-
tekijain oloja, vaikka han yieensa ei oikein sano »tro pa den 
effectiva kraften av nagot som heist plastrande pa det nuvarande 
samhallssystemet». Ja tosiaan hiyonnetaankin jo sangen yleisesti, 
etta georgismi ei juuriltaan olekaan muuta kuin uusi — ja san
gen oikeutettu — yerotusjarjestelma, mutta etta Ricardon vaite 
vielakih pitaa paikkansa: »jos valtio ottaisi koko maan haltuunsa, 
joutuisi kylla kaikki maakorko valtion huostaan, mutta silti ei 
se voisi alentaa viljan hintaa poistamalla tuota n. s. »Diffe-
rentialrenteas. 

Viimeisessa luvussa selittaa tekija smaalaistyolaisliikkeen 

*) Tama seikka tuomitseekin — huolimatta ehdotetuista varokeinoista — 
meidan s>agraarikomitean» suuren mietinnou I I ja asettaa jalakomitean» mietin-
non I I paljon korkeammalle kannalle. 
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karsii. Ja vaimo saa menna auttamaan herraskartanon lehmien 
lypsamisessa y. m. ja kodin peraankatsominen jaapi takapajulle. 
Ja tekija lopettaa esityksensa' tasta asiasta poyristyttavilla kerto-
muksilla tosielamasta. Ne tulee jokaisen todellisen kulttuuri-
ihmisen lukea saadaksensa oikean kasityksen aikamme muka 
korkeasta sivistyskannasta! 

Ivallisesti ja jarisyttavasti kuvaa tekija sitte muonamiesten 
tydaikaa sunnuntainakin. Ja lopussa han hirvittavalla totisuu-
della lausuu pappina seuraa van manauksen: »tama sapatinrikko-

"Tninen, johon tyontekija ei itse ole syypaa,-on veripunainen synti, 
josta mina kutsun meidan »kristilliset» tydnantajat edesvastuuseen 
elavan Jumalan eteen». " 

Tekija nayttaa sitte, mitenka maalaistydvaeston intellek-
tuaalinen, siveellinen ja uskonnoUinen tila kaikesta tasta rappeu-
tuu. Se kuvaus sisaltaa enimmakseen tuttuja asioita enka sen 
takia niihin puutu. Mutta luonnollista oh, etta ajattelevat papit 
ja teologit ovat huomanneet, mihinka se viepi, jos papisto yha 
edelleen asettuu jyrkasti vanhoilliselle kannalle sosiaalisissa kysy-
myksissa. Tekija tuopi nyt esiin monta esimerkkia reformiysta-
valHsesta liikkeesta ruotsalaisessa papistossa. Niin siteerataan 
teol. prof. Soderblomin sanat. eraassa pari vuotta sitte pidetyssa 
Uppsalan kokouksessa: »etta tuo merkillinen sosiaalidemokraatti-
nen hike ehdottomasti tulee kaymaan eteenpain ja etta sen oh-
jelma ja toiminta on yhtapitava oikean ja todellisen kristinuskon 
kanssa» ja han mainitsee saman professorin »voimakkaan ja sym-
paattisen kirjotuksen» sosiaalidemokraattisen nuorisohiton hyvaksi. 
Rehtori Beskow Djursholmalla saiiotaan — hankin teologi — 
lausuneen' sosialismista: »yhteiskunnan viholliset ovat ne, jotka-
pitavat kiinni omista etuoikeuksista eika ne, jotka tahtovat oi-
keutta ja kansalaisoikeuksia kaikille». Kirkkoherra Jakobsson ja 
rovasti Flygare valttavat viela suoremmin: »sosiaalidemokratiia 

• on uudemman ajan suurin henkinen hike, jonka edessa ei ku
kaan saa seisoa ymmartamattomana»; »sen hyokyaaltoja ei mi-
kaan maailmassa voi pysahyttaa. Varotkoon papit asettumasta 
kuohuvassa taistelussa maanomistajien puolelle sosialideniokratiaa 
ja Kristusta vastaan». Mille kannalle on meilla papisto yieensa 
ja pnspat etupaassa asettuneet tassa taistelussa?! — 
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600, 13,46 6 0 0 — 9 0 0 ; siis laJies puolella (49,94) ainoastaan 300 

kr. vuositulot ^tietysti lukuunottamatta sivutulot ylimaaraisista 
paivatoista, vaimon ja lasten ansiosta y. m.)! Ja torppariper-
heessa on 7 lasta keskirriaarainen luku. Tosiaankin kauhistutta-
vaa ja samalla luotettavaa tilastoa Ruotsin • maalaistyovaeston 
»paraimmasta» luokastal Vihdoin esittaa tekija viela muutamia 
torpparikontrahteja, joiden kauhistuttava sisalto kilpailee Suomen _ 
torpparikontrahtien kanssa. 

Valaiseva on erittain tekijan esitys muonamiesten oloista, 
joiden luku kasvaa niin, etta »melkein koko maa lahimmassa 
tulevaisuudessa herrasmaatiloilla nayttaa joutuvan muonamiesten 
hoidettavaksi», samalla kuin suhteellisesti heidan elamastandar-
dinsa alenee. 

Muonamies saapi korvauksensa kolmessa erassa: rahassa, 
asunnossa ynna polttopuissa ja' «muonassa». Rahakorvaus on 
Ruotsissa keskimaarin 200 kr. Asunto on monasti, kuten meil-
lakin, sangen kurja — »muutamille voi oikein itkea«. Varsinkin 
asuntojen kehnouden takia on muonamiesjoukko aina muutto-
hommissa. Tekija laskee kuitenkin — »aivan varmaan liian 
korkealle» — asunnon ja lammityksen 60 kruunuksi vuodessa. 
Keskiverohinnan mukaan saapi tekija muonan arvon noin 240 
kruunuksi vuodessa: muonamiehen koko vuositulo siis 500 kruu
nuksi. Tekija pitaa. tammdista palkkaa, joka meilla lienee har-
vinainen, aivan riittamattdmana, koska muonamiehilla yieensa on 
kaikista raskain tyd ja pisin tyoaika. 

Mutta tietysti on palkka — jos sita tahtoo oikein arvos-
tella — aina pantava suhteeseen niihin kulttuuri-ihmiselle valtta-
mattomiin tarpeisiin, jotka talla paikalla saadaan. Tekija on 
sen takia aina pikkuseikkoihin asti spesifiseerannut muonamiehen 
tarpeet ja han tulee taman nojalla siihen tulokseen — aivan 
sitovasti — etta tuo 200 kr. rahapalkka ei riita siihen, mihin sen 
pitaisi riittdd, vaan siina syntyy 180 kr. vaillinki. Miha se pei-. 
tetaan? Jokainen, joka on syventynyt tyovaenoloihin missa 
maassa tahansa, sen tietaa, vaimon ja lasten lisaansiolla, jotka 
siten taas polkevat tyopalkkaa yieensa. Se on tuo iankaikkinen 
scirculus vitiosus» nykyisessa talousjarjestelmassa. Lapset saa
vat laiminlydda koulunkayntinsa: kansan yleinen sivistys siita 
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Muutamien johtavien sanojen jalkeen ryhtyy tekija varsi-
naiseen aineeseen: Ruotsin maalaistyontekijain tilan ja olosuh-
teitten esittamiseen. Han erottaa 7 eri ammattiryhmaa: torp-
pareita, renkeja ja piikoja, vapaita tyontekijoita, paivapalkkalaisia, 
ammattimiehia, muonamiehia (»statkarlar och statpigor») seka 
muonatorpparia. Vaikka han osottaa, etta virallinen tilasto on 
sekottanut nama ryhmat keskenansa, koettaa han kuitenkin saada 
luotettavia numerotietoja naista. ryhmista, erittain torppareista ja 
muonamiehista (resp. noin 60,000 ja 100,000, joka vume mai
nittu summa aivan varmaan on hian alhainen). Torpparien ta
loudellinen tila Ruotsissa ei. nay olevan liioin kehuttava: ainoas
taan 0,86 "/o paasi V. 1900 800 kruunun vuosituloihin, 4,55 
oh verotuksen alainen ja 94,59 Vo oh siii" varsinalsta koyhalis-
toa (1), Ja kuitenkin ovat torpparit muka uparaimmassaD tilassa 
kaikista maalaistydntekijoistal Viime mainitusta 94,59 %:sta, 
jota ei kdyhyyden takia voinut verottaa, teki v. 1900 1,7 °/o 
S kr. arvosta paivatoita, 12,7 "/o 5 — 2 5 , 16 Vo 2 5 — 5 0 , 24,1 % 

5 0 — 1 0 0 , 1 6 , 4 % 100—150, 1 3 % 1 5 0 — 2 0 0 , 1 0 , 8 7 0 2 0 0 — 3 0 0 , 

3,6 7o 3 0 0 — 4 0 0 , 1,1 7" 4 0 0 — 5 0 0 , 0,6 Vo yli 500 (paivatoitten 
rahallinen keskiarvo on virallisesti tehty: i ,90 kr. kustakin). Te
kija panee nyt Ruotsissa yleisesti kaytetyn mitan: 10 kr. vuokra-
rahaa kustakin tynnyrinalasta perustukseksi ja saapi taten torppa
rien vastaavat tynnyrialat maaratyiksi. Ja koska taas 200 kr. takso
tus viranomaisten puolesta tavallisesti lasketaan tynnyrialan arvoksi, 
jos se on hyvaa maata, seka jokaisen tammoisen maan tynnyri
alan arvataan tuottavan toimeliaan maanviljelijan kasissa 50 kr., 
voitaisiin laskea 25 "/o vuotuista tuloa maanviljelyksesta, minka 
tuloksen tekija aivan oikein katsoo paraimniassakin tapauksessa 
liian korkeaksi laskuperustaksi, koska maata omistavat taksotus-
miehet tietysti panevat maan arvon liian alhaiseksi. Tekija aset
taa. sen takia 15 7o 25 "/o sijaan laskuperustaksi ja saapi siten 
nuo asken mainitut prosenttimaarat a 30 kr. kustakin tynnyri-
alasta (1 ,7—0 ,6 Vo) vastaamaan 15, 15^—75, 7 5 — 1 5 0 , 1 5 0 — 3 0 0 , 

3 0 0 — 4 5 0 , 450—606, 6 0 0 — 9 0 0 , 9 0 0 — 1 , 2 0 0 , 1,200—1,500, yh 
1,500 kruunua. Jattamalla pois patevista syista yUmmat ja alim-
mat asteet jaapi jalelle 19,98 7o torppareita, joilla on 7 5 — 1 5 0 

kr. vuositulot, 29,96 70 15°—300, 20,42 3 0 0 — 4 5 0 , i 6 , i 8 4 5 0 — 
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Ludlow'in toimesta herasi Englannissa useat pappismiehet otta-
neet jonkunlaista osaa sosiaaliseen liikkeeseen, kuten kardinaali 
Manning, piispa Westcott ja Headlam Englannissa, Stdcker ja 
piispa Ketteler Saksassa, apotti Daens Belgiassa, prof. Beck 
Sveitsissa y. m., mutta vasta viime aikoina on tama osanotto 
kaynyt taysin itsetietoiseksi ja tarkotuksenmukaiseksi. Erittain 
tulee mainita ruotsalaisten pappien keskuudessa syntynytta lii
ketta, johon jo on liittynyt koko joukko pappeja ja teoloogeja, 
etupaassa prof Soderblom ja dosentti Billing Uppsalassa, ja 
Ziirichin pappia-H.-Kutter'ia, joka v. 1904 julkaisi hyvin-suurta 
huomiota herattaneen kirjan: »Sie miissen». *) 

Ylla mainitun kirjan tekija on, kuten Kutterkin, kaytanndl-
lisesti seurakunnan elamassa ja kirkon palveluksessa toimiva 
pappi. Mutta hanen nakopiirinsa on melkoisesti laajentunut 
»tavallisten» pappien nakopiiria ulommaksi ja han on tarkasti 
perehtynyt suhen kysymykseen, jonka on ottanut kasitellaksensa. 

Toinen puoli kirjasta kasittaa »reformbehov» ja kantaa 
mottona Zolan sanat »j'accuse», toinen taas »reformrdrelser». 

*) Tama kirja on tosiaan monessa suhteessa sangen merkillinen (se loy-
tyy nyt ruotsiksikin nimella: >De maste, ett vackelserop till den sofvande kyr-
kan»). Valista tuntuu kuin sita lukiessa kuulisi mahtavan vanhan testamentin 
profeetan, Jesajan tahi jonkun muun, puhnvan tarisyttavalla voimalla nukkuvalle 
kansalle. »Meidan kristillisyytemme on saanut sen aikaan, etta se lupaa koyhille 
haudantakaisen elaman ja samalla niita kiduttaa. Jos Jumala kerrau niille aukai-
see »taivaallisen salinsa» ja spyhkii kyynelet heidan kasvoiltansas, oi, miksi ei 
kristillinen yhteiskunta anna heille taloja ja puutarhoja, jossa voivat virkistya, 
pienen esimaun niista iloista, joita he niin auliisti lupaavat heille toisessa maail
massa ? Oi, se on, eiko totta, niin helppoa puhua haudantakaisuudesta, mutta 

niin vaikea tyydyttaa taman elaman vaatimuksia! ' Mika rakkaus se on, 
joka tietaa sitoa haavoja, mutta ei niita estaa, mika armeliaisuus, joka leikkaa 
myrkkypuun . oksat, vaan ei uskalla kayda juureen kasiksi? Mika usko se, joka 
julistaa hirveat tuotannonjarjestykset, jotka Mammona on luonut, koskemattomiksi 
ja tyytyy vaan lieventamaan naitten jarjestysten kauheat seuraukset? . . . Te sa-
notte tahan: evankeliumi kaantyy sydammiin, eika olosuhteisiin. Sisalta tahtoo 
se uudistaa kaikki. Mina vastaan. ' Te ette tieda, mita sanottef Meidan kristil-' 
lisyytemme on heikko ja vasynyt, siina ei ole mitaan tarmoa, henkea, Jumalaa . . . 
Kirkko, olkoon se katoolinen tai evankeelinen, on Mammonan vallassa . . . . 
Se on ensi sijassa kansankirkko ja vasta sitte, jos jotain yli jaa, Jumalan kirkko.» 
Tassa vaan muutamat otteet tuon nykyajan profeetan voimakkaasti vaikuttavasta 
kirjasta. 
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kaluja on mitattoman vahan. Tarvitaanko parempia olosuhteita 
vaeston terveyden turmelemiseksi.? Tama nahdaan sotaministe-
ridn asevelvollisuustilastosta.» 

»Saadakseen verot maksetuksi'talonpojat moivat, mita vaan 
saivat talosta irti, nun etta, — hra Behtejevin havalntojen mu
kaan, — keskikuvernementeissii^talonpoikien omaisuus on than lo
pussa, joten verotulot ovat pakostakin pienentyneet. Talonpojat 
maksavat naet nykyjaan veroja vain sen verran kuin itse tahto
vat, mutta eivat sita maaraa, mika heidan tuhsi todellisuudessa 
siidi'iftaa," koslca""sita ei fatitenkaannnillaan keinoiha heilta saa— 
taisi otetuksi. Tasta on seurauksena se epakohta, etta talonpojat 

• eivat hanki — vaikka heilla olisikin saastoa — itselleen mitaan 
sellaista omaisuutta," jota voitaisiin myyda maksamattomien ve
rojen suorittamiseksi. Muuten tama auttamaton ja toivoton koy-
hyys tekee talonpojat haluttomiksi korjaamaan ja parantamaan 
taloudellista _tilaansa, vaikka siihen tarjoutuisikin tilaisuus. Sel-
laisissa tapauksissa he tyytyvat vain korjailemaan asuinraken-
nuksiaan, koska .niita ei myyda ver'orasteista. He eivat valita 
koota rahoja talou.starkotuksia varten, vaan tuhlaavat mieluum-
min ansionsa turhuuteen kuin maksavat niilla veronsa.» (Oserov: 
»Taloudellinen Venaja» s.s. 2 8 — 2 9 ) , : 

Seuraavassa niista tuloksista, mihin tama Venajan finanssi-
politiikka on vienyt. 

(Jatk.). 

MAALAISTYOVAEN KYSYMYS RUOTSISSA. 
H, F. Spak, Landtarbetarefiagan, Tukholma, Aktieb. Ljus igo'/, 

siv. 206, s h'uunua. • 

Omituihen piirre nykyajan sosiaalisissa riennoissa on useam-
pien pappismiesten tosisyventyminen naihin ja tehokas osanotto 

"tyokansan tilan kohottamiseen eri maissa. - Tosin on aina siita 
saakka kun »kristillinen sosialismi» Kingsley'n, Maurice'n- ja 
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Venajan talonpoikaisvaeston ostokykyisyys myoskin ravinto-
aineisiin naiiden on tilastotieteilijan F . A . Shtsherbinan tutki
muksen (»TaIonpoikien kulunkiarviot») mukaan ylen huono. Ka-
nadan ranskalainen kayttaa ravintoonsa i i 6 ruplaa, skotlantilai-
nen 103 rupl., englantilainen l o i rupl., amerikkalainen 77 rupl., 
mutta Venajan talonpoika vain 20 ruplaa 40 kop. vuodessa. 

Talonpoikien perinpohjaista koyhtymista osottaa se seikka, 
etta rame vuosikymmenietT kuluessa on heilta jaanyt maksamatta 
suunnattomia veromaaria, joita he luultavasti eivat koskaan ky-
kene suorittamaan. 

»Viime vuosisadan alkupuolen aikuiset hyvat olot, — kir-
jottaa hra Behtejev, — jolloin keski-Venajan viljaseudun talon
pojat eleiivat yltakyllaisesti, ovat 40 vuodeh kuluessa, X X vuosi
sadan. kynnykselle paastessa muuttuneet aivan kokonaan-. —Ny-
kyinen kuva keskikuvernementeissa on tallainen: useimmiten ta-
lonpojalla on pikkuinen, kurjannakoinen mokki, jossa ei ela, vaan 
varisee mita niukimmasta kasvisruuasta vahitellen huonontuva 
talonpoikaisperhe, jonka jasenet ovat puetut ohkaisiin pumpuli-
ryysyihin. Entiseen aikaan kaytetyista kotitekoisista huopapeit-
teista ja hoyhenalasista ei ole tietoakaan, samaten kuin lammas-
nahkaturkeistakaan: vain yksi puoliturkki ja huopakengat ovat 
kaytettavissa kaikkia mdkin asukkaita varten; vuoteena on paljas 
penkki, paanalasena myttyyn kaaritty takki tai pumpulirdijy; ei 
ole edes sarkavaatteita, joita voitaisiin kayttaa alasfna ja peitteina. 
Laiha hapankaalikeitto, perunat, hirssipuuro ja ruisleipa, jota kas-
tetaan tuossa keitossa, — kas siina keski-Venajan talonpoikien 
tavallinen ruoka. Juomana kaytetaan vaaleata kirpeanhapanta 
kaljantapaista nestetta, jota tehdaan ruisjauhohapatuksesta, jota 
tarvitaan valttamattomasti keripukin torjumiseksi. Eihaa, silavaa, 
liinadljya ei kannata kayttaa sarpimen lisana useammin kuin 3 — 4 
kertaa vuodessa. Iltaisin palaa tuikuttaa keskella huonetta sa-
vuava, tavallisesti lasiton oljylamppu. Talouskapineita ja tyo-
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oli mainittu menoera 11,287,367 ruplaa (etupaassa kansakouluja 
varten) eli 54 kertaa pienempi kuin menoera rautateita varten, 
43 kertaa pienempi kuin sotalaitoksen menot ja yli 5 milj. ruplaa 
pienempi kuin vankilain yllapitokustannukset; kaikkia valtion-
menoja taasen laskettiin olevan 2,063,138,719 ruplaa. Vuonna 1907 

teki menoarvio 2,173,130,000 ruplaa, joista alkeisopetukseen kulutet
tiin 24 milj. ruplaa. Jos keisarikunnan vakiluku lasketaan 144 
milj. hengeksi ( i p:na tammik. 1905), Suomi pois luettuna, niin 
valtio uhraa kansanvalistustarkotuksiin 16 kop. henkea kohden. 

Vuoden 11908 kulunkiarvioehdotus on olennaisesti saman-
kaltainen kuin edellisetkin kulunkiarviot. Varsinaisia tuloja las
ketaan saatavan seuraavasti: 

Suoranaisia veroja 178,8 milj. rupl. 12,6 °/o 

Valillisia veroja 1,086,8 s » 76,1 

Valtion omaisuudesta ja liikeyrityksista 162,6 > » I I , 4 

Varsinaisten menojen joukosta ovat tarkeimmat erat: 

Valtion luotto 386 milj. rupl. 26 °/o 

Armeija ja laivasto 528 » * 35 * 

Siviilihallinto 57S » » 39 > 

Armeija, laivasto, valtionvelat ja virkavallan yllapitaminen 
nielevat siis paaasiallisesti valtion varat. 

Katsokaamme sitten, kuinka verotusjarjestelma vaikuttaa tyo-
tatekevien luokkien tilaan. Huomautamme jo etukateen tuon vai-
kutuksen olevan sangen tiihoisan. Se kay selville seuraavasta 
tilastosta. Kun tutkittiin 13 Europan Venajan kuvernementissa 
olevan 1,717 talonpoikaisperheen (niissa oh yhteensa 13,756 per-
heenjasenta) tuloja ja menoja, niin niissa oli keskimaarin 5 rup-
lan eli 1,2 °/o vajaus (Korkeimmasta kaskysta asetetun komitean 
aineksia I osa siv. 39). Hersonin kuvernementissa menot olivat 
50 ruplaa eli 10,9 "/o tuloja suuremmat. 
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tien kihlakunnissa, kuten esim. Voroneshin kuv., on sadasta nai-
sesta lukutaitoisia kaikkiaan 4 ,4, Smolenskin kuvrssa — 4 ,6, 
Mdgiljovin kuv:ssa noin 6. (Oserov, »Venajan menoarvio» s. 55). 

Siten olemme Venajan menoarviota ^) tarkastellessamme 
tulleet suhen lopputulokseen, etta valtionvarat menevat paaasial
lisesti puolustuslaitokseen, valtionvelkoihin, raha-asiainministerion 
ja sisaisen hallinnon tarpeisiin, s. o. poliisi- ja oikeuslaitoksen 
seka vankiloiden yllapitamiseen, mutta ettei varoja ole sanotta-
vasti. hiennyt henkisen viljelyksen edistamiseksi. Onhan kansan
valistustarkotuksiin kulutettu vuosittain vain 3 , 5 — 3 , 3 % kaikista 
menoista. Sanalla sanoen vaestolta otetaan suunnattomia vero
maaria, mutta niista kaytetaan tarkotuksenmukaisesti ainoastaan 
aivan mitaton murto-osa. 

Venajan menoarvio on viime vuosina samoin kuin »vanhaan 
hyvaan aikaan» kasvanut vuosi vuodelta. Seuraava taulu valai-
see tata.hyvin. 

Menoja Menojen lisaantyminen 
Vuonna milj. rupl. edelliseen vuoteen verraten. milj. rupl. 

Milj. rupl. o/o. 

1902 . . . 1,802,1 . . — — 

1903 • • .. 1,883,0 . . . + 80,9 . . + 4,5 

1904 . . . 1,906,8 . • • - f 23,8 . . + 1,3 

I9OS . . • 1,925.2 . . . - f 18,4 . . + 1,0 

1906 _ . . . 2,050,4 . . . - f 125,2 . . + 6,5 

1907 . . • 2,173,1 . . . + 122,7 . . + 6,0 

Kansanvalistustarkotuksiin on edelleenkin myonnetty varoja 
ylen niukalti; niinpa esim. vuoden 1904 kulunkiarvioehdotuksessa 

') Emme ole ollenkaan kosketelleet valtion viinamonopolia ja vakijuoma- ' 

verotusta yieensa, vaikka valtio saa siita sangen suuret tulot (v. 1904 tuloja vaki-

juomista 553,232,500 rupl., Suom. huom.). Tietenkin nama tulot kiskotaan myos 

etupaassa kansan syvilta riveilta. 
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tuloja ja hankkii joka vuosi enemman ja enemman varoja val
tion rahastoon, samalla kun se yhati pienentaa menojaan. Maan-
viljelyksen edistamista pidetaan edelleenkin syrjaseikkana, joten 
se ei suinkaan niele kaikkia ministerion tuloja.» (Pjeshehonov, 
»Itsevaltiuden talouspolitiikka* s. 42). 

Sivistystarkotuksiin kaytetaan' varoja ylen vahan, ja vaih-
televaisesti. Vuonna 1892 esim. kansanvalistusministerion meno
arvio (22 milj. rupl.) oli kahta vertaa suurempi kuin kirkon (11 
milj. rupl), mutta v. 1902 oh erotus (36,6 milj. ja 28,0 milj. 
rupl.) vain 30 "/o. Kansanvalistusministerion menot kasvavat 
hitaammin kuin valtion' nienot yieensa, kirkonmenot taasen 
nopeammin. On kuitenkin huomattava, etta hallitus on huoleh-
tinut vain kreikkalais-katolisen vaeston uskonnollisten tarpeiden 

* tyydyttamista, kun sita vastoin sisaasiain ministerion meno-
arviossa olevat, vierasuskoisten sielunhoitoon myonnetyt maara-
rahat eivat ole lisaantyneet (vuonna 1892—1,745,000 rupl, 
V. 1902—1,744,000 rupl). Kansanvahstusministerion menoja 
tarkastaessa havaitaan viime vuosikymmenena menojen supista-
minen (2,27 prosentista v. 1892 —• 1,88 prosenttiin v. 1902), 

vaikka ne aikaisemmin ovat kasvaneet hitaasti, mutta saannolli-
sesti. 

Kuinka tukalassa asemassa on Venajalla kansanvalistus, 
nahdaan seuraavasta. Manitobassa Kanadassa maksaa alkeis-
opetus joka henkea kohden vuodessa 9 'rupl. 7 kop., Uudessa 

' Seelannissa 5 rupl. 74 kop., Yhdysvalloissa 4 rupl. 86 kop., Eng
lannissa 2 rupl. 36 kop., Ranskassa i rupl._ 66 kop., yksinpa 
Japanissakin 54 kop., mutta Venajalla 31 kop.! Ja on viela huo
mattava, etta naista 31 kopekasta 23 kop. otetaan semstvolai-
toksen, kaupunkien ja maalaiskuntien y. m. varoista, kun valtio 
antaa vain 8 kop.!» (Oserov, »Taloudellinen Venaja» s. 236). 
Venajan naisten keskuudessa on vuoden, 1897 vaenlaskutietojen 
mukaan lukutaitoisia ainoastaan 13 "/o", muutamien kuvernement-
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hallitus paasi maksamasta korkoa muutamista vanhoista velka-
sitoumuksista. 

Raha- ja sisahallintoasioihin menevat kulungit ovat kasvaneet 
hyvin suuresti. Sisahallituksen menot ovat todellisuudessa mel-
koista suuremmat kuin yllamainitut luvut osottavat, silla maa
lais- ja kaupunkikunnat suorittavat puolestaan osan oikeus-, hallinto-
ja poliisilaitosten ku.stannuksista. 

Maanviljelys- ja kulkulaitosministerioiden y. m. tahan ryh
maan kuuluvien laitosten menoerat ovat mainittuna aikana lisaan
tyneet enemman kuin 500 milj. ruplalla. Nahtavasti nama ta
loudellisen elaman alat ovat valtiotaloudellisen jarjestelman paino-
keskuksena, sikali kuin se koskee menoarviota. Ensi sijalla on 
kulkulaitosministerio, jonka menoarvio on kasvanut enemman 
kuin seitsenkertaiseksi. Syyna tahan on yksistaan rautatietalou-
den tavattoman nopea laajentuminen, josta olemme jo aikaisem
min puhuneet ja josta kavi selville, etta rautatietalous on viime 
aikoina tuottanut valtiolie tappiota. 

Valtion hevoskasvatuslaitos tarvitsee siksi vahan varoja 
(2 milj. rupl.), ettemme puhu siita sen enempaa. Sita vastoin 
tarkastamme maanviljelysministeriota ja valtion maaomaisuuden 
hoitoa. Luulisi maanviljelysministerion merkityksen olevan Ve
najalla tarkean, silla tulisihan sen edistaa maataviljelevan vaeston 
tuotantokykya. Mutta todellisuudessa eivat asiat ole niin. Jos 
vertaamme mainitun ministerion tulo- ja menoeria toisnnsa, niin 
havaitsemme seuraavaa: 

V. 1892 V. 1897 V. 1902 

Tulot milj. rupl. . . . 39,1 58,8 96,4 

Menot •> > . . . 24,5 33,4 43,2 

Erotus 14,6 25,4 53,2 

»Tama ministerio, — huomauttaa hyvalla syylla Pjeshehonov, 
•— kayttaa entisikseen hyvaksi valtion maaomaisuudesta koituvia 
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Venajan-Japanin sodan vuoksi. Sita paitsi talla aikakaudella 
voimistui suurteollisuus eniten. Valtion menot olivat noina kah-
tena vuonna seuraavat: 

V. 1892 meno
arvion mukaan. 

V. 1902 meno
arvion mukaan. 

milj. rupl. Vo milj rupl. 

Ulkoasiain-, sota- ja meriministeriot . , 313,7 32,5 429^ 22,1 

247,8 25,6 z86,B 14,7 

Rahaasiain ministerio ja valtk. kontroUi . 123,3 12,8 347,8 17,9 

Sisahallitus (kork. valtiolaitokset ja sisa

asiain- ynna oikeusministeriot) . . . . 107,6 11,2 143,7 7,4 

Maanviljelys- ja kulkulaitosministeriot, valt. 

. maaomais. ja hevoskasvatuksen hoito 123,0 12,7 646,5 3, 

Sivistyslaitokset (pyha synodi ja kans. valist. 

33,3 3,5 64,6 3,3 

Yleiset menot (hoviministerio ja odotta-

16,6 1,7 27 7 

965,3 100 1946,6 100 

Tasta taulusta naemme, etta militarismi nielee suurimmat me-
noerat, vaikka ne ovatkin suhteellisesti alentuneet noina kymme
nena vuotena; mutta todellinen menomaara tahan tarkotukseen 
on lisaantynyt yli 100 milj. ruplalla. 'Tama suhde koskee myos 
edellisia vuosikymmenia. 

Valtion lainamaksut ovat kohonneet vahitellen. Samalla 
sen korkolainat ovat naina kymmenena vuonna kasvaneet 1,748 
milj. ruplalla (4,732 milj. — 6,480 milj. ruplaan) eli toisin sanoen 
37 "/o. On huomattava, etta suotuisten olosuhteiden vuoksi raha-
asiainministeridn onnistui lainoja uudistaessa eh konverteeratessa 
saada niiden prosenttimaara alennetuksi. Samoin saatiin mel
koinen osa lyhytaikaisia sitoumuksia muutetuksi pitkaaikaisiksi, 
joten valtiqn velkojen kuoletusmenot supistuivat tuntuvasti. Siten 
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Samantapaisia numeroita voisimme mainita monista muista-
kin kulutustavaroista, mutta edelliset numerot voivat saada mei-
dat vakuutetuiksi siita, etta valilliset verot ovat kasvaneet tavat
toman nopeasti. Lisaamme ainoastaan, etta naiden verojen ali-
tuisen kasvamisen vuoksi tekivat suoranaiset verot v. 1.902 vain 
12 % kaikista valtion tuloista. 

Ylipaansa ovat myos suoranaiset verot hyvin epatasaisesti 
jaetut. Nekin rasittavat etupaassa vaeston varattominta osaa. 
Todistuksena mainittakoon seuraava esimerkki. Muutamin pai
koin Venajaa verotetaan talonpoikien maaosuuksia, — ottaen 
lukuun seka lunastusmaksut etta kunnallisverot, — kokonai-sta 60 % 
ja enemmankin, kun suurtilallisten maita verotetaan vain 4 — 6 °/o: 
keskimaarin Venajaha verotetaan suurtilallisten maita 5 °/o, talon
poikien 35 7o- Siten aatehset maanomistajat suorittavat talon-
poikiin verraten maksuja mitattoman vahan. 

Venajan tulo- ja menoarvio on viime vuosikymmenina kasva
nut tavattomasti. Nykyaan, v. 1908, se nousee tuohon suunnat-
tomaan summaan 2,515 miljoonaan ruplaan.- Kuitenkin kulunki-
arvio itsessaan selvittaa sangen vahan hallituksenfinanssipolitiikkaa, 
silla nykyajan kapitalistiset valtiot nielevat suunnattomasti varoja, 
syysta etta vaatimukset ovat suuret yhteiskunnallisen ja valtiol-
lisen elaman eri aloilla. Voidaksemme arvostella mainittua raha-
politiikkaa meidan tulee valttamattomasti tietaa, mista lahteista 
otetaan nama kaytto varat, s. o. minka yhteiskuntakerrosten har
tioilla lepaa verotaakka, ja mihin tarkotuksiin valtion varat kay
tetaan. Ylla olemme jo havainneet rasitusten kohtaavan kovim-
min koyhia yhteiskuntaluokkia, - niin etta nyt tarkastamme lahem
min valtion menopuolta. Tata varten silmailemme valtion meno
arviota vuosilta 1892 ja 1902. Olemme ottaneet nama vuodet 
esimerkiksi sen vuoksi, etta ne ovat saanndllisia taloudellisessa 
suhteessa. Noihin aikoihin ei hallituksella ollut ylimaaraisia 
menoja, kuten aikaisemmin — kadon — ja myohemmin — 



24 A. Morosoff. 

hien, tyotatekevien yhteiskuntaluokkien varoista. Tama kay 
hyvin selville seuraavasta taulusta: 

Vuonna 
Suoranaisia 

veroja 

Valillisia 

veroja 

Tuloja 

yhteensa 

Kaikista tuloista tuli 

100 ruplaa kohden Suoranaisia 

veroja 

Valillisia 

veroja 

Tuloja 

yhteensa 
suoranaisia valillisia 

1724 4,986,000 2,791,000 8,526,000 56 33 
1825 37,967,000 22,596,000 113,644,000 34 46 

1870 83,242,000 152,419,000 331,956,000 25 46 

1892 111,164,000 313,415,000 640,296,000 17 49 

Siten vuodesta 1724 vuoteen 1892 ovat suoranaiset verot, 
— joita suureksi osaksi maksavat vaeston varakkaat kerrokset, — 
tulleet 22 kertaisiksi, kun taasen valihiset verot — joiden suo-
rittajina ovat paaasiallisesti' tyotatekevat yhteiskuntaluokat, — 
ovat kasvaneet 112 • kertaisiksi; kaikki valtion tulot ovat paisu-
neet 75 kertaa suuremmiksi. Toisin sanoen: vuonna i 7 2 4 o h v a t 

suoranaiset verot 56 "/o .valtion tuloarviosta ja valilliset verot 
33 7o, kun taas v. 1892 on asianlaita aivan toinen: suoranaiset ve
rot tekivat silloin vain 17 "/o kaikista valtion tuloista ja valilli
set verot 49 "/o. Samalla on hallituksen viime vuosien verotus-
politiikalle ominaista valillisten verojen alituinen kohoamineri suo-
ranaisten kustannuksella. 

Otamme tahan muutamia numerotietoja valaistaksemme 
valillisten verojen kasvamista. 

Veroa otettiin seuraavista tavaroista puudalta: 

• V. 1S68 V. 1877 V. 1891 V. 1900 

Teesta . . 15 rupl. 40 kop 22 rupl. 79 kop. 31 rupl. 15 kop. 31 rupl. 50 kop. 

Riisista — J 50 > — » 74 » I » 40 » I » 50 »' 

Sillista. . — > 10 » — » 15 » — » 40 J — » 60 J 

Juustosta . 4 s — » 5 » 92 » 8 » 90 3 8 » 10 » 

Jauhosta . — ' 3-7 ' — » — » — — » — » 45 > 

Pumpxili-

langa.sta . 3 » 25 <L 4 > S I 7 1) 20 » 8 >j 70 » 



Venajan jinanssitaloiidellbien politiikka. 23 

den? Tahan kysymykseen taytyy vastata kieltavasti. Sen naemme 
seuraavasta. 

I I . 
Venajan vahakunnan korkeimmat virkamiehet ovat suu' 

rimmaksi osaksi aateHsia maanomistajia. Taman vuoksi on maata-
viljeleva luokka vaikuttanut tavattomasti maan finanssitaloudelhseen 
politiikkaan viime vuosikymmenina. Valtion finanssitalous on pita
nyt gilmamaaranaan suunnattoman armeijan ja laivaston vahvistami-
sen ohella rikastuttaa maa- ynna rahaylimystda, jolloin tyotate-
keva vaesto joutui etupaassa karsimaan rasituksista. Aatelisten 
maanomistajain auttamiseksi Venajan hallitus rupesi lunastamaan 
valtiolie yksityisratoja, ja inaanomistajat saivat lainsaadantotieta 
aikaan alhaisen viljanvientitariffin, joten he voivat lahettaa viljaa 
ulkomaille suurissa maarin ja saada -melkoisia voittoja. 

Kun maataloustuotteiden hinnat rupesivat laskeutumaan 
amerikkalaisten ' kilpailun tahden, silloin hallitus antoi suurtilalli-
sille oikeuden muuttaa viljaa arvokkaammaksi tuotteeksi — 
spriiksi — ja pani toimeen aksiisinalennuksen. 

Aatelisten maanomistuksen tukemiseksi hallitus perusti 
myos aatelispankin, joka sai miljoonia kaytettavakseen ja joka 
antoi lainoja erittain edullisilla ehdoilla. Jos aatelisten omista-
mat maat kuitenkin luisuivat pois omistajiensa kasista, niin vir-
kavalta antoi smainehikkaalle saadylle» kymmenia- ja satojatu-
hansia »avustukseksi». 

Vanha - hallitusjarjestelma viela yllapiti aateliston etujen 
vuoksi koko joukon erikoisoikeuksia, aatelisilla oli etuoikeus paasta 
valtion palvelukseen, aateliston lapsia varten oli olemassa erityi^ 
sia oppilaitoksia j . n. e. Kaikki tama tietystikin vahingotti ko
vasti kansan syvien rivien etuja. 

Siirtyessamme tarkastamaan Venajan itsevaltiuden varsi-
naista finanssipolitiikkaa, huomautamme viela kerran, etta val
tion suunnattomat tulot ammennettiin melkein yksinomaan koy-
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yotyon avuUa. Tata tarkeaa, vaikkakin tuiki vahasen kasiteltya 
kysymysta selvitellaan aikakauskirjassa Jahrbticher fiir National-
ekonomie und Statistik, 1907, 34 nidos, julaistussa kirjotuksessa 
Kontinuierlicher Fabrikbetrieb, jonka paakohdista seuraavassa 
tehdaan lyhykaisesti selkoa. 

• Seurauksena tuotantovalineiden yhtamittaisessa kaynnissa 
pitamisesta yotyon avulla olisi hyddykkeitten valmistaniiseen tarvit-
tavan tyovoiman suuri halpeneminen. Erittainkin tulisi tama naky-
viin vesivoimalaitosten alalia. Niinpa tietyn vesivoimamaaran 
kustannukset nousisivat kaynnin ollessa yhtamittaista puoleen niiden 
maarasta kaynnin ollessa vain paivittaisen, hoito- ja kayttokustan-
nukset kun , ovat vesivoimalaitoksissa vahaiset perustuspaaomien 
rinnalla. Myoskin muissa luonnonvoima-laitoksissa saavutettaisiin 
suuria kansantaloudellisia saastdja, vaikkakaan tietyn voimamaaran 
kustannukset eivat laskisi yhta tuntuvasti, silla hoito ja kayttd-
kustannukset muodostavat suuremman osan' yhteiskustannuksista. 
Luulo, etta hdyryvoiman kustannukset nousevat samassa suhteessa 
kuin kayttoaikakin pitenee, kalHimman palveluksen, lisaantyvien 
korjausten j . n. e. kautta, on vaara, silla tata menojen lisaanty-
mista vastaa toiselta puolen menojen vahentyminen, joka saavu-
tetaan lammon saaston, yhtamittaisesti vuorottelevan jaahtymisen 
ja kuumentumisen j . n. e. valttamisen kautta. 

Mita taas yotyon yleiseen sopivaisuuteen tulee teollisuuden 
palveluksessa, niin ei se yleiselta luonteeltaan ole mitaan erikoi-
semmin vaikeampaa, mitaan asiain luonnollista jarjestysta vastaan 
sotivaa, niin etta se saattaisi tulla kysymykseen ainoastaan 
poikkeustapauksissa. 

Ensiksikaan ei yotyo vaikuta tekijansa terveyteen ja hyvin-
vointiin sen haitallisemmih kuin paivatyokaan. Niinpa ei ruoka-
aikojen tyydyttava jarjestaminen ole mitaan vaikeata ja perhe-
elamalle on ehka edulhsempaakin etta isa. on yot poissa ja pai-
vat kotona kuin painvastoin. Valaistus taas on tehtaissa oisin 
pikemmin parempi kuin paivin. Sen lisaksi on kuumina vuoden 
aikoina tyon tekeminen oisin paljon helpompaa kuin paivin. 
Lopuksi voidaan yd- ja paivatyon mahdolliset edut ja puutteet 
tasottaa ottamalla kaytantoon n. s. viikkovuorot, niin etta kukin 
tyomies tulisi tekemaan vain joka toinen viikko yotyota ja joka 
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toinen viikko paivatyota. Kysymykselle, onko yotyo tekijalleen 
yieensa epaedullisempaa kuin paivatyo vai eiko, on varsinkin 
tapaturmatilasto valaisevaa, ja se ,ei anna paivatyolle missaan 
tapauksessa mitaan etusijaa. Suurin tapaturmien luku ei nim. 
sen mukaan tule vuoden pimeimpien kuukausien, viikon viimeis-
ten paivien, eika paivan myohaisempien tuntien osalle, kuten 
nakyy seuraavista tauluista. 

Tapaturmasuhdeluvut eri kuukausille (olettamalla etta jo
kaista paivaa kohti keskimaarin tulee yksi tapaturma): 

Tammik. Helmik. Maalisk. Huhtik. Toukok. Kesak. 
1887 0,94 0,98 0,95 0,94 0,90 0,99 

1897 0,92 0,93 o,9i 0,90 0,99 1,00 

Heinak. Elok. Syysk. Lokak. Marrask. Jouluk. 
1887 ' 1,08 1,04 1,06 1,09 1,08 0,95 

1897 1,09 1,04 1,11 1,09 1,06 0,96 

. Tapaturmasuhdeluvut viikon eri paiville (olettamalla etta 
jokaista paivaa kohti keskimaarin tulee yksi' tapaturma): 

Sunn. Maan. Tiist. Kesk. Torst. Perj. Lauant. 
1887 0,19 1,08 1,10 1,15 1,09 1,16 1,13 
1897 0,15 1,23 1,17 1,10 1,10 • 1,06 1,19 

Tapaturmasuhdeluvut vuorokauden eri tunneille (olettamalla 
etta jokaista tuntia kohden tulee keskimaarin yksi tapaturma): 

Edella p, p. • Jalkeen p. p. 
1 2 — 3 3 — 6 6 — 9 9 — 1 2 1 2 — 3 3 — 6 6 — 9 ' 9 — 1 2 

1887 0,17 ' 0 , 2 1 1,06 2 ,21 1,92 1,94 0,90 • 0,28 
1897 0,^0 0,18 1,11 2,37 1,01 2,11 0,84 0,28 

Tapaturmasuhdeluvut maanantain tunneille edella puolen 
paivan ja sunnuntain tunneille jalkeen puolen paivan: 

Maanantaina e. p. p. " Sunnuntaina j . p. p. 
6 — 9 9 — 1 2 3 — 6 6 — 9 

1887 1,36 2,63 2,33 1,00 

.1897 1,40 2,87 2,74 0,92 
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Seurauksena tuotantovalineitten yhtamittaisesta kaynnissa 
pitamisesta yotyon avulla ei kuitenkaan olisi ainoastaan yllamai-
nittujen paaomamenojen vahentyminen, vaan myoskin muita tar-
keita etuja. Niinpa olisivat uudet keksinnot pikemmin sovellu-
tettavissa kaytantoon, koneiden kuluminen' kun tulisi paljoa no-
peammaksi ja siis lyhemmaksi se kausi, jonka perasta ne olisivat 
uudistettavat. Sen lisaksi voitaisiin ottaa kaytantoon sellaisia 
teknillisesti parempia koneita, joiden kannattavaisuus on mah
dollista vasta sitten kun niita voidaan pitaa pitempiaikaisessa 
kuin vain paivittaisessa kaynnissa. »Niin alkaisi tuotantotek-
niikka kehittya nopeammin, kansalliset voitot kasvaisivat, tyolai-
set tulisivat tilaisuuteen saada korkeampia palkkoja ilman etta 
sen kautta paaomia pakotettaisiin siirtymaan muihin maihin, 
missa palkat ovat alhaisemmat, sanalla sanoen kaikilla yhteis-
kuntaluokilla olisi siita hyotya.s 

Yotyon yleiseen kaytantoon ottamiseen olisi siirryttava va
hitellen, varsinkin korkeiden konjunktuurien aikana. Talloin va-
hentyisivat sen lisaksi taloudellisia ahdinkotiloja aiheuttavat syyt 
korkeiden konjunktuurien houkuttelemain liikkeiden laajennuksien 
vuoksi, kun ei silloin tulisi sijotetuksi niin paljon paaomia uusien 
tydpajojen ja koneiden hankkimiseen. 

Martti Kovero. 

KIRJALLISUUTTA. 

Tilastokomitea, Mietinto N:o V I ; Teollisuustilasto. Helsin
gissa 1907, 37 + X V I I siv. 

Maan virallisen tilaston uudestaan jarjestamista varten asetettu 
komitea julkaisi viime marraskuussa kuudennen mietintonsa, joka sisal
taa paitsi historiikkia teollisuustilaston kehityksesta Suomessa ehdotuksen 
taman tilastohaaran uudentanaisesta. Tilastokomitean tata ennen jul-
kaisemat mietinnot kasittavat seuraavat tilastohaarat: I Laanintilasto; 
I I Kauppa ja Merenkulku; I I I Laaldntotilasto; IV Koulutilasto ja 

•V Luottolaitostilasto. Esitamme seuraavassa komitean paaasialliset 
ehdotukset uudeksi teoUisuustilastoksi. 
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Mita tulee ensiksi teollisuustilaston laajuuteen eli siihen alaan, 
joka sen tulisi kasittaa, ehdottaa komitea, etta siihen tulisi kuulumaan 
myoskin koti- ja kotitarveteoUisuus, joita nykyaan tilastossa ei yieensa 
ole kasitelty, seka valtion ja ktmtien omistamat teoUisuuslaitokset. 
Koti- ja kotitarveteollisuutta ei kuitenkaan kasiteltaisi jokavuotisessa 
tilastossa, vaan maaraajoin, esim. joka viides vuosi tapahtuvissa seikka-
peraisissa tiedusteluissa. Mitka teoUisuushaarat tilasto tulisi kasitta-

-maan, kayij^ksityiskohtaisesti ilmi siita teoUisuusryhmain luokituksesta, 
jonka komitea ehdottaa kaytantoon otettavaksi. 

Vastaista tilastoa varten ehdottaa komitea 1 1 eri taulua, joista 
3 ensimaista antaa yleispiirteisen katsauksen maan teolliseen toimin-
taan; kaavassa n:o i esitetaan alueellisen jaon perustuksella tiedot 
tasta toiminnasta laanittain, erikseen kaupungeista ja maaseudusta; 
kaavassa n:o 2 vastaavat tiedot kunnittain ja kaavassa n:o 3 eri teolli-

jsuuslajien mukaan. Naissa tauluissa annetaan tietoja teoUisuusliikkeiden 
ja tyopaikkojen luvusta, tyontekijain paivatoitten luvusta, henkilokunnan 
suuruudesta, kaytinvoiman suuruudesta, tyontekijain palkkauksesta, raaka-
aineiden arvosta seka tuotteiden bruttoarvosta. Bruttoarvoksi ehdottaa 
komitea otettavaksi valmisteiden myyntiarvon, joka asianomaiselle teoUi-
suudenhaijottajalle lieneekin helpoin ilmottaa. Kaikki namat tiedot, 
lukuunottamatta liikkeiden lukua, vaaditaan nykyistakin tilastoa varten. 
Mutta naiden lisaksi komitea ehdottaa julkaistavaksi tietoja myoskin 
raaka-aineena kaytettyjen kotimaisten teoUisuustuotteiden arvosta. Ny
kyisessa painetussa tilastossa tiedot kotimaisista ja ulkomaisista raaka-
aineista ovat sangen vaillinaisia. Seurauksena tasta on m. m. etta, jos 
jossakin tyopaikassa kaytetaan valmisteiden raaka-aineena toisessa 
kotimaisessa tyopaikassa tehtya puolivalmistetta, tulee taman puolival-
misteen arvo sisaltymaan kummankin tyopaflan tuotteideu bruttoarvoon, 
jotenka tama arvo koko maasta nykyisessa tilastossa on liian suuri. 
Komitean ehdotus talta osaltaan nayttaa olevan taysin perusteltu. 

Taulussa n:o 4, joka on uusi, annetaan tietoja teollisuusliikkeista, 
ryhmitett3dna tuotannon bruttoarvon selca omistajien mukaan. Omista-
jina tassa luetellaan: yksityiset henkilot, osuuskunnat, osake- ja muut 
yhtiot, kunnat ja valtio. Liikkeet on jaettuna seitsemaan eri 
ryhmaan bruttoarvon suuruuden mukaan. Seuraava taulu 5 antaa 
tietoja tyontekijain luvusta neljalta eri vuoden paivalta, nim., tammik. 
i:lta p:lta, huhtik. i:lta, heinak. I :lta ja lokakuun i:ltap:lta. Tallainen 
tapa tiedustella tyovaen lukumaaraa varmaanldn viepi parempiin 
tuloksiin kuin nykyinen, jonka mukaan tyovaeston luku vuodelta 
on ilmotettava, liiatenkaan kun ei ole olemassa varmaa ohjetta 

• siita, miten tama luku on laskettava. Tosin voidaan vaittaa, etta 
tyovaen luku ilmotettuna neljalta vuoden paivalta tulee olemaan jossa
kin maarin sattumuksen varassa, ja luonnollisestihan tultaisiin varmem-
paan tulokseen, jos ilmotuspaivien luku lisattaisiin, esim. yhdeksi joka 
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kuukaudelta, mutta toiselta puolen on varominen, ettei tyonantajille 
tassa kohden aseteta liian paljon vaatimuksia, ja toiselta lienee myon-
nettava, etta komitea ehdotuksellaan on oikealla tavalla pitanyt sil
malla tavanmukaisia tyokausia eri teollisuuslajeissa. Talla edellytyk
sella myosldn samassa taulussa ilmotettava tyontekijain keskimaara eri 
ikaryhmissa (alle 15 vuoden, 15—18 vuotta ja yli 18 vuotta) tulisi 
olemaan tyydyttava. Epailematta komitea lienee osannut oikeaan'siina, 
kun se ehdottaa varsinaisesta tyovaesta erikseen ilmotettavaksi insi-
noorien, piirustajien, tyonjohtajien ja konttoorihenkilokunnan luvun, joka 
sekin ilmotettaisiin 5:nnessa taulussa. Tata jakoa ei nykyisessa tilas
tossa tehda. — Kuudennessa taulussa olisi ilmotettava erilaatuisten moot-
torien luku seka, kaytinvoima tehollisissa hevosvoiim'ssa, hoyrykattilain 
luku ja tulipinta seka sahkogeneraattorien luku ja niiden edustama 
kilowattimaara. Namat tiedot ovat nykyisessa tilastossa sangen vailli
naisia tai ylimalkaisia. — Seitsemannessa taulussa ilmotetaan tyopaik-
kain omistajat, ryhmitettyina kuten taulussa 4, ja jokaisessa omistajan-
ryhmassa esiintyva tyopaikkain ja tyontekijain luku ynna tuotteiden 
hruttoarvo, kahdeksannessa taas tyopaikat jaettuna bruttoarvon suu
ruuden mukaan kuudessa eri ryhmassa ja kussakin tallaisessa ryhmassa 
tyontekijain luku. — Yhdeksas ja kymmenes taulu kasittavat teoUisuus-
paikoissa sattuneet tyon keskeytykset luvultaan ja niiden syyt; edelli-
sessa ilmotetaan keskeytysten luku 10 eri ryhmassa sen mukaan kuinka 
kauvan keskeytykset ovat kestaneet, jalkimaisessa 8:ssa ryhmassa syiden 
laadun mukaan tyopaikkojen seka keskeytysten luku. Tauluissa 7—10 
pyydetyt tiedot puuttuvat nykyisesta tilastosta kokonaan. — Viimei
sessa taulussa esitetaan teollisuudessa kaytetyt raaka-aineet seka tuot-
teet, ja olisi edellisista ilmotettava tavaran nimi seka ulkomaisten ja 
kotimaisten raaka-aineiden paljous ja arvo; tuotteista olisi ilmotettava 
tavaran nimi seka paljous ja bruttoarvo. 

Tama tulisi olemaan, komitean ehdotuksen mukaan, tilaston 
paaasiallinen sisallys. Kuten edella esitetysta sisallysluettelosta huomaa, 
tulisi tilasto antamaan hyviukin monipuolisen katsauksen maan teolli
seen toimintaan. Lienee syyta pelata, etta komitea on ehdotuksessaan 
mennyt liiankin pitkalle, etta se vaatii tietoja, joiden antaminen tulee 
tuottamaan asianomaisille tarpeettoman paljon vaivannakoa • ja jotka 
laatunsa puolesta eivat sittenkaan tule ty/dyttamaan edes kohtuullisia-
kaan vaatimuksia. Yksi naita tietoja on mielestamme se, joka koskee 
tyontekijain paivatoitten lukua. On nimittain huomattavaa, etta monessa; 
teollisuushaarassa kaytetaan urakkatyota; tallaisissa tapauksissa arvelee 
komitea tyonantajain voivan arvioida tyovaen paivatoiden luvun mak-
settujen palkkamaarien nojalla. Vaikeata lienee kuitenkin tyonantajan, 
jolla on liikkeessaan useita kymmenia tyontekijoita, joiden luku vuoden 
aikana saattaa vaihdella, arvostella itsekunkin tyontekijansa tyonopeutta 
eika tassa tyon kautta ansaittu palkka voi riittaa laskun perusteeksi. 
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silla jo samakin tyomies tekee eri ajoin tyota erilaisella inteBsiivisyy-
della ja kantaa samasta, kappalettain tekemastaan tyosta kuitenkin 
saman palkan; komitean ehdotus edellyttaa, etta sama tyon intensiivisyys 
aina vastaa samaa palkkamaaraa; niin ei kuitenkaan ole todellisuudessa 
laita. Nain ollen puheenalainen tieto tulee olemaan mieKvallan varassa. 

Toinen kohta, josta allekirjottanut jo komiteassa on ollut toista 
mielta sen enemmiston kanssa, koskee ehdotusta, etta kaikilta tyon-
antajilta kautta koko maan olisi pyydettava tietoja ulko- ja kotimais
ten raaka-aineiden paljoudesta ja arvosta seka tuotteiden paljoudesta. 
Naiden tietojen antaminen tulisi epailematta tuottamaan sangen paljon 
vaiketiksia sellaisille tyonantajille, jotka puheenalaisista liikkeensa puo-
lista eivat pida eivatka ole pakotetut kirjaa pitamaan. Tallaisten liik
keiden luku varmaanMn on suuri, kun tilastossa myoskin kaikki kasi-
ammatit tulevat lukuun otettaviksi. On sen vuoksi luultavaa, etta 
naissa tapauksissa tiedot, jos niita ensinkaan annetaan, tulisivat olemaan 
arviolaskuihin perustuvia eika niille niin ollen voisi suurta merkitysta an
taa. Nykyistakaan teoUisuustilastoa, varten ei vaadita vahemmilta kasityo-
ammatin harjottajilta puheenalaisia tietoja, ja kannattanee mainita, ettei 
Ruotsissakaan, joka on yksi niita harvoja maita, joissa laajempaa joka-
vuotista teoUisuustilastoa ilmestyy, julkaista minkaanlaisin tietoja raaka-
aineista. 

Teollisuustilasto mielestamme voittaisi sen kautta, ettei puheen
alaisia tietoja pyydettaisi kaikista maan teollisuusliikkeista, vaan niita 
vaadittaisiin ainoastaan muutamista maan taloudelle tarkeimmista teolli-
suushaaroista, ennen kaikkea suurteollisuutena harjotetusta metalli-, 
paperi- ja puu- seka kehruu- ja kudontateoUisuudesta. Taten voitai
siin naiden teoUisuushaarojen tilaa kasitella tilastossa yksityiskohtaisem-
min ja monipuolisemmin kuin komitean ehdotuksen mukaan tulisi ta-
pahtuihaan. Silla ei ole epailemistakaan etta, kun kaikki teoUisuushaa
rat, niin suuret kuin pienetkin, ovat asetetut n. s. yhdenvertaisiksi 
mainitussa suhteessa, niiden kasittelya jo ulkonaisistakin syista taytyy 
supistaa, eika tarkeimmille teollisuushaaioille voida omistaa niiden 
vaatimaa seikkaperaisempaa esittamista. Joka tapauksessa komiteanldn 
ehdotus toteutettuna olisi tuntuva edistys nykyisesta asiain tilasta, ja 
toivomme kysymyksen piankin tulevan ratkaisevan kasittelyn alaiseksi. 

O. G. 

Sidney & Beatrice Webb, Englannin Ammattiyhdysliikkeen 
Historia. I osa; suomentanut Aku Rissanen; Turussa 1907, kustan-
taja Sosialistin Kiqapaino-osuuskunta i. 1. X I - j - 164 sivua. 

Arvosteltavamme teos jakautuu lukuihin: Ammatiiyhdistysliikkeen 
alkupera, Taistelu olemassa olosta ja Wallankumouksellinen aikajakso. 
Ensimmaisessa luvussa tahdotaan nayttaa toteen, etta tyolaisliittayty-
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misia, joilla 'on ammattiyhdistysteu oleelliset ominaisuudet, on liisto-
riassa huomattavissa vasta 1700 luvulta alkaen, joten siis ammattiyh-
distysliikkeen alkuperakaan ei ulotu ajassa sen kauemmaksi taaksppain. 
Niinpa esim. keskiaikaset tyolaisliittaytymiset, kuten »Bachelors Com
panies*, joiden on arveltu olevan palkkatyolaisveljeskuntia, itse asiassa 
olivat mestarien yhdistysten alaosastoja, joiden kassat olivat tyonanta-
jien kasissa ja joiden hallituksen viimeksimainitut asettivat. Myoskaan 
ei se luulo, etta ammattiyhdistykset olisivat kehittyneet n. s. kasityo-
laisseuroista, pida paikkaansa. »Paahenkilona kasityolaisseurassa oli 
kaildssa . tilaisuuksissa ja kaikldna sen kehitysaikoina kasityomestari, 
joka omisti tuotannonvahkappaleet ja myi tuotteet. Lyhyesti sanoen 
kasityolaisseuroille ominainea jasen ei ollut taydellisesti eika paaasial
lisesti kasityolainen.» Kasityolaisseuroihin kuului vat urakoitsijat, jotka 
itse valvoivat teollisuustoimensa kulkua ja myivat vapaasti tuotteensa, 
ja kasityolaisseurojen taloudellinen ja valtiollinen merkitys penistui sii
hen, etta ne olivat aikansa todelliset johtajat. Maapera ammattiyh
distysteu syntymiselle oli muodostunut vasta sitten, kun kapitalistinen 
mrakoitsija ja kasityolainen erosivat eri teldjoiksi, tai, toisin sanoen, 
teollisten toimien johto ja niiden suorittaminen erkaantuivat.. Tama 
eriytyminen ei kuitenkaan riippunut yksistaan »tehdasjarjestelman» 
kaytantoon otosta, loytyihan jo 1700 luvulla, kuten ylempanakin on 
sanottu, ammattiyhdistyksia. Mutta erittain edistavasti on tehdasjar-
jestelma joka tapauksessa vaikuttanut ammattiyhdistysteu syntymiseen. 

Seuraavat kaksi lukua ovat enemman mieltakiinnittavia niin 
historiallisessa kuin taloustieteellisessa suhteessa, joten sivuutamme ne 
ilman mitaan lahempaa selostelua. 

Mita yieensa itse esitykseen sellaisenaan tulee, tuntuu se ylla-
mainitussa tutkimuksessa olevan asiallista' ja tarkkoihin tutkimuksiin 
perustuvaa. Myoskin on tyyli selvaa ja helppotajuista. Valitettavasti 
vain ei suomennostyo ole tehty tarpeellisella taidoUa. 

M. K. 

^ J ^ I E C O J A E R I ALOILCA. 

•. Suojelustullien tarkotuksenmukaisuus. Aikakaus
kirjassa Zeitschrift fiir Soziahvissenschaft kirjotetaan tasta: 

SuojellustuUien tarkotuksena on, kuten tiedetaan, turvata kotimaan 
markkinat oman teollisuuden tuotteille. Missa maarin tama suojelus-
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tulli enemman huomatuille valtakunnille on kaytannossa onnistunut, 
saadaan selville vertaamalla teollisten tuotteiden tuonnin osaa yleiseen 
-tuontiin aikasemmin ja myohemmin. Tassa suhteessa on huomattava 
seuraava englantilaisista lehdista saatu tilasto. 

Yleisesta tuonnista oli teoUisia tuotteita: 
Venaja 
Saksa 
Ranska 
Sveitsi 
Italia 
ItavaUa-Unkari 
Amerikan Yhdysvallat 

1 8 9 4 & 1 9 0 5 
1 8 9 5 & 190.5 
1 8 9 5 & I Q 0 5 
1 8 9 5 & 1 9 0 5 
1 8 9 5 & 1 9 0 5 
1 8 9 5 & 1 9 0 5 
1 8 9 5 & 1 9 0 6 

24.6 & 2 7 , 7 7 0 
2 2 , 5 & 18,6 7o 
15.7 & 18,2 7o 
30.7 & 3 5 , 5 
21 .8 & 22,9 
29,0 & 27,6 
2 8 , 5 & 2 5 , ] 

Naista maista on siis varsinkin Saksa ja Yhdysvallat, mutta myos
kin Itavalta-Unkari kyenneet tuntuvasti ehkaisemaan teollisten tuot-
teitten tuontia, koska Saksassa ja Yhdysvalloissa kysymyksenalainen. 
tuonti on 3,9 ja 3 ,4 "/o, Itavalta-Unkarissa 1,4 "/o vahentynyt. Kai-
Mssa muissa yllamainituissa maissa on sitavastoin teollisten tuotteitten 
tuonti huolimatta suojatuUeista lisaantynyt, nim. Venajalla ja Rans
kassa, hieman Italiassa, Sveitsissa taasen kovasti. Siita kay selville, 
etta Yhdysvalloissa, Saksassa ja myos Itavalta-Unkarissa on teoUisuu-
delle tarkotuksen mukaista suojelustullien kaytto, kun taas Venajan, 
Ranskan ja Sveitsin suhteen tama ainakin on epailtavaa. 

Kotimaan markkinain turvaaminen suojelustullien kautta tulee 
kuitenkin saavuttaa ilman etta maa sen kautta on tullut vahemman 
kykenevaksi viemaan teollisuutensa tuotteita. Missa maarin tama on 
onnistunut kay selville seuraavasta taulukosta. 

Yleisesta viennista oli teolKsia tuotteita 
Venajalla 1 8 9 4 & 1 9 0 5 
Saksassa 1 8 9 5 & 1 9 0 5 
Ranskassa 1 8 9 5 & 1 9 0 5 
Sveitsissa 1 8 9 5 & 1 9 0 5 
Italiassa 1 8 9 5 & 1 9 0 5 
Itavalta-Unkarissa . . 1 8 9 6 & 1 9 0 5 
Yhdysvalloissa . . . 1 8 9 7 & i g o 6 

2,6 & 4>8 7o 
6 5 , 7 & 6 6 , 7 7o 
56,6 & 56,5 0/0 

75=9 & 75,6 7o 
17,3 & 2 4 , 1 7o 
4 5 . 5 & 44,6 7o 
20.6 & 2 6 , 8 7o 

Tehtavan toinen puoli, kuten yllaolevasta nakyy, ei ole tullut ai
van yhta hyvin ratkaistuksi. Kuitenkaan ei silti kokonaan ilman me-
nestysta, silla Saksa on voinut merkita teollisten tuotteittensa vifennin 
jossain maarin nousseeksi, Yhdysvallat kerrassaan kovasti; Itavalta-Un-
karin vienti on kumminkin vahentynyt. Suhteellisesti enemman on 
Italian vastaava vienti noussut, vaikkakin se kotimaisten markkinain 
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turvaamiseksi tuUin kautta ainoastaan vahSn on saanut aikaan.' Yieensa 
siis on suojelustullien politiikka osottautunut suhteellisesti tarkotustaan 
vastaavaksi, varsinkin mita kotimaan markkinoiden turvaamiseen tulee. 

Englannin agraarireformi-puuhia. Aikakauskirjassa Do-
cumente des Fortschritts 1908, 2 vihko, kirjotetaan tasta: 

Tarkotuksena viimeisessa parlamentin istunnossa laiksi hyvaksy-
tylle Small Holdings and Allotments Billella (rajottuu yksistaan Eng-
lantiin ja Walesiin) on luoda pienia maanviljelystiloja, tarkotuspera, 
jota 1887, 1892 ja 1894 lait eivat ole saavuttaneet Naiden lakien 
kautta ei nim. tullut ehkaistyksi vaeston siirtyminen pois maaseudulta. 
Maanviljelyksessa tyoskentelevaa vaestoa oli kumpaakin sukupuolta. 

1851' . .• 1,376,051 henkea 
1861 1,296,805 » • 
1871 1,073,084 » 
1881 965,217 
1891 866,034 » , 
i g o i ' 727,140 » 

Englannin ja Walesin . koko vaesto on vuodesta 1851 vuoteen 
1901 noussut kuitenkin 18 miljoonasta 32,5 miljoonaan. 

Taman vuoden billi on Englannin - agraarilainsaadannossa saat-
tanut vaikutukseensa kokonaan uuden periaatteen, kunnallisen tai val
tion maanomistusperiaatteen. Se velvottaa kreivikuntain neuvostot uutis-
asutukseen taivhtavan maan ostamaan tai vuokraaniaan, ja jos se 
on tarpeellista, vaikka pakkoltiovutuksella. Jos kreivikunnat tasta kiel-
taytyvat, niin sekaantuu asiaan keskushallinto oman komisarin ja asia-
miehen kautta,. jotka kreivikuntien kustannuksella panevat lain taytan-
toon. Hankittu maa on sitten annettava vuokralle pienviljelijoille. 
Pakkoluo-vutuksella hankitun maan hinnan maaraa hallituksen valtuut-
tama. 

Amerikalaista rautatiepolitikaa. Berliner Tagebiattissa 
1908. I . 7.-kirjotetaan tasta seuraavaa: 

Naina paivina julkaistu Union Pacific R. C:o tilinpaatos toiminta-
kaudelta 1 9 0 6 — 0 7 on erittain kuvaavaa amerikalaisen rautatiepolitii-
kan" yleiselle luonteelle.- ' Ensiksikin mainittakoon etta kysymyk
senalainen 1894 konkurssiin joutunut liike — Harriman ratojen paa-
linja, — vasta vuosisatain vaihteessa'taasen alkoi jakamaan osinkoja, 
jotka 1905 nousivaf6 "/o ja- 1906 akkia kohosivat "10 "/o ilman etta 
yhtion todellinen tila tata nousiia olisi • oikeuttanut. - Pikemmin saavu-
tettiin ta'ma lisaantynyt puhdasvoitto -vahentamalla saldoa, siirtamalia 
paaomia sivuratojen ja liikkeeseen yhdistettyjen ' teoUisuusyrityksien 
tilille. Arveluttavinta oli kuitenkin etta, kun paarata oli osinkojaan ko-
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rottanut, taytyi muittenldn liitpUe kuuluvien ratojen seurata mainittuja 
sovituksia, ratoja, joiden joukossa oli sellaisiakin kuin Chicago and Altona, 
jonka tila, kuten 1907 kokemukset ovat osottaneet olisi vaatinut pain
vastoin osinkojen pienentamista. Joka tapauksessa saavutettiui taman 
operationin tarkotus Union Pacific Shares'in kurssi nousi 14878 2 p. 
tammik. 1906, i 8 o ' / 8 31 jouLkuuta 1906, vajotakseen kuitenkin taas 
yhta akkinaisesti 14174 31 heinakuuta 1907 ja 120 1898 alussa. 

Askeisen tilinpsatcjksen mukaan saavutti yhtio 52,17 milj. doUarin 
ylijaaman 42,16 milj. sijasta edellisena vuonna, joka vastaa Common-
Sharepaaoman koronkasvamista 17,5 "/o mukaan 1906 — 7 14,2 % 
sijasta 1905-—6. Tulot varsinaisesta kuljetusliikkeesta ovat nousseet 
67,29 miljonasta 76,04 milj. dollariin, siis 8,75 milj. dollaria, liikekus-
tannukset 35,26 milj. 40 ,57 milj. dollariin siis 5,31 milj. dollaria. Jos 
lasketaan tuloista pois Prefered-Sharesin osingot, velan korot, vuokia-
maksut ja verot, niin jaa 20,60 milj. puhdasvoitto eli 3,15 milj. dollaria 
enemman kuiii edellisena vuotena, ja sen mukaan olisi korkeintaan pitanyt 
jakaa 4 °/o osinkoa. Sita paitsi on otettava huomioon etta, huohmatta 
tunnetuista liiketeknillisista epakohdista, laajennuksiin ja parannuksiin on 
kaytetty vain i ,95 milj, dollaria 4,20 milj. sijasta 1905—6, ja etta 
kaluston hankkimisiin ja haararatojen parannuksiin ei ole kaytetty mitaan. 

Rikostilastoa Saksasta. Rikosten luvun lisaantymista 
Saksan valtakunnassa esittavat seuraavat luvut: 

Vuonna Tuomittuja henki- 10,000 henkea loo:sta tuomitusta oli 
loita " kohti luokassa: 

a. b. c. d. 
1882—91 355>i34 109 16.6 37.0 45.9 0-5 
1892—1901 459,671 125 17.0 41.7 41.0 0.3 

1902 512,329 127 16.8 42.2 40.8 0.2 
1903 505,353 123 17.1 42.1 40.5 0.3 
1904 516,976 124 17.9 42.6 39,2 0.3 

Suhdeluvut luokissa a, b, c ja d tarkottavat: rikkomuksia val--
tiota, yleista jarjestysta ja uskontoa vastaan (a), henkiloa vastaan (b), 
omaisuutta vastaan (c) seka rikkomuksia virassa (d). Edelliset luvut 
osottavat yleisen rikoksellisuuden lisaantyneen. Tata ei liuitenkaan 
pideta todisteena moraalisen kaiinan suoranaisesta alenemisesta, vaan 
pikemmin siita, etta taloudellisen elaman kehittyessa ihmisten keski-
nainen vuorovaikutus on tullut vilkkaamraaksi, mika on omiansa lisSa-
maan rikoksellisten tekojen mahdollisuuksia Kuten edella olevat 
suhdeluvut osottavat, ovat rikkomukset henkiloa vastaan tuntuvasti 
lisaantyneet, jota vastoin omaisuutta vastaan suunnatut teot ovat va-
hentyneet 
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Hakli, Lallnkka ja Kiunpp. 
Omistaja J u h o l i a l l u k k a . 

T i i k k u k a u p p a 

G~s(ff̂ (G-s£G-̂ Ĝ (<r?̂  Viipurissa. ursirsjK̂ irsifê iK̂  
Suosittaa muiden tavaroittensa iriuassa 

T o d e l l i s e s t i h y v a a 
' HAKUULLOKKAJsKUMPP. I ' 

(OMISTAJ* JUHO WIU,K«J4 m 
WIIPURISSA 

Huom.! Meidan pake-
tit ovat taysipainoisia 

- 2 mrkl I lOOic • 

Jokainen kaare on vanistettu 
tassa olevallaleimallajatavara-
merkilla seka sisaltaa tutkimus-
todistixksen. 

T e e t a 
jota saadaan kailcjssa hyvin varustetuissa 
Icauppapuodeissa.. 

Tilaukset toimitetaan nopeasti ja var-
masti. 

Ip l i i t f ia i i 
p j i ! 

Kokkolassa j a Kalajoella 
Paakqnttoori Ykspihlajassa. 

• Suosittelevat: 
Hoyrylaivoja, Hoyrykoneita, 
Saha- j a myllylaitoksia, 
Paloruiskuja, Kassakaappeja, 
Lammityslaitoksia, Kirkonkelloja, 
Kauppavaluteoksia y. m., 
mita hyvin jarjestettyyn Konepaja-
liikkeeseen kuuluu. 

Hintaluetteloita ja kustannusehdoi-
tuksia pyydettaessa. 

J i i l l t 
Ykspihlaja. 

Sahkoohje: Weljekset. 

Suomen 
Kiiysitehdas. 

Kokkola. 
tarjoo l :s i palkinnon saaneita hyvaksi 
tunnettuja teoksiaan 
Trosseja, hampusta, Kookoksesta Ja 

manillasta. 
KiJysia ja rihmoja kaikesta laadusta. 

Hintaluetteloita pyydettaessa. 

SiDieii KiijsiteMas. 
Kokkola. 

Sahkoohje: Kiiysi. 



k Vesiiolitoia 
myoskin 

Maaseutlulla 
toimittaa maamme yanhin 

erityisliike 

R O B . H I I B E R 
HELSINKI-VIIPURI 
TURKU - TAMPERE 

Kustannusavioita pyydettaessa il
maiseksi. 

Alituinen, runsas varasto kaiken-
laisia vesijohtotarpeita, kuten pump-
puja, torvia, torvenosia, hanoja y. m. 

H y v i n tehtyja T a l o u s - j a Keittoastioita 
myy V . W. H D L M B E R G ' i n 

Lakki-, Vaski- ja Levyteos-Tehdas 
HelsinBissa, Ludvikink. 5. 

Tel . 2121. 

Myy, tekee rakennus-
peltitoita. 

P . S I D O R O W 
Suomalainen Kalustokauppa Osakeyhtio, 

H e l s i n k i , A l e k s a n t e r i n k a t u Nio 7. 

Maanviljelyskoneita, Meijerikoneita, Myllykoneita, 
Sahakoneita, Siemenia ja Lannoitusaineita. 

puhelin 14 ?e. 

Calvikaulta varten runsas valikolma kauniila ja hienoja kolimaisia 
ja €nglanlilaisia puku- ]a paallystakXikanXaila. 

}tttolclliflcn Valmistus. AtncriHHalai^et tnallit. 
y/iyytavana suumuotisia herrain sadeviittoja (Capes ^(avelock) vedenpitavasta kankaasta. 



Palovakuutus-Osakeyhtio 

F E N N I A 
H e l s i n g i s s a . 

Tapaturma-Vakuutus - Osakeyhtio 

P A T R I A 
H e l s i n g i s s a . 

YAKUUTUSOSAKEYHTIO 

K A L E V A 
H E L S I N G I S S A 

myontaa HENKIVAKUUTUKSIA, KANSANVAKUUTUKSIA, 
ELINKORKOVAKUUTUKSIA, MYOTAJAISVAKUUTUK-
SIA ja jiLKEENELOKORKO-(ELAKE-)VAKUUTUKSIA 

mita eduUisimmilla ehdoilla. 

Yhtio on toimintansa aikana suorittanut kuolintapauk-

sista noin 13 milj. markkaa ja voitto-osuuksina 

vakuutetuiUe noin 2 ^ 2 milj. markkaa. 

i lb ion LamDMmakasi in i 
Helsinki. VICTOR RYDMAN. Perust. 1865. 

Suurin erikoisliike L a m p p u j a , P o s l i i n i - j a L a s i t a y a -
r a a , L a s t e n v a u u u j a , K a i k e l l a i s i a t a l o u s t a v a r o i t a . 

T i l l A T l l l l f ''̂ P̂ '*'' Piirustustarpeiden kauppa. 
* • • 1*111 Konttoori ja Toimistotarpeita. 

Helsinki, Polij. Esplanaadinkatu 43. Pulielln 2450. 

H a a r a U a i m n n i a - Albertinkatu 13, Puhelln 2827. 
d d l d K d U p j J U J d , Neitsypolku 12, Puhelin 4755. 

Priima tavarat! Halvat Hinnat! 



G . W . S O H L B E R G ' i n 
L a k k k Pelt i- j a Vaskiteosten-Tehdas 

Metsastajank. 4, Helsinki. « » « Telefooni 80 ja 3370. 
Valmiina suuri varasto: iWeiJeriastiofta, Vesiamparia, Kylpyammeita, llma-

ja Kantoklosettia y. m. Valmistaa tilattaessa: kaikkia Lakki-, Pelti- ja Vaskisepan 
ammattiin kuuluvia toita, 

Hintaluetteloja vapaasti pyynnosta, 

Suomen Teollisuudenharjoittajain 
Keskinainen Palovakuutusjhtio 

Helsinki, Aleksanterink. 36 

K o n t t o r i a i k a 1 0 - 3 , ^ T e l J , S ^ u W 
Sahkoosoite: „ASSURANS' 

OSAKEYHTIO AGROS HELSINBISSA 
Maanviljelyskoneita- j a kaluja, Meijeri-, 
Saha- ja -Myllylaitoksia, Turbiineja, 
Hoyrykoneita, Tuuli- j a Petroleumi-
moottoreita, Lokomobiileja y, m, y. m. 

Yksinmyyjat Suomessa 
Svea- j a Gota-puimakoneille 

y. m. y. m. 

•
29 E n s i m m a i s t a Palkintoa 
KuopionNayttelyssav.1906. 

G. V. Nyberg 
Helsinki, Yrjonkatu 32 

= Puhelin 53 61 = 

Valmistaa rakennuspiirustuksia. 
Valvoo ja johtaa kaikenlaatuista 
rake.nnustyota. O O O O O Q O Q 

o Valmistaa piirustuksia huoiie-
kaluihin, konttoorihuoneustoi-
liin y, m, o o o o o o o o o o 

SUOMEN T E O L L I S U U S K A U P P A 
Helsinki, Aleksanterink, 19, myy 

Huonekaluja, huonekalukankaita, oviuutimia, ikkunaverhokan-
kaita, lattiamattoja, 

Vaatekankaita, villa- ja pumpuli-leninkikankaita, pellavakankaita, 
Kipsisia rinta- ja seinakuvia seka patsaita: Snellman,' Lonnrot, 

Runeberg, Topelius, Takasen Rebecka, y, m. y. m. 



LA 
Palovakuutus-
Osakeyhtio 
Osakepaaoma 5 
miljoonaa Smk. 

T.627 
Aleksauterink. M. HELSINKI. Jfopein koi-Taus! Edullisjmmat ehdot! 

Tapaturmavakuutus-
Osakeyhtio 

Telefooni 
40 70 K in 

ijujj 

H E L S I G I H F l i n S E P P i T E H M S -
O S A K E Y H T I O Helsingissi 

Lastenkotok. 5. Pulieiin 13 53. 

Sahkiiosoite: P u u s e p p a . 

. V a l m i s t a a : 
H U O N E K A L U J A , 
KONTTORIN- , 
JEIRI^IKOJEN-, 
P U O T I E K - y. m. 
S I S U S T U K S I A . 

Ikkunoita, Ovia, Parkettilattioita 
seka kaikkia puu: j a nikkari-

alalle kuuluvia tBIta. -. 

P. C. R B T T I G & C:o 
T U R K U 

suosittaa erittain pidettyja sikareitaan kuten: 

A n t a r c t i c ' I d e a l I r i s E l m n n d o K e r t i 

samoin myos seuraavia papyrosseja: 

K l n b l b L y r a O r i e n t E l e g a n t M a t t i A i n o 

L y r a O r i e n t E l e g a n t M a t t i A i n o 

K l n b b L y r a O r i e n t E l e g a n t M a t t i A i n o 



'^^^^^^Arvika aura 
^^i^kV'—M) amerikkalaista mallia on osoittautunut ^̂ mnifc ^ K ^ ^ muita tahan asti Suomessa kaytettyja 
. ̂  ijWra tavallisia auroja paremmaksi sen omi-

•--^^"^^''W^^^^^i^^^-i^^SZ^ • naisuutensa , vuoksi, etta se sarkee j a 
V . F . - ' 5 s i : i 3 ^ ^ ^ ^ * ! ^ ^ ^ ^ ^ - > ^ ^ > ' kaantaa maan erittain l iyvin s e k a 

~ " ' kuolikeuttaa pellon pinnan, niin 
etta ilma ja kosteus paasee maahan, joka seikka suuresti helpoittaa aestamista. Nur-
men ynnossa leikkaa kuorimavannas ruohon kokonaan juurineen ja kaantaa sen 
vaon pohjaan, jonne viilu sen peittaa taydellisesti, ni'n etta se pian matanee, havit-
taen siten rikkaruohon y. m. siemenet. Tavalliset vanhat aurat kaantavat, huten on 
tunnettu, yiilnn syrjalleen pitkiin koviin haijoihin, joiiten valista rikkaruoho pistaa 
esiin, sitoen maata aestettaessa ja antaen rikkaruohon siemenille y. m. tilaisuutta 
itiimiseen ja kasvamiseen. 

Kun taman lisaksi Arvika aurat viela ovat melkoisesti amerikkalaisia halvem-
mat emme epaile suositella herroille maanviljelijoille Arvika auroja erinomaisina tyo-
kaluina. — Selityksia ja hintailmoituksia annamme pyydettaessa • 

Osakeyhtio Victor Forselius, Turussa. 

Hie tai ah den Osake yhtion 
Hoypysaha ja puuseppa-tehdas 

• H e l s i n k i = = = = = 

valmistaa kaikkea rakennusalaan kuuluvaa puusepan tyota, 
tammiparkettia, kouluhuonekaluja, voimistelutelineita. Veis-
tonopettaja T. Jarvelaisen keksimia veistokapineita ja raalleja. 
IT Myy kaikenlaatuista hoylattya ja hoylaamatonta puutavaraa. £i 

G.Wiitaneii^Raataliliike 
* * * Hallituskatu 15 * * * Puhelin 391 * * * 

Ranskalaisia, Englantilaisia ja Skottlanti-
laisia kankaita. « Tilaukset toimitetaan suu-
rimmalla huolella. * Kohtuulliset hinnat. * 
Suuri valikoima Englantilaisia Lawntennis-kan-
kaita varastossa. 



Helsinki. Telef. 2303. 
U u s i e n k i r j a i n o s a s t o , Aleksanterink. 17. Kaikkea uudempaa 

koti- j a ulkomaista kirjallisuutta. Kurssikirjoja. Paperikauppa. 
V a n h o j e n k i r j a i n o s a s t o , Hakasalmenk. 2. 300,000 nidetta. 
SUOM.! MuoJeeaa matkalukemista. 

= Paras ostopaikka kirjastoille. = 

LastenS^aunuja 8c 
,',Ompelukpneita ^ 

K. II. Alt f iKni lEH, 
HE:l.SINQJSSA. 1 

O I M I T U K S E L L E T U L L U T T A K I R J A L L I S U U T T A : 

T I L A S T O L L I S E L T A P A A T O I M I S T O L T A : 

Tilastollinen vuosikirja 1907. 

T U L L I H A L L I T U K S E L T A : 

Kauppa, joulukuu 1907. 

O T A Y A L T A : 

E. Nevatilinna, Suomen raha-asiat 1—5 vihko. 

T O I M I T U K S I L T A : 

Valvoja 1908, 1—2 vihko. 
Pellervo » 1 - 4 -> 
Mercator » 1—5 » 
Paiva » 1—9 » 



Henkivahuutus 0. Y. FENNIA 
TurKu. 

Myontaa KaiKellaisia henKivaKuutuKsia. 
HnoKeat maKsut. Ednlliset ehdot. 

Y e r n e r Soderstpom Osakeyhtio 
Tarjoo sivistyshaluiselle yleiaOile uusia arvokkaita kirjoja useilta 

tiedon aloilta, kehoittaen yleisoa kirjakaupoissa tutustumaan naihin 
teoksiin — ne annetaan milloin tahansa mielallaan nfthtaviksi — 
luettelemme tassa ainoastaan teoaten nimet j a hinnat. 

Kansalais 
kirja. 

Luonnon 
tieteet. 

Maantiede. 

Kansa-
tiedetta. 

Suuret 
keksinnot. 

Yhteiskunta-
kysymyksia. 

Eavinto-
kysymys. 

Historia. 

Oma maa. Tietokirja Swnnen kodeille. Tiedemies-
temme ja kirjalijairame yhteistyOlla julaistava kan-
sallisteos. I nidos 12 mk. tai enemman. 

Laonto tieteen valossa. toim. tohtorit G. Mdander, 
K. E. KiviriBo j a V. Bonsdorff. Pyytakaa kirjakau-
pasta esittely vihko I Noin 50 vihkoa a 75 p. 

Rosberg, Maa j a Kansat. Kuvallinei) maantiede. 20 mk. 
50 p. Sid. 17 mk. 

HacKenzie Valiace, Venaja. Suomensivat O. A. Hai
nan ja K . Suomalainen. 12 mk. Sid. 17 mk. 
Poimintoja Jaakko Fellmanin 

Haistiinpanoista Lapissa, toimittanut A. Meurman. 
3 mk. 75 p. 

KeKsintojen Kirja toimitt. Yihtori Peltonm. Sisalto-
rikas, mita runsaimmin kuvitettu teos, J osa 13 mk. 
75 p. Sid. 17 mk. 

Entista j a nyKyista. K i r j . Thomas Carlyle. i mk. 50 p. 
I . A. HeiKel, SosiaUsmi. Suom. G . LindstrSm. Toinen 

painos 1 mk. 25 p. 
Ravintomme uudistus. K i r j . toht. M. Sindhede. Alku-

lauseen kirj . Prof. Taavi Laitinen. 3 mk. 75 p. 
Taistelu Snomesta 1808—09. K i r j . Hzigo Schvlman. 

Teos on laajuudeltaan noin 500 sivua. Varustettu 
150 kuvalla j a kartalla. Ilmestyy 15 vihkona k 60 p. 

0*-y* Rauppakirjapaino 
aieksanlePinU. 21 - l i e l s i n h i - Puhelin $64 
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Y H T E I S K U N T A T A L O U P E L L I N E N 
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tarjotaan taten tilattavaksi vuodeksi 1908. 
Ohjelmana on aikakauskirjalla yleistajuisessa muodossa kasi

tella yhteskunnallisia ja taloudellisia kysymyksia ja seurata niiden 
kehitysta ja kehityksen tuloksia koti- ja ulkomailla. 

/ Julkaisemalla seka alkuperaisia kirjoituksia etta selontekoja 
yhteiskuntataloudellisten kysymysten kasittelysta ulkomaisessa kir
jallisuudessa, katsauksia ilmidihin nykyisessa yhteiskunta- ja talous-
elamassa ja arvosteluja huomattavammasta yhteiskuntataloudellisesta 
kirjallisuudesta pyrkii aikakauskrja tata tarkoitusperaans a toteutta 
maan. 

Yhteiskunnan eri harrastusryhmien edustajille on aikakauskirja 
arjoava tilaisuuden asialliselle mielipiteiden vaihdoUe ja toivoo 
siten olevansa tervetulieena yhdyssiteena kaikille yhteiskunnalli
sen ja taloudellisen elamamrae kehitysta seuraaville ja silla alt 11a 
toimiville kansalaisille. 

Arvoisaa avustustaan ovat aikakauskirjalle luvanneet: Ilmari 
Ahma, O. A. Autere, Th. Becker, Einar Book, Leo 
Ehrnrooth, Rafael Erich, Hannes Gebhard, Onni Hallsten, 
L. Harmaja, Aug. Hjelt, Tekla Hultin, Santeri Ingman, 
Yrjo Jahnsson, Kyosti Jarvinen, G. Jarnefelt, Toivo T. 
Kaila, I . V. Kaitila, O. K. Kilpi, F. Osk. Lilius, O. W. 
Louhivuori, V. Malinen, Ernst Nevanlinna, J. K. Paasi-
kivi, H. Paavilainen, E . G. Palmen, Rurik Pihkala, 
Heikki Renvall, Hugo Rautapaa, Matti Seppala, Otto 
Stenroth, Onni Talas, N. R. af Ursin, K. Willgren y. m. 

Aikakauskirjaa, joka ilmestyy noin 50-sivun suuruisena vih
kona joka toinen kuukausi, voidaan tilata kaikista kirjakaupoista 
ja postikonttoreista seka asiamiehilta ja suoraan toimitukselta 
(osote: Huvilakatu 2), Helsingissa sita paitsi O. W. Laurent 
ja K:nin sanomalehti-myymalasta Pasaasissa. Tilaushinta on 5 
markkaa vuosikerralta, postimaksut ja lahetyskustannukset siihen 
luettuina. Asiamiehille, joiksi toivotaan rupeavan henkiloita ympari 
maata ja kaikista kansan kerroksista, annetaan joka kuudes vuosi
kerta ilmaiseksi. 

J . H. Vennola Osk. Groundstroem 
Paatoimittaja. Toimitussihteeri. 

J . Forsman. Martti Kovero. 


