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N:o 5

esitin

Pihkala.
aikakauskirjan viime vuoden vi-

havainnoitani' puutavaraliikkeiden maan-

ostoista, niiden kehityksesta ja laajuudesta Pihtiputaan kunnassa.
Seuraavassa koetan luoda selvyytta maanviljelykseen mainituilla
tiloilla ja miten liikkeiden omistus on tahan vaikuttanut.
Jo se, etta suuret maa-alat ovat joutuneet maanviljelysta sivuseikkana pitavien

liikkeiden haltuun, etta itsenaisen maatavilje-

levan vaeston sijaan on tullut joko epavakaisessa asemassa oleva
vuokraaja tai maanviljelykseen kykenematon tai halutdn yhtion
asiamies on pidettava agraaripoliittiselta kannalta epasfptuisana.
Miten Hike on vaikuttanut varsinaiseen maanviljelykseen
ei

suinkaan ole vahempiarvoista.

Onko kehitys nailla tiloilla

pysynyt tasalla tai ehkapa mennyt alaspain, vaikuttaa jo suuresti
koko maatalouteen etenkin seuduilla, joissa, kuten Pihtiputaalla,
on

huomattavan siiuri osa maa-alasta joutunut pois varsinaisen

maata viljelevan vaeston omistuksesta.
On

kylla

vaitetty,

etta puutavaraliikkeen

maanomistus

yleensa viela on liian lyhytaikainen, jotta voidaan sen vaikutusta liioitella ja etta se viela
yleis empia huomioita voida tehda.

on siksi vahan levinnyt, ettei
Olkoon niin, etta liikkeiden

• Rurik
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Pihkala.

omistus ei ole viela pitkaaikainen,

sen turmioUisemmaksi sen

epaeduUista vaikutusta on katsottava.

Kun se koko maahan

nahden ei ole niinkaan erityisen laaja, niin katselkaamme sen
tuloksia seuduilla, joissa silla lie kyllakin tarpeeksi alaa.
1

I.
Yleensa on otaksuttu, etta metsanhoidoUisiin tarkotuksiin
on joutunut maanviljelykselle vahemmin sopivia maita, sellaisia,
jotka tuskin kannattavat edistyneempaa hoitoa taikka jotka kaukaisen asemansa tahden
arvostaan.

Vaite

liikepaikoilta ovat menettaneet paljon

pitaakin paikkansa Pihtiputaankin kuntaan

nahden, jos otamme tarkasteltavaksi

liikkeen alkuajat,

mutta-

mydhemmin alkaa jo yha useampia edellytyksiltaan kelvollisia
viljelys tiloja joutua pois varsinaisen maataviljelevan vaeston hallusta ja sattuupa silloin talloin, etta joku pitajan paraimmistakin'
viljelystiloista luiskahtaa »puulaakin» nimiin.

Niin on kaynyt •

esim. Muurasjarven kylassa N:o 2 Partalan ja N:o 4 Sarkimaen
tiloille,

Elamajarven kylassa

viljelysmaittensa puolesta
tellessani

N:o 3 Kinnulalle y. m., joille

saa etsia vertaista pitajasta.

puutavaraliikkeen

harjottajien

haltuun

Arvos-

joutuneitten

tilojen edellytyksia olen saanut, etta niiden hallussa nykyjaan on:
edellytyksiltaan hyvia tiloja

38

»

keskinkertaisia tiloja

37

»

keskinkertaista huonompia

12

»

huonoja

10.

Paikkakunnan arvostelutapaa

silraalla pitaen lienen saanut

liika paljon hyvia viljelystiloja sentahden, etta olen pannut paljon
painoa viljelyskelpoisiUe, lahella kartanoa sijaitseville soille, joita
sikalaisen katsantokannan mukaan pidetaan usein jotenkin vahaarvoisina.

Huonojen j a keskinkertaista huonompien tilojen luku

tulisi tuskin toisen

paikkakunnankaan arvostelutavan mukaan.'

Niista 11 :sta, jotka ennen vuotta 1890 ovat joutuneet puutavara-

Mitii vaikutuksia maanviljelyks. on maanjouiumisellaptmtavaraliikkeiden kaliuunf
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haltuun, on 3 huonoa ja 2 keskinkertaista

liikkeen harjottajien

huonompaa, kun taas v.

1900 jalkeen ostetuista I7:sta tilasta

on ainoastaan i huono j a 3 keskinkertaista huonompaa.

Otak-

suttavaahan onkin, etta edellytyksiltaan maanviljelykseen nahden
huonommat

tilat joutuvat ensin puutavaraliikkeen

harjottajien

haltuun, ne kun useimmiten ovat halvimpia, mutta kun kuitenkin
vielakin on tilojen oston laskettu kannattavan, vaikkakaan varsinaisia

»metsatiloja»

ei

ole

saatavissa,

niin

odotetaan

vaan

sopivaa tilaisuutta yha uusiin ostoihin.
Jos

vertaamme

maa-alaa muitten
suhtautuvat

puutavaraliikkeen

yksityisten

harjottajille

hallussa olevaan

ne toisiinsa kuten 4:5 ^).

kuuluvaa

maahan,

niin

Tasta johtuisi helposti

vetamaan sen johtopaatoksen, etta sittekin verrattain vahemmin
todellisia viljelystiloja

on joutunut puutavaraliikkeiden haltuun.

Tosin kylla uutisviljelyksen pieni maara puutavaraliikkeen harjottajien tiloilla on aikojen kuluessa jossain maarin vaikuttanut
viljelysten vahyyteen samoin kuin peltojen ja niittyjen metsittyminen.

Kuitenkaan ei missaan tapauksessa ole

otaksuttavissa

niiden noin suuria eroavaisuuksia saaneen aikaan.
siihen, etta viljelykset,

Paasyyna

vaikka edellytyksiakin olisi ollut, eivat

.ole verraten yhta laajaksi kehittyneet, on epailematta siina, etta
niin suuri maara uutistiloja, joko jaon kautta vasta muodostuneina tai kruunulta perinnoksi ostettuina, on joutunut niiden
haltuun.

Nailla

saattaa

usein

olla

hyviakin

viljelysmaita,

mutta ennen kuin maanviljelys viela on ehtinyt saada vakavaa
jalansijaa, on se jo jatetty sivuseikaksi.

Siten on usein entinen

kruununtila tuskin kerinnyt tulla hyvaksytyksi vaaditussa katsel-

1)
tietojen

Seka Tilattoman vaeston
nojalla.

Olen kayttanyt

alakomitean etta syksylla

1906 kerattyjen

suhdelukuja etenkin siita syysta, etta luvut

viljellyn maan pinta-alasta vaihtelevat eri tietojen mukaan, kun taas suhde naissa
eri tiedoissa pysyy kutakuinkin samana.
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muksessa, kun - tila jo on joutunut puutavaraliikkeelle.
myos joUoinkin tila juuri metsakeinottelua

varten

Onpa

perinnoksi

ostettukin j a silloin on maanviljelys tietysti jaanyt vahimpaan
mahdollisuuteen — siihen, minka useinkin levaperainen katselmuslautakunta vaatii.
jotka

Kun

tiedamme,

etta niista 8o:sta

tilasta,

H . Paavilainen mainitsee Pihtiputaan kunnassa v.

kuuluneen saha- y. m. teollisuuden harjottajille,

1901

oli 48 vuosien

i860—1899 valilla verolle ostettu, niin eiole ihmettelemistakaan,.
jos maanviljelys niilla on vahan kehittynyt, olkoonpa ne edellytyksiltaan millaisia tahansa
II.
Puutavaraliikkeenharjottajien
tojen

kuntoa

arvostellessani

hallussa

hyvassa kunnossa
valttavassa

»

heikossa

»

rappiolla
Siis on peltojen

2 tilalia
27

»

30

»

37

»

Tosin viela monessa paikoin

kunnossa siksi, etta -huono hoito ei viela

ole kerinnyt vaikuttaa.
todella

tilojen pel-

nykjdnen tila kutakuinkin huono, niitten

hoito on taas vielakin huonompi.
ne ovat valttavassa

olevien

olen saanut, etta pellot olivat: 2)

Kahdella • tilalia on

maanviljelykseen

pantu huolta j a niissa onkin pellot hyvassa kunnossa.

Vertaillessa

yllamainittua

matkakertomuksiin,

v.

1902

»Metsakomitean»

jasenien

huoraaamme joissakin kohden poikkeuksia.

Maanviljelysneuvos Bjorkenheim mainitsee matkakertomuksessaan,
etta

Paloniemi

Pihtiputaan

kylassa

N:o

i

ja Virkamaki

Sydanmaan kylassa N:'o 9 olisi vat »erittain hyvin hoidetuita».
Mita edelliseen tulee, niin se tuskin on paljoakaan poikennut sen
kanssa yhdysviljelyksessa olevasta
viljelysneuvos

Uimalahdesta, jonka maan-

Bjorkenheimkin sanoo olevan »perin

^)

Katso Kruununtilojen verolle ostosta siv. 57.

^)

Eraastii tilasta on pellot erotettu palstatilaksi.

rappiolla».

Mitii vaiktduksia maanviljelyks. on maan joatiwiiselliipuutavaraliikkeiden halttmn? 53

Ent. vaitiopaivamies M. Rossi mainitsee matkalcertomuksessaan,
etta Paloniemen pellot ovat »jotenkin valttavassa kunnossa* j a
etta »niityt ovat huonossa kunnossas, joka paikkakuntalaistenkin
arvostelun
1902

mukaan pitanee

etta V . 1906. — Virkamaki oli taas

vahan

aikaa puutavaraliikkeen

silloin viela paattaa
entinen

omistaja

viljelysneuvos
joutunut
1895.

yhta todellisuuden

kanssa seka v.

v. 1902 ollut niin

hallussa, etta on tuskin voitu

suuriakaan sen vaikutuksesta, etenkin kun

on jaanyt edelleenkin sita hoitaraaan.

Maan-

Bjorkenheimin antamien tietojen mukaan se olisi

V. 1897 Hallalle, toisten
Vaitiopaivamies

tietojen

Rossi mainitsee,

mukaan 16/XII v.

etta pellot siella v.

1902 olivat »tavallisen hyvassa kasvuvoimassa» j a etta »niittyjen
kerrottiin
ollut,

olevan

huonokasvuisia».

on vaikea sanoa,

Miten asianlaita silloin lie

nyt ei tila ainakaan enaa ole missaan

erinomaisessa kunnossa.
Muutamille tiloille on aivan viime aikoina tullut vuokraajia,
jotka ovat yrittaneet panna maanviljelykseen tyota j a koettavat
saada tilaa kuntoon; mitenhe pitkan paalle tuievat menestymaan,
on viela liian aikaista paattaa.
Kun, yhta tilaa lukuunottamatta, ei yhdistettyja heinan- j a
viljanviljelyskiertoja

ole jarjestetty millekaan puutavaraliikkeen

tilalle, niin antaa heinanviljelyksen laajuus pelloilla selvapiirteisen
kuvan viljelysten
pelto

jatetty

hoidosta.

Useimmissa tapauksissa

heinalle, kylvamatta

on viela

siihen ollenkaan

siementa,

joten se itse aikaa mydten on saanut »ottaa» heinaa.

Moni —

vuotisena: (enempi kuin 6 v.) nurmena

oli puutavaraliikkeiden

tiloilla 1906 pelloista seuraava maara:
kaikki tai enempi kuin 3/4 pelloista

io:lla tilalia

3/4 — 1/2

20:lla

»

1/2 — 1/3

15:11a

»

1/3 — I/S

31:11a

»

vahempi kuin 1/5

2o:lla

»

Rurik
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Jos paikkakunnalla kaytettaisiin heinanviljelyskiertoja, niin,
voisi otaksua peltojen olevan naita varten valmistetun sellaiseen
kuntoon, etta monivuotisia nurmia jossain maarin voisi puolustaa,
mutta kun melkein poikkeuksetta
2-jakoista

viljelystapaa

kaytetaan

ja nykyjaan

3-, 4.-, tai joskus

viljellaan etupaassa savi-

maita, jotka paljon viljanviljelyksen tahden ovat heikossa kasvuvoimassa,

niin ei yllamainittujen nurmien kayttamista voi pitaa

muuna kuin rydstdviljelyksena.

Usein annetaan peltojen

olla

»ketona siksi kunnes heinankasvu kokonaan lakkaa, jolloin pelto
joko

muokataan

metsaa.»

uudelleen tai jatetaan

laiturneksi kasvamaan

Useassa paikassa on jo peltojen »sulamisen» taytynyt

tapahtua.

Taten

uuvutetuista

saaminen yhta huonoa,

maista

on

muidenkin

etenkin kun lantaa karjan

tahden niita varten on verrattain

satojen

vahyyden

vahan kaytettavissa,

kuten

edempana tullaan selvittamaan.
Koska mainitsemani luvut jossain maarin poikkeavat »metsakomitean»

antamista tiedoista

tahi tuovat esiin asioita toisel-

laisina, niin lienee paikallaan tarkastaa niita lahemmin ja verrata
Komitean tiedonantojen mukaan oli 69:sta puu-

niita toisiinsa.
tavaraliikkeen
ja

tilasta 5 omistajan omassa hoidossa

harjottajien

6 4 anuettu vuokralle.

Naista 5:sta tilasta ilmotetaan,

etta

viljelykset oli i:ssa pidetty kunnossa, 3:ssa pellot jatetty heinalle
ja yhdessa pellot joutuneet

rappiolle ^).

Heinansato oli viety

pois 4:lta tilalta j a isompia uutisviljelyksia oli tehty i:lla, kun
otettiin

lukuun kaikki puutavaraliikkeen

olevat tilat.

omassa

hoidossa

eika ole

ilmotettu

hoidosta

viljelyksiin nahden.

lukuunotettuina,
')

hallussa

On siis tehty selvaa ainoastaan niiden 5:den puu-

tavaraliikkeiden

.tilat

harjottajien

olevan

juuri mitaan vuokralle

tilan

viljelyksista,

annettujen

tilojen

T a i onhan sanottu, etta, kaikki

4:lta heinasato

Vert, komitean mietinto siv. 62 ja 63.

on viety pois. ja yhdella

Mita. vaikutuksia maanviljelyks. on maan joutumisellaJittuiavaraliikkeiden haltmm?

tehty uutisviljelyksia.
tavaraliikkeen

Namakin olivat

omassa hoidossa. ^)
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kuitenkin kaikki puu-

Komitean

tilastosta

emme

siis saa tietaa 64:sta vuokralle annetusta tilan maanviljelyksesta
mitaan.

Puutavaraliikkeen harjottajien

vista tiloista
vahiin.

omassa hoidossakin ole-

supistuvat luotettavat tiedot tassa suhteessa hyvin

TilastoUisten tietojen

antajat kunnassa eivat nimittain

ole otaksuneet, etta noin vahiin ilmotuksiin olisi tarkotus tyytya
ja

ovat muutenkin' vastanneet

kysymyksiin epaselvasti.

Niin

ovat he esim. vastanneet useassa kohden kysymykseen: ovatko
omistajan

omassa

hoidossa olevat

pellot jatetty. heinalle

tai

jaaneet rappiolle?, kumpaankin myontavasti seka viela, etta sama
tila
taaja

on vuokralle jatetty.
on tarkottanut

paallekirjotuksen

Yllamainittu johtunee siita, etta vas-

omistajan omalla

nlukaan tulisi, vaan

itsenaisessa hoidossa seka
arvosteluja

vuokralle

ole" erityisia sarekkeita
paikkoihin.

tahtonut

annetuista
ollut,

hoidolla
sita,

ei, niinkuin

onko

tila omassa

saada jonnekin

nakyviin

tiloista, ja kun tata varten ei

on han sovittanut tiedot vaariin

Mita taas tulee siihen, etta on ilmotettu
heinalle ja rappiolle,

yksinkertaisesta

etta pellot enimmakseen juuri heinalle

jattaraisen

syysta,

kautta

johtuu

peltojen

samalla kertaa' jaxetyn

paikkakunnalla joutuvat rappiolle.

tenkin on tahdottu

alkuperaisesti

suunniteltuihin

se

siita

Kun kui-

kysymyksiin

saada vastauksia, niin on taten taytynyt jattaa huomioonottamatta toiset naista ristiriitaisista vastauksista.
etta

»metsakomitea»

muodostellessaan

Taytyy myontaa,

naita

vastauksia

on

useassa tapauksessa osannut oikeaan, mikali se koske omistajan
omassa hoidossa olevien

tilojen

lukua.

Tosin on esim. siina

erehdytty, etta on otaksuttu. Kumpulan ja Mantymaen Pihtiputaan kylassa N:o i i

olevan molempain vuokralle annettuja.

Mita taas siihen tulee,

etta niista viidesta tilasta, jotka taten

Vert, vastaukset metsakomitean kysymyksiin Pihtiputaan kunnasta.

Rarik
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on saatu olevan puutavaraliikkeen harjottajien
on 3:ssa, joista vastauksissa on

sanottu

piolla, tama jatetty huomioonottamatta

omassa hoidossa,

peltojen olevan rap-

ja siten satuttu arvaa-

maan joka tilan suhteen vaarin, silla pellot ovat olleet heinassa
jo niin kauan, etta ne ovat joutuneet kerrassaan rappiolle.
Kuten yllaolevasta
toja

voi

selviaa, ei komitean taten antamia tie-

pitaa ollenkaan

luotettavina

eika niista voi

saada

minkaanlaista yleiskatsausta Pihtiputaan pitSjassa olevista puutavaraliikkeen harjottajien

tiloista, ei ainakaan mikali se koskee

maanviljelysta, ja metsan kayttoonkin nahden on tilasto »muodostettu» yhta mielivaltaisesti, kuten edempana tullaan nakemaan.
V . 1906
9:11a

lopussa oli puutavaraliikkeen harjottajien

annetut.

tiloista

omistajan omassa hoidossa ja 87:11a vuokralle

viljelykset

Viljelykset olivat naissa seuraavassa kunnossa:
omassa hoidossa olevilla

vuokratuilla

hyvassa

i

valttavassa

i

.

26

i

heikossa

i

29

rappiolla

6

31

Siis olivat pellot verrattain huonommassa kunnossa omistajain itsensa hoitamilla tiloilla.

2

niista on nykyjaan

vallan

autiona ja toisesta kahdesta, Uudestatalosta ja Seppalasta, ovat
varsinaiset

asumuksetkin tykkanaan havinneet j a peltoja hoide-

taan nykyjaan yhdistettyina Kinnulaan.
putaan

kylan

N:o 9

Rovastia,

Lukuunottamatta Pihti-

tarjoavat

omistajien

itsensa

hoitamat tilat kuvan raikeimmasta rydstdviljelyksesta.
Vuokralle annetut tilat taas vaihtelevat suuresti; on kutakuinkin auttavassa
hoidetuita.

suuria eroavaisuuksia

entisten

omistajain j a muualta tulleiden vuokraajien hoidossa.

Niinpa

oli noista
kunnossa:

On

kunnossa olevia ja taas hyvinkin huonosti
huomattavissa

87:sta vuokralle jatetysta

tilasta pellot seuraavassa

Mitii vaikutuksia maanviljelyks, on maan joutumisellaptiutavaralikkeideti haltmm?
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entisten omistajain

muualta tulleiden

hoitamilla tiloilla

hoitamilla tiloilla

hyvassa kunnossa

I

valttavassa

»

I 8

9

heikossa

»

5

23
26

rappiolla

5

Entiset omistajat

ovat siis kutakuinkin tasaisesti

taneet pellot joltisessakin kunnossa.

sailyt-

Usea ei ole kehdannut

suorastaan ruveta nylkemaan ennen omistamiaan maita, joskus
on han pannut vahan varojakin maanviljelykseen.

Toisinaan

on vuokraaja suorastaan rakkaudesta kotipaikkaansa uhrannut
tyota ja paaomaa, vaikkakaan han ei voi

otaksua saavansa

taytta korvausta vaivoistaan.
Muualta tulleet vuokramiehet
Toiset

ovat ruvfenneet

ovat mita kirjavinta- vakea.

vuokramiehiksi saadakseen

asumuksen; maanviljelyksella ei heidan ole
elaa, silla koko

talvi ollaan tukkitoissa, isannat ja palkolliset,

kuka vaan kynnelle kykenee.

Jotkut taas todella aikovat elaa

maanviljelyksella ja panevat tyota siihen.
molemmilla

on

perheelleen

tarkotuksensakaan

yhtalaista,

poikkeuksetta kaikilta.

etta

paaomaa

Se heilla kuitenkin
puuttuu melkeinpa

Siita johtuneekin maanviljelyksen kurja

tila niillakin harvoilla tiloilla, joilla tyota tahdottaisiin kylla
uhrata maanviljelykseen.
Aikaa myoten, kun entiset omistajat haviavat pois tiloilta,
tayttyvat naiden paikat muualta tulleilla vuokraajilla ja maanviljelys epailematta niiden muassa yha alenee.
Saadaksemme selville kasviviljelyksen laajuutta olen ottanut tahan kylvo- ja satomaarat Pihtiputaalla viljellyista
lisimmista kasveista v.
muiden tiloilla.

1906

taval-

puutavaraliikkeen harjottajien

Kylvomaara oli seuraava:

ja

Rtirik
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Puutavaraliikkeen harj. tiloilla

Muitten tiloilla

Rukiita

157 hi.

604 hi.

Ohria

295

939

Kauroja

15s

Perunoita

767

»

»

558 »
2,239

Samana vuonna oli sato:
Puutavaraliikkeen harj. tiloilla

Muitten tiloilla

1,359 hi.

5,058 hi.

Rukiita
-Ohria —

-1,813 »

-5,523 ^

Kauroja

1,078 »

2,800 »

Perunoita

6,186 »

16,661 »

Puutavaraliikkeiden
alat

suhtautuvat

maihin kuten

olevien

muiden yksityisten

5:13.

etta satomaarat

hallussa

viljelysmaiden pinta-

hallussa

oleviin

viljelys-

Yllaolevasta huomaamme, etta seka kylvo

eivat ole mainitussa suhteessa toisiinsa, vaan

etta ne useimmassa tapauksessa ovat noin 3 kertaa pienemmat
puutavaraliikkeen
Tama johtuu
pelloista

harjottajien,

.suurimmaksi osaksi siita, etta edellisilla suuri osa

on jatetty heinankasvuun.

verrata satotuloksia
matonta

kuin muitten yksityisten mailla.

saada

ryhmissa, mutta

Voidaksemme

siis taysin

molemmissa eri ryhmissa olisi ollut valtta-

jonkinlaista
tama

selvaa

heinasadoista

molemmissa

on kuitenkin sikalaisissa oloissa melkein

mahdotonta.
Niitynhoidon tilasta
tekee selvaa seuraava.

puutavaraliikkeen

harjottajien

mailla

Ni tyt olivat

hyvassa kunnossa

3:11a tilalia

valttavassa

»

13:11a

»

heikossa

»

36:11a

» .

44:11a

»

rappiolla

Niilla on siis niityt erilaisessa kunnossa kutakuinkin samassa
suhteessa kuin peHotkin.

Yleensa kuitenkin ovat ne viela huo-
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nommin hoidetut.
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Niinpa ovat ne rappiolla 44:11a, kun vastaava

luku peltoihin nahden oli 37. '— Paapiirteissaan voi niittyjen
hoidosta

sanoa samaa, kuin peltojenkin, jonka tahden en katso

olevan syyta niista enaa lahemmin tehda selvaa.
III.
Kuten

edella naimme, on suuri osa

puutavaraliikkeiden

omistamista pelloista jatetty heinankasvuun ja sen siis pitaisi
edistaa karjanhoitoa. , Onhan mydnnettava, etta tuollainen ilmio
olisi katsottava
taantumiseksi..
tavaraliikkeen

oikeaan suuntaan kehittymiseksi eika suinkaan
Edellisessa
harjottajien

selvitin,

kuinka" vilj an viljelys

tiloilla on suhteellisesti

kuin muiden yksityisten mailla.

puu-

vahaisempi,

Mitapa siita, jos vaan karjan-

hoidossa on huomattavissa vastaava edistys, silloinhan kuljettaisiin oikeaa paamaaraa
tilat muista edella.

kohti ja puutavaraliikkeen

harjottajien

Karjanhoidon vaiheita seka puutavaraliik-

keiden etta- muiden yksityis,ten mailla voikin seurata pitemman
ajanjakson kuluessa.
lypsavien
saakka.

Papiston yloskantokirjoissa

on nimittain

lehmien luku pitajassa sailynyt aina vuodesta

1881

Taman luvun ilmottaminen on melkeinpa poikkeuksetta

taydellinen joka vuonna joka tilaan nahden,' lukuunottamatta
seurakunnalle kuuluvia tiloja, jotka kaikessa tapauksessa olisivat
olleet vertailussa
on viljelty

poisjatettavat ja erasta

muutakin tilaa, jota

yhdysviljelyksessa kirkkoherran

Samoin on 2:sta Hallan

virkatalon kanssa.

osakeyhtidn tilasta mahdoton saada

selvaa, onko karjanhoito niissa edistynyt vai taantunut senjalkeen
kuji tilat ovat joutuneet yhtion haltuun.

Naita molempia tiloja

on nimittain pitkan aikaa viljelty yhdessa ja silloin kun toinen
niista, Autio, oli yhtion hallussa, oli Kennas viela muilla. V . 1890
joutui Kennas Hallalle ja Autio taas muille ja vihdoin v.
Autiokin takaisin samalle yhtioUe.

1898

Samoin on niistakin tiloista,

jotka ennen vuotta 1881 seka v. 1906 ovat joutuneet puutavaraUikkeen harjottajien

haltuun,

mahdoton

saada

selvaa,

onko

^^Hp-

*^
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lehmaluku edistynyt vai taantunut senjalkeen, kun tila on joutunut niille.

Laskiessamme nykyjaan

puutavaraliikkeiden omis-

tamien tilojen lehmamaaraa

eri vuosina, voi tietysti yllamaini-

tutkin tilat ottaa huomioon.

Naissa tiedoissa on otettu lukuun

lypsavat
lehmat

lehmat

ainoastaan

itse tilalta, itsellisten ja • torpparien

ainoastaan siina tapauksessa, etta he ovat olleet varsi-

naisina asukkaina itse tilalia tai etta entinen tila on muutettu
torpaksi ja taten, voidaksemme seurata lehmalukua, on taytynyt
ottaa siina mainitut lehmat huomioon.
verratessani
kerattyihin

niita Tilattoman vaeston
tietoihin luotettavilta,

Luvut tuntuvat muuten
alakomitean ja v. igo6

ja kun ne kasittavat

verraten

pitkan ajanjakson, voi niiden • avulla saada hyvin kuvaavan yleispiirteen.
Seuraavan

taulukon mukaan

voimrae seurata lehmalukua

kaikilla tiloilla v. 1881—1906 valilla.
Kylan nimi
Alvajarvi

1881
P. t. 1. h.

56

»

Muitten

Elamajarvi

P. t 1. h.

173
29

1886

•1891

19
109

21

Muitten

III

P. t. 1. h.

64

Muitten

79
201

67

»

191

Pihtipudas

P. t. 1. h.

66
237

196

.71
203

220

49
261

53

64

61

30

31

259

342

356

24

29

24

365
21

79

73
125

91
105

25

»

Muitten

64

62

Sydanmaa

P. t. 1. h.

135

»

Muitten

134
107

Koko pitajassa

18

119

215
16

»

193
17
124

P. t. 1. h.

Sakkaranmaki

53
217

57
202

»

Muitten

1906

46

59
186

Muurasjarvi

»

1901

49
160
24
103

Selantaus

1896

67

91

143
109

131
126

149

150

P. t. 1. h.

39

52

80

68

47

139
48

Muitten

50

58

68

80

77

86

P: t. 1. h. 428
Muitten
943

396
880

453
998

438
1151

356
1192

325
1309
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Huomaamme siis, etta v.
liikkeen harjottajien

1881

61

oli nykyjaan puutavara-

hallussa olevilla tiloilla lahes puolet muitten

yksityisten hallussa olevien tilojen lehmamaarasta.
lehmaluku senjalkeen kasvaa,

tehden

kylla

Molemmissa

pienempia

hyp-

payksia milloin edistymiseen milloin taantumiseen pain, kunnes
V.

1900

tapahtuu huomattava vaheneminen molemmissa.

Sen-

jalkeen eroavat ne tasaisesta yhtarintaisesta kulustaan, lehmamaara puutavaraliikkeen harjottajien

tiloilla vahetakseen yha ja

muitten yksityisten tiloilla alkaakseen taas tasaisesti nousta ollen
se v. 1906

1309.

Lehmaluku on v.

1906

edellisten

tiloilla

v:sta 1881 vahentynyt lahes sadalla, jalkimaisten tiloilla on taas
v. 1881 lehmaluku noin 350 pienempi kuin v. 1906.
luku on puutavaraliikkeen harjottajien
vahentynyt,

tiloilla niin tavattomasti

etta sen sijaan kuin v. 1881 lehmamaara niilla oli

lahes puolet
siita.

Ja lehma-

muitten yksityisten maarasta, se v. 1906 on 1/4

Huomattava on, etta taantuminen puutavaraliikkeen har-

jottajien

tiloilla alkaa vasta

1900,

vaikka keskimaarin kylla

tilat olisivat niiden hallussa olleet jo vuodesta 1895.

Taman

selittaa ehka se seikka, etta juuri vuosien 1895—1900 valilla
suurin osa tiloista joutui niiden haltuun ja peltojen jattaminen
heinalle ensi vuosina lisasi rehuvaroja ja vaikutti siten lisaysta.
Osaksi myos yleensa hyvat heinavuodet
lisaysta kaikilla tiloilla.

saivat aikaan karjan

Mutta sittenkun heinankasvu

pelto-

kedoilla vahenee ja osa muodostuu jo laitumiksikin ja sillavalin
ovat luonnonniityt

paasseet

kokonaan havinneet,
lypsylehmamaara

rappeutumaan, useassa aidatkin jo

niin nahdaan se merkillinen ilmid, etta

jo muutaman vuoden

kuluessa suhteellisesti

paljon alenee.
Tarkastaessamme kutakin kylakuntaa erikseen, huomaamme
joka

paikassa edella mainitun uudistuvan ja niin saannollisesti,

etta ainoastaan yhdessa kylassa v. 1881 puutavaraliikkeen tiarjottajien tiloilla lehmaluku on vahempi kuin v. 1906, kun taas muiden
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yksityisten tiloilla on suhde painvastainen poikkeuksetta.

Syyna

miksi Sakkaranmaen kylassa v. 1881 on puutavaraliikkeen harjottajien

tiloilla verraten vahan elaimia, on se, etta usea naista

tiloista on perustettu vasta v. 1881 jalkeen.

Sama seikka selit-

taa myos sen tavattoman. kohoamisen vuoteen 1890 saakka.
JoUakin puutavaraliikkeen
elatetaan

omassa hoidossa olevalla tilalia

kylla lehmalukuun nahden tavallista suurernpi maara

hevosia ja korvaavat ne jonkun verran lehmien pienta maaraa.
Nain on laita Pihtiputaan kylan N:o 9 Rovastissa.

Samoin

sanotaan Elamajarven N:o 3 Kinnulassa ja nykyjaan siihen
yhdistetyissa
hevosia.

Uudessatalossa ja Seppalassa pidettavan

paljon

Niita onkin kylla paljon verraten nykyiseen lehma-

maaraan, mutta jos vertaamme niita entiseen Kinnulan, Uudentalon ja Seppalan yhteiseen hevosmaaraan, niin tuskin jaanee
yhtaan yli vastaamaan ennen aikaan nailla tiloilla pidettya noin
kolmeenkymmeneen nousevaa nautakarjamaaraa.
Saadaksemme jonkinlaista kasitysta lehmamaaran vaihte> luista kullakin tilalia, olen laskenut, kuinka paljon keskimaarat
kunakin vuonna ennen puutavaraliikkeille joutumista poikkeavat
keskimaarasta taman jalkeen.
myos,

miten edistyminen ja

Vertailun vuoksi olen laskenut
taantuminen

lehmamaarassa

on

havaittavissa muiden yksityisten tiloilla ennen ja jalkeen vuoden
1895.

Rajavuodeksi olen ottanut vuoden 1895 siksi etta, jos

otaksuisimme kaikkien nykyjaan puutavaraliikkeen

harjottajien

• hallussa olevien tilojen joutuneen samana vuonna niille, niin se
tapahtuisi vuonna 1895.

Talla en kylla tarkota,

etta mainittu

vertailutapa olisi taysin oikeutettu; vaan sen olen ottanut etenkin
siksi, etta saisin nakyviin minka verran tavallisesti eri tiloilla on
huomattavissa

eroavaisuuksia.

Lehmamaaran

edistyminen ja

taantuminen eri kylakunnissa puutavaraliikkeen harjottajien
muiden yksityisten
luista.

Kuten

mailla

ilmenee sivulla

niista nakyy,

6 4 olevista

on lypsylehmamaara

ja
tau-

edistynyt
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suhteellisesti

paljon

harvemmilla puutavaraliikkeen

tiloilla, kuin muiden.
taan-

24

32,570

harjottajien

Siten on edistymista nahtavissa ainoas-

puutavaraliikkeiden

omistamalla

tilalia,

tehden

se

78:sta laskuun otetusta tilasta, kun taas muiden yksi-

tyisten tiloilla on edistysta tapahtunut 134:11a tilalia eli prosenteissa 78,8:11a laskuun otetusta maarasta 170.

E r i kylakuntien

keskimaarista on ennen ja jalkeen liikkeelle joutumista keskimaara suurennut liikkeelle joutumisen jalkeen ainoastaan Selantauksen kylassa, tehden taantuminen koko pitajaan nahden nailla
1,12

lehmaa kutakin tilaa kohden.

Syyna siihen, etta Selan-

tauksen kylassa kehitys on kulkenut vastaiseen suuntaan, ei ole
se,

etta nykyjaan

karjanhoitoon

siella

j a lisatty

oUsi kiinnitetty suurempaa huomiota
lehmamaaraa

suuresti, vaan

karjanhoito

nailla tiloilla

harjottajille

joutumistaan oli kerrassaan kurjassa tilassa.

naista 6:sta

puutavaraliikkeen

on nimittain ollut metsakeinottelija;in,

maakauppiasten

y.

kauppatavarana.
ollenkaan.

ennen varsinaisille

se, . etta

m. hallussa

ja

5 tilaa

sikalaisten

kulkenut kadesta

kateen

Useimmilla naista ei tana aikana ollut lehmia

Kuitenkaan en ole voinut katsoa niiden sina aikana

olleen

puutavaraliikkeen

nama

varsinaisesti

harjottajien

puutavaraliikketta

omistamia, silla eivathan
harjottaneet,

ennemniin

maatilan kauppaa, ja jos tuon rajan yli menisi, niin silloin kavisi
mahdottomaksi
kuka ei.

sanoa,

kuka

on puutavaraliikkeen

harjottaja,

Keinottelijan omistuksesta tullut taantuminen lehma-

luvussa joutuu taten siis alentamaan varsinaisilla maanviljelijoilla
oloaikana saatua lehmamaaraa, vaikka tekisimme oikeimmin, jos
•laskisimme sen puutavaraliikkeen vaikutukseen, jonka kanssa se
on

suoranaisessa

yhteydessa.

tiloilla huomaamme
kunnassa, tehden

maanviljelijdiden

taas edistysta jalkeen v. 1895 joka kyla-

se keskimaarin koko

lehmaa lisaysta tilaa kohti.
tavaraliikkeen

Varsinaisten

harjottajien

pitajaan nahden 1,45

Siis enempi lisaysta, kuin puu-

tiloilla vahennysta, ja on siis taantu-
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minen puutavaraliikkeen harjottajien

tiloilla tuntuvasti suurernpi

kuin absoluuttinen luku 1,12 osottaa.
Edella esitetty edistyminen ja taantuminen kay tarkemmin
-ilmi seuraavista tauluista.
Puutavaraliikkeen harjottajien tiloilla senjalkeen kuin
tila on joutunut niille.

Kylan nimi

Niista

Tietoja
tiloista.

Alvajarvi
Elamajarvi
Muurasjarvi

Edistynyt

8

Taantunut

3
—

4
12

Lehmain
Lehmain
keskimaara keskimaara
ennen tilan jalkeen tilan
joutumista
joutumisen
p. t 1. h.
p. t. 1. h.

5

5-88

5,38

4

5,27

2,37

3,68

3,04

II

4,52

2,32

Selantaus

13
6

3
2
6

•—

2,17

2,66

- Sydanmaa

22

6

16

5,17

.4,05

4

9

4,58

3,61

24

54

4,47

3,35

Pihtipudas

Sakkaranmaki

13

Koko pitajassa

78

•

9

Muitten yksityist en tiloilla jalkeen vuoden

Kylan nimi

Tietoja
tiloista.

Alvajarvi

30

Lehmain
keskimaara

Niista.
Edistynyt Taantunut

V.

189s.

1895.

Lehmain
keskimaara
1896—1906.

24

6

5,84

6,67

3
12

10,28

12,03

5,10

5,83
6,87

Elamajarvi

II

8

Muurasjarvi

39

27

Pihtipudas

50

7

Selantaus

15

43
8

4,96

7

4,32

5,43

Sydanmaa

IS
10

15

—

7,06

9,21

9

I

6,33

7,98

170

134

36

6,27

7,72

Sakkaranmaki
Koko pitajassa

haltuun? . 65
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• Kenenka niskoille puutavaraliikkeen harjottajien tilojen erilaisista hoitajista yllamainittu taantuminen enimmakseen lankeaa,
ilmenee seuraavasta.

Niista

24:sta tilasta, joilla lehmaluku oli

enentynyt oli;.
omistajan omassa hoidossa olevia

o

entisten omistajain vuokraamia

14

muitten vuokraamia

10.

"

Niista 54:sta tilasta, joilla taantumista

oli huomattavissa, oli:
6

omistajan omassa hoidossa
entisten omistajain vuokraamia

11

muitten vuokraamia

37

Siis puutavaraliikkeen harjottajien
on karjanhoito kaikilla alennut.

itsensa hoitamilla tiloilla

Entisten omistajain ansioksi on

karjanhoidon edistyminen ainakin lehmalukuun nahden laskettava
•— samansuuntainen huomio, joka jo ilmeni peltoviljelykseenkin
nahden.

Muut

vuokramiehet

ovat taas useassa

tapauksessa

paastaneet lehmaluvun alenemaan.
Ei

siis peltojen jattaminen

nainkaan lyhytta

heinankasvuun

aikaa korvaamaan

ole

sita tappiota,

kyennyt

jonka niit-

tyjen huono hoito on saanut aikaan.
Tahan kylla voisi huomauttaa, etta heinien mydnti erailta
puutavaraliikkeen

harjottajien

tiloilta on vaikuttanut edullisesti

lehmaluvtm lisaykseen muiden tiloilla ja taas haitallisesti heidan
tiloillaan.

Yllamainittu pitaa kylla paikkansa liikkeiden omassa

hoidossa oleviin tiloihin nahden, niilta myddaan kylla useinkin
heinia, mutta harvoin muille tilallisille.
heinia ainoastaan

Vuokratiloilla myodaan

poikkeustapauksissa, silla vuokrasopimukseen

kuuluu useimmiten kielto rehujen mydnnista. — Toiselta puolen
kayttavat puutavaraliikkeiden omistamien tilojen hoitajat suhteellisesti paljon tilan ulkopuolelta vuokratuita heinamaita ja siten
osa niilla elatetysta karjasta elatetaan muualta saaduilla rehuilla.
Molempia naita on, varsinkin jalkimaista, kuitenkin hyvin vaikea
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ottaa tilastollisissa laskuissa huomioon.

Kun sita paitsi omassa

hoidossa olevia tiloja on verraten vahan ja naistakaan ei sentaan
vallan kaikista ole

heinasatoa viety pois tilalta, niin ei ylla-

mainittu vaikuta ainakaan koko summaan kovinkaan paljoa.
Yhteensa, seka itse tilalia etta muilla asujamilla, oli tavallisimpien kotielaimien maara puutavaraliikkeen harjottajien

ja

muiden mailla v. 1906 lopussa:
hevosia

lehmia

lampaita

sikoja

Puutavaraliikkeiden mailla

163

848

704

146

Muitten .yksityisten mailla

460

2618

2604

450

Koko summaan nahden ei siis hevosia pideta suhteellisesti
paljokaan enempi puutavaraliikkeen
kaan mailla.
3 kertaa

harjottajien,

kuin muiden-

Muuten on niiden mailla kutakuinkin tasaisesti

vahempi kaikkia kotielaimia, kuin muiden yksityisten

mailla ja ovat ne siis tassakin suhteessa alkuperaisemmalla kannalla kuin muitten tilat.
. Karjanruokinta ei useimmiten suurestikaan poikkea paikkakunnalla tavattavasta.
makasta

ruokintaa

Kuitenkin on merkillepantava, ettei voi-

ollut missaan.

muillakin tiloilla,' mutta niitten
hyvan

esimerkin antaja

Se

tosin

joukossa

loytyy.

harvinaista

aina kuitenkin joku

Tamakin

tilanhoitajat

on

osottaa,

etteivat

puutavaraliikkeen

harjottajien

tassakaan suhteessa

etunenassa kulje.

Elaimet elatetaan suurimmaksi osaksi heinilla

ja oljilla, vakirehua kaytetaan hevosille ja talvella vastapoikineille
lehmille.

Joissakuissa paikoissa

saannollisesti lapi koko talven.
taan myos nautakarjalle,
pidetaan

annetaan

lehmille

vakirehua

Jonkun verran perunoita sydte-

juurikasvia

vaan

nimeksi.

Kesalla

lehmat useimmiten paikkakunnan tavan mukaan yhtei-

silla laitumilla.
IV.
Melkeinpa silmiinpistavin on puutavaraliikkeen maanomistuksen vaikutus rakennuksiin.

Usein

ovat ennen jo huonossa

Mitii vaikutuksia maanviljelyks. 07t maan joiittimisellapmtavaraliikkeiden hattumi?
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kunnossa olevat asumukset saaneet olla monia vuosia korjaamatta.

Toisissa paikoin ei liekaan tarkotus estaa rakennusten

haviamista, varsinkaan jos 2 samaan numeroon kuuluvaa tilaa
on yhdistetty samaan viljelykseen.

Rakennukset olivat puu-

tavaraliikkeen harjottajien tiloilla:
hyvassa kunnossa

11:11a tilalia

valttavassa kunnossa

29:11a

»

heikossa

»

22:11a

»

rappiolla tai kokonaan havinneet

34:11a

»

Siis on rakennuksia hyvassa kunnossa huomattavasti enempi
kuin

esim. viljelyksia.

Tassa

onkin merkille pantava,

etta

Hallan osakeyhtio on viime aikoina kiinnittanyt verrattain paljon
huomiota rakennuksiin.

Niinpa- ovat useimmat yllamainituista

juuri Hallan osakeyhtion tiloilla.

Valttavassa ja heikossa kun-

nossa ovat useimmat entisten omistajain ja huolellisimpien vuokralaisten asumat tilat, vaikkakaan rakennuksiin nahden ei ole
huomattavissa niin suuria eroavaisuuksia naiden kahden hditajaluokan valilla, koska rakennuksien kunto suuresti riippuu siita,
minka verran puutavaraliikkeen harjottajat auttavat vuokralaisiaan
niiden kunnossa pitamisessa.

Olisi ollut tarkeaa tehda ero rap-

piolle joutuneitten ja kokonaan havinneiden rakennuksien valilla,
mutta

rappeutuminen

useassa

tapauksessa

kay

niin vahi-

tellen, ettei voi sanoa milloin rakennukset voi pitaa kokonaan
havinneina, etenkin kun usein joku suoja jaa pitemmaksi aikaa
jalelle, kun jo toiset ovat joko viedyt pois tai muuten havinneet.
Moneen, joka on kiinnittanyt huomiota puutavaraliikkeen vaikutukseen Pihtiputaalla, on juuri nama rappeutuneet poishaviavat
rakennukset vaikuttaneet enimman. Onhan totta, etta asumattomat
huoneet rikkinaisine ikkunoineen tai ulkosuojat alaspainuneine
kattoineen

tekevat katsojaan

rakennukset lienevat

masentavan

vaikutuksen, mutta

kuitenkin verraten vahemmalla

korjatut

taikkapa uudestaan laitetut, kuin sydanmaan korpiin raadetut
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pellot. Toisin on niissa, joissa naista kaikista huolimatta tulee
asua. Vuokraaja tai »kesti» onkin useimmissa tapauksissa yetaytynyt verraten paremmassa kunnossa olevaan »kamariin» jattaen
tuvan kylmille ja elainsuojissakin on samoin pakkauduttu paremmassa kunnossa oleviin.
Seuraavassa lahemmin niista syista, jotka naihin epaedullisiin tuloksiin ovat johtaneet.
(Jatk.)

VENAjAn

FINANSSITALOUDELLinEN
POLITIIKKA.
Kirj ottanut

A. Morosoff.

III.
Nyt koetamme selvittaa, mihin tuloksiin Venajan hallituksen fianssitaloudellinen politiikka on vienyt. Ennen kaikkea on
huomautettava, etta esim. sotalaitoksen hyva tila osottautui naennaiseksi; karsihan Venaja perinpohjaisen tappion sodassa Japania
vastaan. Sitten aatelisten maaomistus, tuo vanhan hallitusjarjestelman varmin tuki, luhistui lopullisesti maiden luisuessa pois entisten
omistajainsa kasista. Noin neljankymmenen vuoden kuluessa (vv.
1863—1902) joutui siita|maa-alasta, joka talonpoikien vapautuksen
jalkeen jai aatelisten haltuun, 24,2 milj. desjatinaa (eli ^/s) ja
toissaatyisten omistamasta maasta i,3 milj. desjatinaa eli yhteensa
25,5 milj. desjatinaa muihin kasiin. (Teoksesta »Venajan maanomistuksen siirtymistilastoax.)
Viime vuosikymmenina ovat aateliset maanoraistajat ottaneet pankeista, hypoteekkilaitoksista ja yksityisilta henkildilta
kaytettavakseen yli 2 miljardia ruplaa. Naita varoja he eivat
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ole kuluttaneet taloutensa parantamiseen ja laajentamiseen suurtuotannon periaatteiden mukaisesti, vaan ovat tuhlanneet ne elamiseensa. Siten samaan aikaan, — huomautti oikeutetusti edustaja Shtsherbina toisessa valtakunnan duumassa, •— kun talonpojat maksoivat (maanlunastusmaksuina) enemman kuin 2 miljardia ruplaa, aateliset maanomistajat saivat lainoja, jota paitsi
he olivat monenlaisissa valtionviroissa, joten heidan toimeentulonsa
oli taattu. Verratessamme naita molempia vastakohtia toisiinsa
voimme sanoa, etta aateliset maanomistajat ovat pian yhta vahan.
kuin talonpojatkin edistaneet maan tuotantokykyisyytta ja vaikuttaneet luovasti Venajan taloudelliseen elamaan. (»Selonteko
toisen valtak. duuman istunnoista», siv. 1093).
Huonosti paattyi myos hallituksen yritys saada kapitalismi
Venajalla vakaantumaan, ja siihen oli syyna se, etta halveksittiin maatalouden merkitysta. Painvastoin koetettiin kaikin tavoin
ehdyttaa talonpoikien tulolahteita, vaikka maan hyvinvointi riippuu ensi kadessa talonpoikaisvaeston taloudellisesta tilasta. Seka
sotilastaakka etta aatelisten erikoisoikeudet kuin myos suurteollisuus pidettiin naet ylla maatalouden kustannuksella. E i siis
kumma, jos talonpoikaisvaeston taloudellinen tila kavi sietamattomaksi. Kotiniaiset markkinat, joiden oli tyydytettava varsinkin
talonpoikaisvaeston tarpeet, menettivat kaiken merkityksensa,
jonka vuoksi keinotekoisesti luotu suurteollisuus ei saanut tuotteitaan kaupaksi. Eika suurteollisuudella saata olla vakavaa perustusta Venajalla, niin kauvan kun kansan syvien rivien yhteiskunnallinen ja taloudellinen tila on nykyisella kannalla.
Venajan hallituksen talouspolitiikkaa, jonka tarkotuksena
on ollut suurteollisuuden luominen, on usein verrattu Amerikan
samallaisiin pyrkimyksiin. Kyllahan teollisuus on niin hyvin
Amerikassa kuin Venajallakin kehittynyt viime vuosikymmenina
sangen nopeasti, ja kummassakin maassa on noudatettu suojelustullijarjestelmaa, mutta tahan yhtalaisyys loppuukin. Samalla
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kun Amerikassa on aina vallinnut rajaton valtiollinen vapaus,
on Venajalla itsevaltius pitanyt silmalla ja valvonut kaikkia »alamaisten» askelia, tukahduttaen vaeston taloudellisen ja valtioUisen
itsetoiminnan vahaisimmatkin ilmaukset. Tasta syysta on kummankin maan kapitalistinen kehitys saanut aivan erilaisen leiman.
Amerikassa^ missa valtiolliset olosuhteet ovat antaneet kansalle
tilaisuuden vaikuttaa tehokkaasti lainsaadantoon ja missa tydlaisjoukot ovat voineet esteettomasti taistella kapitalismia vastaan,
paasi yht'aikaa teollisuuden varttuessa kehittymaan myos vaeston
hyvinvointi. Mutta Venajalla, — jossa hallitus on tavattomasti vaikeuttanut tydn ja paaoman valista taistelua, — ovat vaurastuvasta teollisuudesta koituneet edut menneet kokonaan rahaylimystdn taskuihin ja armeijan, laivaston, virkavallan ja taman
armopaloista elavan aateliston yllapitoon.
Venajalla on hallituksen rahatalouspolitiikka ollut laheisessa
yhteydessa vallotusharrastusten ja sisallisen taantumuksen kanssa.
Tahan yhteyteen on erityista' huomiota kiinnittanyt edustaja
S. N . Bulgakov toisessa valtakunnan duumassa pitamassaan, valtion kulunkiarviota 'arvostelevassa puheessa. »Koko tama meidan
imperiahstinen politiikkamme, joka on keskittanyt edesvastuuttoman ja mahtavan hallituksen kasiin tavattomat sotavoimat ja
rahavarat, on vakisinkin tydntanyt valtakunnan ulkonaisten vallotusten tielle, jotka eivat ole olleet tarpeellisia taloudellisessa
eika valtiollisessa suhteessa. . . . Kehittaessaan maan tuotantpvoimia raha-asioiden parantamiseksi Venajan hallitus on noudattanut keskitysperiaatetta, edistanyt suurteollisuuden vaurastumista
laiminlyoden kansan tuotantokykyisyyden kohottamisen». . .
Venajan hallituksen iraperialistinen politiikka on sen talouspolitiikan tavoin osottautunut patemattdmaksi. Se kavi, kuten
on ylla mainittu, selville viime sodasta ja lopullisesti itsevaltaisen
virkavallan valtiollisesta vararikosta ^''/so p:na lokak. v. 1905,
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jolloin julkaistussa saadoksessa luvattiin Venajalle perustuslaiUinen hallitusjarjestelma.

Milla kannalla sitten nykyaan ovat Venajan raha-asiat?
Milla kannalla valtakunnan luotto?

Naihin kysymyksiin on valt-

tamattdmasti saatava vastaus.
Sita varten meidan on tarkastettava Venajan Valtakunnanpankin toimintaa ja merkitysta. Valtakunnanpankin tehtavana
oli vuoteen 1897 saakka seka hoitaa juoksevaa rahaliiketta etta
kehittaa maassa kauppa- ja teollisuusluottoa. Mutta kun Valtakunnanpankki oli taydelleen riippuvainen rahaasiain-ministeriosta,
niin se sai suorittaakseen monenlaisia tehtavia, joiden tarkotuksena oli yllapitaa ja kohottaa setelirahan kurssia seka pysyttaa
muuttumattomina valtion arvopaperien hinnat. Taman lisaksi se
otti osaa kotimaisten lainojen sijottamiseen, pelasti monasti vararikosta yksityisia luottolaitoksia ja teollisuusyrityksia ja vihdoinkin tarpeen tullen painatti seteleita rajattomasti seka laski niita
liikkeeseen moninaisten valtionmenojen peittamiseksi, takaamatta
setelien arvoa. Sellainen menettely tietenkin pelotti ulkomaalaisia rahamiehia, jotka olivat sijottaneet suunnattomia paaomia
Venajan valtion ynna yksityisten arvopapereihin, vielapa erilaisiin teollisuusyrityksiinkin. Tama seikka ynna yritys kohottaa
ulkomailla valtion luottoa, jota hallitus tarvitsi alinomaa, pakott
raha-asiainministeridn jarjestamaan valtiopankin uudelle kannalle.
Venajalla otettiin kaytantodn kultakanta ja setelirahan lunastus
nimellisarvon mukaan. Tama uudistus pantiin toimeen v. 1897.
Valtakunnanpankin uuden ohjesaanndn mukaan se saa
m. m-. harjottaa sellaisten vekselien diskonttausta, joita paastetaan liikkeeseen kauppa- ja teollisuustarkotuksia varten (§ 77).
Taman nojalla Valtakunnanpankki lainaa nykyaan kay tto varoja
tehdaslaitoksille ynna muille teollisuusyrityksille. Lainat annetaan

A. Morosoff.

72.

sola-vekselia vastaan, jonka takaukseksi kelpaa: i) kiintea omaisuus, 2) irtaimisto ja 3) muut patevat pantit, niiden joukossa
takuusitoumukset. Siten Venajan valtiopankki on ruvennut edistamaan teollisuuden kehittymista, sen sijaan etta sen paaasiallisesti tulisi pitaa huolta rahaliikkeen jarjestamisesta. Sellainen
toiminta on hyvin vaarallista, eivatka Lansi-Europan keskuspankit sita harjotakaan, eika se ollut luvallista Valtakunnanpankin
vanhan ohjesaanndn mukaan. Mutta hallitus tahtoi kaiken mokomin muuttaa Venajan maan vilj elysvaltiosta kapitalistiseksi
maaksi, jonka vuoksi se mydnsi auliisti Valtakunnanpankin varoja laajan kauppaluoton kehittamista varten, vielapa yksityisten
like- ja teoUisuusyritysten tukemiseksikin. Toisin sanoen, Valtakunnanpankki tuli jonkunlaiseksi hyvantekevaisyyslaitokseksi,
josta kapitalistit saavat apua tarvittaessa.
Venajan valtiopankki kuuluu kokonaan raha-asiainministeridn alle, joka kayttaa pankin varoja aivan tarkastuksettomasti,
Rahaasiain-ministeridn eli oikeammin hallituksen vaatimuksesta
pankki antautuu mita uhkarohkeimpiin liikeyrityksiin: se tuhlaa
varoja

valtion

menojen

peittamiseen, yllapitaa

arvopaperien

kurssia, vielapa suoranaisesti harjottaa pdrssikeinotteluakin.
Monien epakohtien joukosta huomattakoon etenkin _ Valtakunnan pankin n. s. saadostenulkopuoliset lainat, joita pankki on
mydntanyt v:sta 1899 lahtien. Vastoin ohjesddntdjd'^^T^i i^xs.'cA.'s.
lainoja erilaisiin, suurimmaksi osaksi epailyttaviin liikeyrityksiin silla perustuksella, etta rahaasiain-ministeri hankkii siihen joka
kerran luvan hallitsijalta, jonka ohessa nama luvat ovat salaisia
ja sivuuttavat valtakunnan neuvoston valmistamat ja hallitsijan
vahvistamat ohjesaanndt.
Prof. I . Oserov, jolla on ollut tilaisuus tutkia valtakunnan
kontrollilaitoksen arkistoa ja asiakirjoja, mainitsee askettain ilmestyneessa teoksessaan useita liikeyrityksia, joita raha-asiain minis-
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kannattanut " Valtakunnanpankin varoilla.

Otamme tahan muutamia kuvaavimpia esimerkkeja.
»Ljenan kullanhuuhtomoyhtio sai 1902 loppuun saakka kaytettavakseen yli 10 milj. ruplaa, vaikka yhtioUe vuodesta 1896 lahtien
yritys oli tuottanut tappiota. Huuhdotun kullan markkinahinta oli
naihin aikoihin 16—18,000 ruplaa puudalta, kun Ljenan yhtidlle
kultapuuta tuli maksamaan 19—31,000 ruplaa. Yhtid pysyi nain
ollen pystyssa yksistaan Valtakunnan pankin tukemana, — kuten
valtakunnan kontrollilaitoksen johtaja oikeutetusti huomautti. Lainojen mydntamista Ljenan yhtidlle puolustettiin tietenkin silla perustuksella, etta valtakunnan edut sita vaativat, etta muka yhtion lakkauttaessa toimintansa kullan tuotanto tulisi vahenemaan keisarikunnassa siina maarin, etta tama vaikuttaisi haitallisesti meidan
kultavarastoihimme» (Oserov, »Kuinka kulutetaan kansan varoja
Venajalla*j siv. 3).
Venalainen naftateollisuusyhtid anoi 700,000 ruplan suuruista
lainaa.. Pankin hallintoneuvosto hylkasi anomuksen.

Mutta sil-

loinen rahaasiain-ministeri Sergei J . Witte otti asian viela kerran
esille ja neuvosto nahtavasti hanen vaikutuksestaan suostiii puoltamaan lainaa.

Laina mydnnettiinkin, mutta lopulta se taytyi

maksamattomana saatavana poistaa tileista.
Komarovin yhtid pyysi lainaksi i milj. ruplan suuruista
summaa.

Pankin hallintoneuvosto ei suostunut

mydntamaan,'

mutta S. J . Witte sai hallitsijan suostumuksen siihen »erikdisten
asianhaarain perustuksella*
»Vuoteen 1899 mennen oli Valtakunnanpankki kuluttanut
Nevan terasvalimolaitoksen tarpeisiin yli 10 milj. rupl. Annettiinpa
Valtakunnan pankista lainoja rayds Serbian ja Montenegron hallituksille seka kuningas Milanille, ja sellaiset lainat nousivat vuoden 1896 alussa 2,8 milj. ruplaan». . . . .
»Kun lainoja mydnnettiin kayttdvaroja vailla oleviin liikeyrityksiin, niin Valtakunnanpankki katsoi tarpeelliseksi m'aarata
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edustajiaan silmalla pitamaan niiden asioita. Siten pankin edustajia joutui mita erilaisimpien teoUisuusyritysten haUintoihin».
»Hullunkurisuutena kerrotaan Ranskassa suuren vallankumouksen aikana valtion virkamiesten voineen hankkia itselleen
Oman virkansa tarkastajatoimen. Hiukan samanlaatuinen Umid
on nykyaan havaittavissa Venajallakin valtion raha-asiain hoidon
alalia. Usein, •— kertoo prof. Oserov, —• on pankin edustajina
_teollisuuslaitoksissa pankin korkeimpia virkamiehia, nim. pankin
hallintoneuvoston jasenia, jotka saavat neuvostossa tarkastaa omia
anomuksiaan. Onpa sellaisiakin Valtakunnan pankin virkamiehia,
joilla on hoidettavanaan 2—5, jopa 7 tointa eri liikeyrityksissa.
Niinpa eras henkild oli Valtakunnanpankin Pietarin konttorin
ja Persian diskonttopankin johtajana, Pietarin pdrssin »fondi-»
eli arvopaperiosastpn puheenjohtajan apulaisena ja jasenena Venalais-kiinalaisen pankin, Enseli-Teheranin ja. Taurisin ratojen
ynna • Persialaisen vakuutus- ja kuljetusyhtidn hallinnoissa, vielapa kaiken muun lisaksi tama henkild oli Valtakunnanpankin
hallintoneuvoston jasenena» (»Kuinka kulutetaan kansanvaroja
VenajaUax, siv. S).
Melkoisen osan Valtakunnanpankin kultavarastoa saUyttaa
rahaasiainministerid ulkomaalaisten pankkiirien takana, jonkalaista
menettelya ei tavata missaan muualla maailmassa. Syyskuun
Vi4 paivana v. 1906 nousivat nama ulkomaalaisten hallussa olevat kultavarat 300 milj. ruplaan. Tama johtuu siita, etta Venajan valtiovarain departementti pitaa juoksevalla tililla Valtakunnan
pankissa kaikki varansa, joiden joukossa ovat myos valtakunnan
ulkomaisista lainoista kertyvat summat (naita kaytetaan aina
yksinomaan vanhojen ulkomaalaisten velkojen maksuun) ja nama
ulkomaalaiset lainavarat ovat jatetyt niiden antajien, ulkomaalaisten pankkiirien haltuun juoksevalle tiliUe.
Taten sijotetuista varoista maksavat ulkomaalaiset pankkiirit juoksevalla tililla korkoa i "/o, kun taas Venajan valtionra-
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hasto maksaa samoista summista ulkomaalaisina lainoina korkoa
6^/2 "jo (lyhytaikaisista sitoumuksista diskontatessa yli 7 % ) • Tavattoman saastavaista politiikkaa harjottaa siis Venajan rahaasiainministerid: valtakunta karsii kovaa rahanpuutetta, mutta
hallitus. katsoo hyvaksi antaa Lansi-Europpaan varoja kaikkein
alhaisinta (i "jo) korkoa vastaan!
Miten on sitten selitettava Valtakunnanpankin mainitunlainen raha-asiain hoitof Taytyy myontaa, etta Venajan hallitus on
ollut pakotettu menettelemaan niin kuin on kaynyt. Ulkomaalaisten pankkiirien hallussa olevat kultavarat ovat takuuna vanhojen
ulkomaisien lainojen ja

ulkomailla tehtyjen tilausten suorittami-

sesta. Ja sellaisiin hapeallisiin ehtoihin suostui Venaja hieroessaan viimeisia ulkomaisia lainakauppoja lansi-europpalaisten rahamiesten syndikaatin kanssa.
Setelipankkien luotettavaisuus riippuu, kuten tunnettu, niin
hyvin niiden toiminnan laadusta kuin myoskin siita suhteesta,
missa ovat toisiinsa pankin hallussa oleva kultavarasto ja sellai
set juoksevat sitoumukset, jotka vaadittaessa ovat maksettavat
kuUassa. Tassa suhteessa on Venajan Valtakunnanpankin asema
kaynyt tukalaksi.
Se nahdaan seuraavasta taulusta. ^)
I p : n a tammik. I p : n a syysk.
V. 1898

V. 1906

Miljoonia ruplia
Liikkeessa olevia seteleita
Talletuksia ja juoksevia tileja

.

Juoksevia sitoumuksia yhteensa .

.

Pankin kultavarat

901,0

1,192,0

618,6

499,0

1,519,6

1,691,6

1,322,0

814,0

Missa maarin juoksevat sitoumukset
ovat taatut

87 7o

Slonimskin toim. sValtioUinen ensyklopediai, s. 580,

48,1 7o
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Nama numerot osottavat, etta i p. syysk. 1906 oli seteleita
liikkeessa 1,192 milj. ruplan arvosta, kun taas pankin kultavarasto
ei ollut 814 milj. ruplaa suurernpi. Tilien mukaan oli kyllakin
kultaa 1,134 ™lj- ruplan arvosta, mutta tasta summastahan, kuten ylla olemme jo maininneet, oli 300 milj. ruplaa ulkomaalaisten pankkiirien taskuissa valtion velkasitoumusten takuuna, joten
jokaisen liikkeeseen lasketun paperiruplan arvo todellisuudessa
oli vain 70 kop. kullassa.
Valtakunnanpankki on laheisessa yhteydessa valtion saastdkassojen kanssa. Naissa on talletettuna noin miljardi kansan saastdja, sijotettuina arvopapereihin, joita on vaikea, jopa mahdotontakin saada rahaksi niissa vaikeissa rahataloudellisissa olosuhteissa, joissa Venaja on ollut viime vuosina. Jos yleisd jostakin syysta rupeaa pelkaamaan saastojensa menettamista, niin se voi
yht'akkia vaatia niita takaisin, ja silloin Valtakunnanpankin taytyy suorittaa talletukset omista varoistaan. Kuinka suuri vaara
saattaa tasta koitua, voimme paattaa siita, etta sen jalkeen kun
sosialistiset puolueet julkaisivat tunnetun manifestinsa vuoden
1905 lopulla, saastokassoista vaadittiin pois talletuksia 200 milj.
ruplan arvosta.
Esityksemme Valtakunnanpankin toiminnasta ei ole laheskaan tyhjentava, — on naet huomattava, etta pankin todellista tilaa
pidetaan salassa suurelta yleisdlta. Valtakunnan neuvosto tarkastaa pankin toimintaa koskevat selonteot, jotka ynna niihin
liittyvat »selityskirjelmat» jaavat salaisiksi. Mutta niistakin tiedoista, joita meilla on pankin toiminnasta, voimme hyvalla syylla
tehda sen johtopaatoksen, — jota tukee taloustieteilijain yleinen
mielipide, — etta Venajan Valtakunnanpankin asiain selvittaminen
tuottaa valtion luoton jarjestajille mita suurimpia vaikeuksia.
Mutta palatkaamme aikaisempaan, Venajan rahaasiain nykyista tilaa koskevaan kysymykseen ja koettakaamme hiukan
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selvittaa kantaamme Venajan valtion vararikkomahdollisuuteen
nahden. Se on sitakin tarpeellisempi, kun sensatsionikirjailijan
Rudolf Martinin kdykaiset kuvaukset ovat saaneet laajalti leve-.
nemaan mielipiteen, etta Venaja hyvinkin pian tekee vararikon.
Tahdomme olla puolueettomia ja sen vuoksi annamme Venajan
rahaasiain-ministerin puhua. »Venajan valtakunnan tila, — lausui hra Kokovtsev ministerineuvoston istunnossa elokuussa 1906,
— on hirvean sekava, ja jos isanmaassamme viela jatkuu tata
melskeista aikaa, niin kohta ei riita varoja kaikkein- valttamattdmimpiinkaan tarpeisiin. . . . ValtioUisen aseman muuttuminen velvottaa Venajaa lisaamaan sotavoimia Kaukaisessa Idassa, uudestaan jarjestamaan armeijan, uusimaan sen aseet ja toteuttamaan
mita pikimmin laajaperaisen laivastonuudistussuunnitelman, Y l la olevan perusteella kay vuoden 1907 kulunkiarvion tekeminen
erittain vaikeaksi. Toiselta puolen saatiin viimeinen (v. 1906) '
laina mita suurimpien vaikeuksien perasta ja sangen epaedullisilla ehdoilla. Ja lainatun summan suuruudesta huolimatta on tuo
maara riittamatdn peittamaan taydelleen v. 1905 jaanytta vajausta; uutta lainaa on vuosina 1906—1907 meidan mahdoton
saada' niin hyvin koti- kuin ulkomailtakaan, koska rahamarkkinain yleinen tila on epasuotuisa ja meidan sisainen asemamme
kovin epamaarainen
Sen vuoksi ei ole muuta. keinoa kuin
vahentaa kaikkia menoja siina maarin, etta tavallisilla valtion
tuloilla voitaisiin peittaa tulevan vuoden tavalliset ja mahdollisuuden mukaan ylimaaraiset menot. On siis hyljattava kaikki
menojen lisaamisajatukset. vuoden 1906 kulunkiarvioon Verraten,
paitsi jos on kysymyksessa aivan tahdellisten tarpeiden tyydyttarninen. Menojen supistamiseksi on myos katsottava, voitaisiinko eri virastojen maararahoja vahentaa. (Ministerineuvoston
pdytakirja ^^/gg p:lta elok. v. 1906, korkeimmasti vahvistettu
19 p. syysk.\
2 p. lokak./
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Rahaasiain-ministerin lausunnon mukaan on siis valtion taloudellinen asema sangen arveluttava, ja tama on meidankin
ajatuksemme. Myoskin arvopaperien kurssin horjuminen todistaa samaa. Ennen Japanin sotaa oli Venajan 4V2 °/o lainan
kurssi 2V2 "/o korkeampi Englannin ja 3 "/o korkeampi Ranskan
arvopaperien kurssia. Mutta Tsushiman meritaistelun jalkeen Venajan lainan kurssi aleni 87,50, kun taas Portsmouthin rauhansopimuksen jalkeen se kohosi 93,20. Siten sodan johdosta arvopapereissa menetettiin 6 ruplaa sadasta, samalla kun englantilaisten ja ranskalaisten arvopaperien kurssi kohosi 3 ruplalla
100 kohden. Mydhemmin, syksylla v. 1905, Venajan arvopaperit laskeutuivat viela enemman. Puolivirallisen »Vjestnik F i nansov»-lehden mukaan (N:o 47) »lokakuun suurlakko ja
sen jalkeiset tapaukset, varsinkin Moskovan kapina-ajan kau^ heat paivat, vaikuttivat niin tuhoisasti Venalaisten arvopaperien
kurssiin, etta se laskeutui alemmaksi kuin koskaan ennen huonoimpinakaan sota-aikoina. Vuoden 1902 laina laskeutui 77,60
eli 15,60. Pdrssi laski i^ji kertaa suuremmaksi sisaisen sekasorron merkityksen kuin sodassa karsityt tappiot. Moskovan
kapinan kukistuksen jalkeen arvopaperien kurssi kohosi jonkun
verran, joten se vuoden lopussa oli 82,50». Ensimaisen valtakunnan
duuman hajotuksen jalkeen kurssi laskeutui taasen 71,50. »Vjestnik Finansov»-lehden yleiskatsauksessa (N:o 48) lausutaan- seuraavaa: »Pdrssit antoivat talle tapaukselle aluksi liian suuren merkityksen. Mutta kun sitten kavi selville, ettei valtakunnan duuman
hajotus aiheuttanut maassa minkaanlaisia rauhattomuuksia eika
se mydskaM

merkinnyt lokakuun manifestissa julkilausuttujen pe-

rusteiden kumoomista, joita ilman Venajan vastainen taloudellinen

kehitys on mahdotonta, kohosi kurssi uudelleen. Arvopaperien
pysyvaiseksi arvoksi tuli 81,70, johon maaraan ne olivat laskeutuneet vuoden 1905 kumoustapausten jalkeen. Toisen valtakunnan
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duuman hajotus pudotti jalleen kurssin 75, mutta lokakuunmanifestin perusteiden sailytysvakuutus palautti kurssin 8o,80».
Ulkomaalaisissa rahapiireissa on jo kauvan pohdittu kysymysta, olisiko Venajan hallitukselta vaadittava erikoistakuita siita,
etta vastaiset lainat tulisiyat varmasti maksetuiksi. Alotteen taman aatteen toteuttamiseksi teki v. 1907 Rouvier'in, Vishnegradskyn ja Krnien muodostama kuuluisa »Rautateiden liikkuvan
kaluston yhtid.» Kayttaen ranskalaisia paaomia taman yhtion
tuli hankkia Venajan rautateille liikkuvaa kalustoa, joka vain
annetaan rautateiden kaytettavaksi, mutta pysyy yhtion omaisuutena siksi, kunnes valtio lunastaa sen. Jos tama sopimus
olisi saatu aikaan, niin olisi siten mydnnetyn lainan takuuna ollut rautateiden ' liikkuva kalusto. Rahaasiain-ministeridn pariisi'lainen asiamies, hra Raffalovitsh ehti jo ranskalaisissa sanomalehdissa mainita takuusta, jonka Venajan hallitus saattaisi myontaa; sellaisena panttina voi vat olla tulliverot, jotka vuodesta
1877 lahtien kannetaan kullassa, jonka arvoiset ovat myos valtionarvopaperien kupongit ja arvottavaksi joutuneet obligatsionit.
Askettain ministeristdn aanenkannattajassa »Rossija»-lehdessa ve^rattiin Venajan raha-asiain departementin asemaa »suuren ja kallisarvoisen, mutta suunnattoman velkataakan rasittaman
maatilan omistajan asemaan», ja annettiin neuvo, etta oli
myytava valtion maaomaisuutta, rautateita ja kayttamattdmia
mineraalikaivoksia. Tama vertaus puolivirallisen lehden palstoilla on todellakin merkillinen ilmid. i)
l ) Valtion velkoja oli l p;na tammik. 1907 yhteensa 8,609,577,528 ruplaa,
kun taas velkojen kuoletukseen v. 1907 maaratly summa teki 380,723,653 rupl. ja
V.

1908

vain

—

385,9

milj. ruplaa.

Vuonna 1902 kaytettiin velkojen kuoletukseen

290,7 milj. ruplaa ja vuonna 1903 — 289,7 miljoonaa.

Sen jalkeen ovat

nama menot kasvaneet, niin etta v. 1908 lisays tekee, kuten olemme jo huomauttaneet,

melkein

100 milj. ruplaa.

Siten Japanin sodan johdosta Venajan kansa

sai maksettavakseen lisaveroja 100 milj. ruplaa vuodessa.
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Venajan raha-asiat ovat siis. nykyaan erittain huonoUa kannalla, muistuttaen suuresti Ranskan oloja X V I I I vuosisadan lopulla,
erotus on vain se, etta ahdinkotila ei ole viela aivan ilrheinen.
Mutta kun asema paljastuu, niin sekasorto on varmaankin oleva
raonin kerroin suurernpi siksi, etta nykyinen taloudellinen elama
on monimutkaisempi ja valtion kulunkiarvio vaatii varoja paljoa
enemman kuin silloin.
Mutta seuraako kuitenkaan edellisesta, etta Venaja on vararikon kynnyksellaf Olemme taipuvaiset vastaamaan tahan kieltavasti.
»Venajan valtion tulot saadaan etupaassa kulutustavaroita
verottamalla. Sellaisten tavaroiden: vakijuomain, teen, sokerin
ja naftan kuluttajana on suurimmaksi osaksi tydtatekeva — varsinkin kaupungeissa elava — vaestd, sanan laajimmassa merkityksessa. Toisessa sijassa on kuluttajana huomioon otettava
»talouttaan hyvin hoitava talonpoika», joka osaa rikastua kadonkin sattuessa: han ostaa naet naapureilta halvalla naiden karjan,
talouskapineet ja rikastuessaan lisaa kulutusta. Vielapa rikastuminen kay katovuonna tavallista nopeammin ja helpommin, syysta
etta riistettavat joukot menettavat vastustuskykynsa ja jouiuvat
suurempaan riippuvaisuussuhteeseen riistajaansa nahden. . .»
»Jos Venajan kaupunkien asukkaiden lukumaaraan lisataan
etukaupunkien vaestd,' joita virallisesti ei lueta kaupunkeihin kuuluviksi, vaikka etukaupunkien merkitys valtiolle on yhta tarkea
kuin kaupunkienkin, niin naiden asutuspaikkain vaestd on pian
yhta lukuisa kuin Ranskan. Ja on huomattava, etta Venajan
kulunkiarvio, — jos siita, poistetaan valtionrautateiden maararahat, siihen nahden ettei Ranskassa ole valtionrautateita, — on
vain vahan suurempi kuin Ranskan kulunkiarvio. Taman perusteella saattaisivat ehka mainitut yhteiskuntaluokat yksinaankin
pitaa pystyssa Venajan suunnatonta kulunkiarviota.
Valtakunnan laajuus, se se yllapitaa Venajan kulunkiarviota»
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(Oserov, »Kuinka kulutetaan kansan varoja Venajalla*, siv. 250
—251).

• Edelliseen kuvaukseen, jota taytyy pitaa vaillinaisena, on
meidan valttamattdmasti lisattava seuraavaa.
Moninaisten liikeyritysten joukosta, joihin hallitus on antautunut, on viinamonopoli aina tuottanut melkoisia tuloja. Vakijuomaverotus onkin Venajan kulunkiarvion kulmakivia, antaahan
se kokonaisen ^/s kaikista valtion tuloista. M. m. lasketaan viinamonopolista v. 1908 saatavan 696,2 milj. ruplaa. Jos tahan lisataan mallasvero ja niiden paikkakuntien viina-aksiisi, missa ei val-.
tion monopoli ole viela voimassa, niin vakijuomista saatavat tulot
nousevat kaikkiaan 737,9 milj. ruplaan. Vahentamalla vakijuomaliikkeesta koituvat menot jaa puhdasta tuloa noin 500 milj. ruplaa.
Ja vaikka valtakunnan luotto on ulkomailla hyvinkin horjuva,
niin kuitenkaan ei ole luultavaa, ettei Venaja saisi uusia lainoja,
joskin vaikeilla ehdoilla. Ulkomaalaiset velkojat tietavat naet
vallan hyvin, etta Venajalla on kaytettavanaan suunnattomat,
tyhjentymattomat luonnolliset rikkaudet, joten heidan paaomansa
ovat taysin turvatut. Ovatpa ulkomaalaiset lainat taatut siinakin
tapauksessa, etta maassa tapahtuisi jyrkka valtioUisen jarjestelman muutos. Olisihan valtiollisesti typeraa luulla, etta uusi perustuslaillinen tai yksinpa tasavaltainenkin hallitus kieltaytyisi
tunnustamasta vanhoja ulkomaalaisia lainoja; siina tapauksessa
ottaisi Lansi-Europan kapitalistinen suurporvaristo rahansa takaisin tykkien ja panssarilaivojen avulla, ja sellaista sotaa uuden
Venajan parlamentti ei haluaisi. Vaikka me siis vaitamme Venajan raha-asiain olevan kovin rappiolla, ahdinkotilassa, niin me
kuitenkin olemme sita mielta, etta lahimmassa tulevaisuudessa
ei ole syyta odottaa Venajan vararikkoa. Sen ohessa yhtakaikki
kiinnitamme erityista huomiota siihen, etta tarkastuksettoman,
itsevaltaisen byrokratian ohjaksissaolo saa lopulta Venajan rahaasiat perustuksiaan mydten horjumaan. Ainoastaan siina tapauk3
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sessa pelastuu maa ahdinkotilasta ja vararikosta, etta paastaan
lopullisesti eroon vanhasta valtiollisesta jarjestelmasta ja saadaan
vakaantumaan perustuslaillinen hallitusjarjestelma, ^jota ilman Venajan vastainen taloudellinen kehitys on mahdotontai>. Perustuslail-

linen hallitus on noudattava valtion talouden hoidossa tarpeellista
saastavaisyytta ja vahentava menoja, joita nyt tarvitaan virkamieskoneiston ja puolustuslaitoksen yllapitoon, aateliston ja kapitalistisen suurporvariston tukemiseksi ynna muihin hyddyttdmiin
tarkotuksiin. Ainoastaan perustuslaillinen hallitus i) voi huojentaa varattomia yhteiskuntaluokkia rasittavaa verotaakkaa ja
panna toimeen asteettain nousevan tuloverotuksen. Verot ovat
Venajalla kasvaneet nopeammin kuin maan tuotantokykyisyys;
X X vuosisadan alussa nousivat naet verot 19,6 7o vaeston tuloista. Sellaista verorasitusta ei voi kestaa mikaan maa, ja ottamalla kansalaisilta 20 °/o heidan vuotuisista tuloistaan itsevaltainen hallitus on tehnyt mahdottomaksi maan tuotantovoimien
enemman kehityksen. Lyhyesti sanoen: ainoastaan perustuslailinen hallitusjarjestelma voi perin pohjin, alhaalta ylds saakka,
muuttaa Venajan rahatalouden.

V I L J E L L Y N MAA-ALAN S U U R U U S
SUOMESSA.
Tietoja maan viljellysta alasta ei meilla enaan saanndllisesti koota. Tata koskevia tietoja kylla kerattiin vuosittain n. s.
laanintilastoa varten aina vuoteen 1888, ja ilmottivat ne, paitse
maanomistuksen koko alaa, myoskin taman jakautumisen viljeltyyn
E i virkavalta eika kolmas valtakunnanduuma •— tuo tavallaan Ludvig X V I I I :
nen >Cliambre introuvable> — kykene ryhtymaan laajaperaisiin rahareformeihin.
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maahan ja luonnonniittyihin. ' Namat' kuntien luottamusmiesten
antamat tiedot eivat tietenkaan ole taysin tarkkoja, arviolaskuihin
kun perustuvat, mutta kehityksen yleisen suunnan arvostelemiselle ne kuitenkin antavat jdtain tukea ja johtoa. Niiden mukaan olivat vuosina 1880 ja 1885 viljellyn maan ja luonnonniittyjen ala hehtaareissa seurava:
1880

Viljelty maa
Luonnonniityt
Yhteensa

840,198
1,366,882
2,207,080

1885

920,890
i!37S!747
2,296,637

Eraalta aikaisemmalta ajankohdalta on kuitenkin olemassa
tarkempiakin tietoja naista seikoista, mutta ne kohdistuvat vain
pieneen osaan maata, nimittain Uudenmaan laaniin. Tarkotamme
sita suurisuuntaista, koko maan viljelysoloja (lukuunottamatta
Lapinmaan kihlakuntaa) kasittavaksi aiottua tiedustelua, jonka
Tilastollinen toimisto 1870-luvulla ehdotti toimeenpantavaksi,
mutta joka rahataloudellisista syista rajotettiin vain mainittua
laania koskevaksi. Talla meidan maassa laatuaan ensimaisella
tiedustelulla, joka toimeenpantiin vuonna 1876, on merkityksensa
senkin kautta, etta sen antamien tietojen nojalla saattaa jokseenkin tarkkaan arvioida viljellyn alan suuruutta koko maassa, koska
tiedot eivat kohdistu ainoastaan kylvdalaan, vaan myoskin kylvdmaaraan. Kun kylvdtiedot vuo.silta 1875 ja 1876 kuitenkin
ovat muutamiin laaneihin nahden vaillinaiset, emme tassa ota
arvioidaksemme viljellyn alan suuruutta koko maassa viimeksi
mainittuna vuonna; tahdomme vain ohimennen huomauttaa, etta
kayttamalla mainitun tiedustelun antamia keskimaaraisia kylvdlukuja hehtaaria kohti seka kylvdmaaria vuosilta 1879 ja 1880 ja
otaksumalla kesantomaan olleen 30 '/o kylvetysta alasta, saamme
viljellyksi alaksi v. 1880 756,892 hehtaaria. Etta tama ei ole laheskaan niin suuri kuin edella mainittu viljelty ala v. 1880, tulee siita,
etta siihen ei, ole luettu heinankylvddn kaytettya alaa. 'Jos tama
arvioidaan lo'/orksi edella mainitusta viljellysta alasta', (Uudenmaan laanissa se oli v. 1876 15 "/o), saadaan koko viljelty ala
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V. 1880 836,581 ha:ksi, joka siis tulee varsin lahelle yllamainittua 840,198 ha.
Vuodesta i888- alkaen ei ole, kuten alussa huomautettiin,
enaan annettu suorastaan tietoja viljellysta ja niittyalasta, vaan on
sen sijaan vain ilmotettu, missa maarin maan viljelykseen ottaminen on vuosittain lisantynyt tai vahentynyt. Naiden tietojen
mukaan, joita on julkaistu maan taloudellista tilaa kasittavissa
viisivuotiskertomuksissa, oli viljelty maa-ala (luonnonniittyja lukuunottamatta) vuonna 1890 980,000, vuonna 1895. 1,115,000
ja vuonna 1900 1,267,000 hehtaaria. Prosenttina maan koko
pinta-alasta tekevat namat luvut: v. 1890 2.95, v. 1895 3.86 ja
V. 1900 3.82. Teoksessa »Suomen Kartasto» on viljellyn alan
suuruus arvioitu v:lta 1897 1,168,836 ha:ksi, jota lukua lienee
erinaisista syista pidettava liian pienena. Mutta samaa on sanottava
mydskin asken mainituista 1890, 1895 ja 1900 vuosien tiedoista.
Arviolaskuja kun ne ovat, ei niita tietenkaan voi pitaa taysin patevina. Ensimaiset tarkempaan laskuun perustuvat tiedot puheenalaisista seikoista koko maahan nahden antaa Tilattoman vaeston alakomitean laatiman .tilaston askettain ilmestynyt III:s osa,
joka kasittaa viljellyn maan alan ja sen jakautamisen Suomessa
vuonna 1901. Taman tilaston mukaan oli mainittuna vuonna.
peltoalaa 1,568,072 ha ja luonnonniittyja 1,277,119 ha eli
yhteensa 2,845,191 ha. Koko tilusalasta maassa oli, kun tama
tekee 33,230,643 ha, siis peltoala 4.72
Vastaava luku oh
Ruotsille vuonna 1900 8.56"/(,. Mitenka peltoala jakautui eri
viljalajien kesken, ei mainitusta tilastosta kay ilmi. Tahdomme
seuraavassa esittaa muutamia laskelmia tasta, pyrkien tata tieta
arvioimaan viljellyn maan alan suuruutta. Tiedot kohdistuvat vuoteen 1905.
Lahtdkohdaksi laskelmille olemme ottaneet osaksi ne kes- .
kimaaraiset kylvdluvut hehtaaria kohti, joita ennen mainittu tiedustelu vuodeita 1876 tarjoaa, osaksi erinaisia maataloudellisessa
kirjallisuudessamme tavattavia tietoja sadosta. Se asianhaara, etta
ensiksi ma,initut tiedot ovat yli 30 vuotta vanhoja, ei mielestamme esta laskelmien tekoa, silla mainitunlaatuiset keskiluvut yleensa
vaihtelevat sangen vahan pitempienkin ajanjaksojen kuluessa.
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Todisteena siita mainittakoon Ruotsista senraavat keskikylvdmaaraa heiitaaria koliti ilmaisevat luvut (hehtolitraa):
Vuonna.

Syy-sviljan.

1875
1880

2.7

i88s

2.6

1890
1895
1900
1905

Kevatviljan. Palkokasvien. Pei'unain.

4-1
4.0
4,0

2.6

2.6
2.6

3-8

2.6'-

3-8

2.6

3-8

3-2
3-1
3-1
3-0
3-1
3.1
3-2

17
17
17
18
18
19
20

Suurempia vaihteluja on siis kolmenkymmenen vuoden
•ajalla sattunut vain kevatviljan keskikylvdluvussa, joka oli vuonna
1875 7.9 % suurempi kuin v. 1905, seka perunain keskikylvdluvussa, joka oli V. 1905 17.6% suurempi kuin v. 1875.-^Arveluttavammalta tuntuu 1876 vuoden pohjatietojen kayttaminen
syysta etta ne koskevat vain yhta laania, joka ei ole enempaa
kuin 3.6 "/o koko maan pinta-alasta; muiden tietojen puutteessa
taytyy niihin kuitenkin vastaiseksi-tyytya. Namat keskimaaraiset
kylvdluvut ovat eri viljalajeille hehtaaria kohti seuraavat: vehnalle 2.3 hi., rukiille 2.4, ohralle 2.9, kauralle 4.0, sekulille 3.5,
tattarille 1.9 seka herneille ja pavuille 2.7 hi. Perunain keskikylvdlukii oH 17.5, siis jokseenkin'sama kuin Ruotsissa. vuonna
1875, mutta olemme seuraavassa kayttaneet Ruotsin keskilukua
vuodeita 1905, siis 20. Kun vuonna" 1905 eri viljalajien kokonaiskylvdmaarat olivat: vehnan 6,571 h i , rukiin 556,213, ohran
341,115, kauran 1,181,261, sekulin 30,033, palkokasvien 17,836,
perunain 1,124,163 ja tattarin 449 hi., niin saadaan, edella mainittuja keskimaaraisia kylvolukuja kayttamalla, seuraavat eri viljalajeilla kylvetyt maa-alat v. 1905:
vehnalle
rukiille
ohralle
kauralle
sekulille

.

.• .

. . . . .

2,857 ha
.• 231,755 »
114,143 .»
. 295,315 »
8,581 »
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tattarille . ,
palkokasveille
perunoille .

225 ha
6,606 » ja
56,208 »

Ylla mainituilla viljalajeilla kylvetty ala oli siis v. 1905
yhteensa 715,690 hehtaaria. Huomautettakoon tassa, etta ruotsalainen G. Sundbarg, arvatenkin Ruotsin tilastosta saamiensa
keskikylvolukujen perusteella, arvioi neljalla ensimaisella viljalajilla ja perunoilla kylvetyn alan Suomessa v:lta 1904 704,000
ha:ksi. Edella esitetyn laskutavan mukaan olisi vastaava ala
V. 1905 ollut 700,278 ha. Huomattava ero on olemassa vain
ruispeltoalan suhteen, jossa Sundbargilla on 260,000 ha. Ylempana kaytetyn keskiluvun, 2.4, mukaan saataisiin v. 1904 siksi
237,524 hehtaaria; S. on kayttanyt keskilukua 2.2.
Edella mainittu kylvdala, 715,690 ha, ei ole viela lahes-.
kaan koko viljelty ala. "'Melkoisen osan tasta muodostaa heinankylvddn kaytetty maa. Jos arvioidaan kylvdheinia v. 190 5 korjatun koko maassa keskimaarin 1.75 tonnia hehtaarilta, olisi
heinanviljelykseen kaytetty ala, kun kylvdheinan sato samana
vuonna teki yhteensa 972,2.33 tonnia, ollut 555,562 hehtaaria.
Jos lisaksi otaksutaan juurikasveja korjatun 175 hi. hehtaarilta,
seka I pellavaa ja hamppua saadun
385 kg
hehtaarilta,
olisi edellisilla kylvetty ala, kun niita korjattiin kaikkiaan
1,772,935 hi, ollut noin 10,000 hehtaaria, ja viimeksi' mainittujen kasvien viljelykseen kaytetty maa-ala, kun niita saatiin yhteensa 1,348,607 kg, ollut 3,500 hehtaaria. Jos lisaksi oletetaan
kesantomaan tehneen 30 "/o viljakylvon alasta (Ruotsin I2;ssa pohjoisimmassa laanissa vastaava luku oli 24,5 "/o), saisi edella olevien
laskelmien nojalla viljelykseen kaytetyn koko maa-alan Suomessa
V. 1905 1,499,459 eli pydrein luvuin 1,500,000 ha:ksi. Tama luku
on noin 68,000 ha pienempi kuin edella mainittu alakomitean
tilaston ilmottama v:lta 1901. Selvaa on, etta niin eri tavalla
toimitetut laskelmat, kuin kyseessa olevat, johtavat eri tuloksiin.
Mahdollista on, etta kylvdheinan ala on laskelmassamme arvioitu
liian pieneksi, kenties se todellisuudessa on muutamia kymmenia
tuhansia hehtaaria suurempi. Sangen luultavaa on nimittain,
etta kylvoheinan satomaara puheenalaisena vuonna oli suurempi
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kuin on ilmotettu; joka tapauksessa siihen ei ole luettu sita kylvoheinan maaraa, jota samana vuonna on kaytetty rehuina. Tietenkin on vaikea tarkkaan yleispatevasti maaritella, mika viljejys on kylvoheinaniitj'ksi katsottava ja missa raja on vedettava
taman ja luonnonniityn valilla. Vertauksen vuoksi mainittakoon,
etta kylvdniittyjen ala Ruotsin I2:ssa pohjoisimmassa laanissa,
jotka alaltaan ovat 32,484,252 hehtaaria ja siis likipitain vastaavat Suomen aluetta, oli v. 1905 653,000 ha, siis noin 100,000
ha suurempi kuin ylempana Suoinea varten otaksuttu. Naissa
laaneissa oli samana vuon'na viljellyn maan ala 1,461,612 ja
luonnonniittyjen ala 794,608 hehtaaria. Kylvdniittyjen ala oli
siis Ruotsissa 44.5 7o koko viljelysalasta, kun se ylla olevan laskelman mukaan oUsi meilla ollut 37%.
Ylempana saatu tulos tietysti ei ole yleispatevana pidettava; olemme vain tahtoneet osottaa yhta keinoa, jota k:ayttaen
voi, suoranaisten tietojen vastaiseksi puuttuessa, likimaaraisesti
arvioida viljellyn maan alan Suomessa.
Osk. Groundstroem.

T Y O T A I S T E L U A VIIME V U O S I S A D A L L A
HELSIMGISSA.
Kaupungin kirvesmiehissa nayttaa 19. vuosisadan alkupuolelia ja keskivaiheella pitkin matkaa kyteneen halu kohota
varsinaisten ammattikuntalaisten joukkoon. Niinpa 23 p. lokakuuta 1815 jatti kirvesmies Anders Eklund maistraattiin useiden
kaupungin kirvesmiesten allekirjottaman kirjelman, jossa nama
pyysivat maistraattia ryhtymaan toimiin, etta kirvesmiehet taalla
saisivat luvan perustaa ammattikunnan. i) Maistraatti oli suosiollinen tuumalle ja kirjelmassaan raaaherralle ' esitti se, etta,
katsoen kirvesmiesten lukuisuuteen kaupungissa, maaherra suvaitsisi toimia siihen suuntaan, etta kirvesmiehet saisivat 1720 vuoden
ammattijarjestyksen l artikkelin 2 momentin mukaan perustaa
1)

Tuom. kirj. v. 1815 s. 511.

88

Tyotaistehia viime vttosisadalla Helsingissa.

tanne ammattikunnan (Embets Gille).
Mutta 'asia ei .nayta
ylailmoissa saavuttaneen suosiota, koskapa i8 p. maaliskuuta
1816 maistraatti ilmotti kirvesmiesten ammattivanhimm alle Seppelinille, ettei Hanen Majesteettinsa ollut suostunut kirvesmiesten
pyyntoon perustaa tanne ammattikunta ^).
Vuonna 1823 tekivat- kirvesmiehet uuden paljoa voimakkaamman ryntayksen olojensa kohottamiseksi. , He lahettivat
pontevan kirjelman maistraattiin.; Tassa kuvastuvat kaupungin
kirvesmiesten toivomukset hyvin elavasti; julkaisemme sen takia
kirjelman kokonaisuudessaan: ^)
'
»Korkeasti kunnioitettaville herroille, pormestarille ja lakimiehille. seka korkeasti kunnioitettavalle maistraatille, saamme
me allekirjottaneet, kirvesmiesten ammattivanhin ja kirvesmiehet
syvassa alamaisuudessa valittaa siita tuntuvasta haitasta, jota
kaupungin kirvesmiehet karsivat heidan ansiotoimissaan sen takia,
etta kaikellainen vaki, joka ei kuulu ammattikuntaan (till skraet),
ottaa melkein enimmat xakennus-. ja kirvesmiestyot taalla kaupungissa tehdakseen. Sellaisia ovat runsaslukuisina, ei ainoastaan yksityiset varvikirvesmiehet ja joukko kaikellaisten yksityisten henkildiden suojelusvakea kaupungissa itsessaan ja sen
ymparistdlla, vaan mydskin Viaporin linnoituksessa oleva suojelusvaki, rahvas maalta, merimiehet, matruusit, oppilaat ja sanalla
sanoen henkildita kaikista tydvaen luokista. Vaikka naiden
hutilusten tydt hyvin tunnetaan, ja vaikka monet kylmat ja
huonosti tehdyt puuhuoneet taalla kaupungissa ovat varottavana
esimerkkina, niin viettyy yleisd ja varsinkin moni kokematon
uudisrakentaja kuitenkin helposti antamaan heille kaikellaisia
tdita, kun nama osittain hadan ja tydnpuutteen ahdistamina
omassa ammatissaan, osittain vapaina kaikista kaupungin ja
ammattikunnan maksuista (skrautskylder) ovat tilaisuudessa ottamaan vastaan tdita polkuhinnoista, jonka kautta me kirvesmiehet,
jotka saamme maksaa kalliit maksut oikeudesta harjottaa taalla
kaupungissa kasitydtamme kuin rhydskin olemme velvolliset
tdittemme kelpoisuudesta laillisesti vastaamaan, valttiimatta mene') Maistr. kirjekonseptikirja v. 1815
. -) T . k. V. 1816 maalisk. 18 p.
^) T . k. V. 1823 siv. 162.

lok. 27 p.
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tamme kaiken tyoansiomme, koska meidan parempi ja huolekkaammin tehty tydmme, meidan suuret ulostekomme, seka alituinen kalliiksi kaypa olomme kaupungissa, estaa meita samoilla
ehdoilla kuin heita tekemasta 'tydsopimuksia. Korkeaarvoisen
maistraatin meille maaraamia taksoja ei voida suinkaan pitaa
kalliina, ja kuitenkaan ei ole tuskin yhtaan esimerkkia siita, etta
me ainakaan rakennuksilla olisimme voineet saada maksua niiden
mukaan; jota vastoin, ettemme nalkaan naantyisi, olemaie pakotetut mahdollisimman paljon laskemaan vaatimuksiamme, melkein
yhta alhaalle kuin on tapana nailla hutiluksilla luonnottoman
huokeita sopimuksia tehdessaan, niin ettemme me usein ansaitse
enempaa kuin 12 a i 6 killinkia paivalta. Kun me naitten olosuhteitten kautta, joitten totuutta sita vahemman tarvitsee epailla,
kuin me tarvittaessa olemme valmiit ne todeksi nayttamaan,
naemme joutuneemme siihen tilaan, mika on jo hyvin viheliainen,
nimittain, ettei voi ansaita enempaa kuin mita juuri jokapaivaiseen elaman yllapitoon menee, kaannyimme me korkeaarvoisten
Jierrain, pormestarin ja raatimiesten puoleen talla avoimella esityksella meidan . huolestuttavasta tilastamme ja pyydamme ndyrimmasti etta korkeaarvoiset herrat, pormestari ja raatimiehet
kaantaisivat tahan huomionsa ja kaupungin kunnioitettuiha hallitusmiehina suvaitsisivat ajatella meidan parastamme, jossa suhteessa me kunnioittavimmin ehdotamme, seka voimassa olevan
lain ja asetusten nojassa vaadimme (yrka), etta maistraatti.yhdessa
keisarin kaskynhaltijan kanssa laatisi asetuksen, joka kovan sakon
uhalla kieltaisi naita yllamainittuja ja kaikkia muita paitsi kaupungin
kirvesmiesseuraan kuuluvia ottamasta itselleen mitaan varsinaista
kirvesmiestydta, jota jo maistraatin saatamain asetusten mukaan,
kaupungin kirvesmiehet, tydtaksain maaraamaa maksua vastaan,
ovat velvolliset suorittamaan, kun pyyntd siita maaratyssa jarjestyksessa tehdaan meita valvomaan asetetulle raatimiehelle..
Sen. lisaksi kun etuoikeutettujen kirvesmiesten luku taalla kaupungissa on suurempi kuin tarve vaatii, joka muun muassa nakyy
siita, etta monet heista ovat pakotetut satunnaisen ansion kautta
niinkuin esim. tydskentelemalla kaupungin istutuksilla, y. m.
sellaisella hakemaan elatustaan ; niin ei liene pelattavissa kuulu-

Tydtaistdtta viivie vttosisadalla Helsingissa.

go

matonta- tyon kalleutta, varsinkin kun maistraatilla itsellaan on
valta kasissa sellaista ajoissa ehkaista.»
• Alia on P. Leanderin, kirvesmiesten ammattivanhimman,
omakatinen nimikirjotus ja 23 muun kirvesmiehen puumerkit.
• Tama kirjelma selvasti kuvastaa, miten kirvesmiehiin oli
syvalle juurtunut ajatus, etta he olivat ammattikuntalaisia, ja
etta heidan tuli siis samoin kuin naidenkin saada tydnteko
ammatissaan yksinoikeudeksi. Puhuvatpa he viela valituskirjelmassaan ammattikuntamaksuista, joita heidan tuli suorittaa.
Kuitenkaan ei kirvesmiehilla taalla kaupungissa ollut mitaan
ammattikuntaa. Jonkin verran lienee toiminta ja yhteiselama
kirvesmiesten keskuudessa ollut vilkkaampi kuin muissa tydlaisryhmissa, koska kirvesmiesten ammattivanhin sai, paitsi kirvesmiesten tdihin jakelemisesta maarattya maksua, viela 16 killinkia
vuosittain jokaiselta kirvesmiehelta. i) Tallaista tuloa ei ollut
muitten tydvaenluokkain ammattivanhimmilla; luultavasti kirvesmiehet juuri tata maksua kirjelmassaan tarkottivat. Mutta maistraatti . ei ollut talla kertaa suopea kirvesmiesten hommille. Sennayttaa jo talloin taloudellisen liberalismin henki myrkyttaneen.
Paatokseksi tuli, etta yksityisilla henkildilla on oikeus kayttaa
tdissaan sellaista tydvakea, johon he panevat enimman luottamusta. Kirvesmiehiile sanottiin nimenomaan, etta heidan pitaisi
huolellisen ja kelvoUisen tydn kautta estaa muita tunkeutumasta
heidan toimi-aloilleen ^).
Kolmeksi vuosikymmeneksi nayttavat kirvesmiehet taman
jalkeen asettuneen ja elaneen oloissaan. Mutta vuonna 1853
tapaamme me heidat jalleen. Ensin kaantyivat kirvesmiehet
talla kertaa kuvernddrin puoleen valittaen, etta kaupungin asukkaat kayttavat tydmiehia; joilla ei ole asuntopaikka kaupungissa,
kaupungin kirvesmiehiile kuuluvissa toissa, ja pyytavat kuvernddrilta taman epakohdan poistamista. Kuvernddri ei ottanut
kumminkaan asiaa ratkaistavakseen, vaan kaski kirvesmiesten
ajaa asiataan kaupungin maistraatissa. .
Esittaen asiansa maistraatissa nojautuivat kirvesmiehet 28
p:na elokuuta v. 1727 annettuun kuninkaallisen paatdksen toiseen
^)

T . k. V. 1821 siv. 172.

-)

T . k. v. 1S23 siv. 170.
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pykalaan, joka saataa, ettei rahvaan maalta ole 'sallittu kaupungissa ottaa sellaista tyota, mika on kaupungin kasityolaisilla
yksinoikeutena suorittaa, ja pyysivat kirvesmiehet etta maistraatti
kieltaisi sakon uhalla ulkopuolella kaupunkia olevat kirvesmiehet
ja yleensa rahvaan ottamasta kirvesmiestoita kaupungissa tehdakseen. Mutta hukkaan meni kirvesmiesten hommat tallakin
kertaa. Maistraatti pysyi edelleenkin vapaan kilpailun periaatetta
suosivalla kannalla i).
Viimeisen kerran, mitaan saavuttamatta, lahettivat kaupungin
kirvesmiehet vuonna 1863 kuvernddrille kirjelman, jossa he valittivat, etta rakennus- ynna muihin kirvesmiestdihin kaupungissa
paaasiallisesti kaytettiin muilta paikkakunnilta kaupunkiin tydnetsinkoon tulleita henkildita ja etta kaupungin kirvesmiehet syrjaytettiin heille kuuluvasta toimesta ^). Nain tuhosi vahitellen ajan
voimakas, vapaata kilpailua kannattava .henki kirvesmiesten
ammattikuntaiset pyrinndt.
'

•

Emit

Hynninen.

J^IRJALLISUUTTA.
J. E . Sunila, Talonosavuokra-olot Limingan kunnassa v . 1903
Kaarle Num'meli, Talonosavuokra-oloista Uudenmaan laanin
Nummen pitajassa v . 1904,
Sulo Wuolijoki, Lampuotien, torpparien j a maldtupalaisten
vuokra-oloista H a u h o n pitajassa v. 1903.
(Muodostavat 6;nen vihkon Kansantaloudellisen
Yhdistyksen
julkaisemassa sarjassa »Taloustieteellisia tutkimuksia»).
Niiden kymmenen vuoden aikana, jotka ovat kuluneet siita kuin
V a r e n julkaisi tutldmuksensa torpparioloista Suomessa, on maaseudun
taloudellisten olojen tunteminen meilla varsin nopeasti edistynyt.
• Tilattoman Vaeston Alakomitean suuren tilastoUisen tutldmuksen kautta
1)

T . k. V. 1853 heinak, 4 p .

'-)

T . k. V, 1863 marrask. 4 p .
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vuodeita 1901, josta toistaiseksi kuitenkin vaan yksi osa, nidos n:o I I I ,
on julkisuuteen saatettu, on meilla j o maaseudun taloudellisten olojen
paapiirteet hyvinkin tarkoin saatu selvitetyksi. Niinpa tunnemme, etta
ruokakuutia, jotka hallitsivat vahintain o.05 hehtaarin suuruista viljeiysta, koko maassa mainittuna vuonna loytyi 271,:54.
Tiedamme
' myoskin, mitenka nama raokakunnat jakaantuivat- eri elinkeinqryhmia
kohden, millainen oli se karjanhoito, jota talla maalla harjotettiin, missa
suhteessa viljelty m a a oli viljelemattomaan eri osissa maata j a miten Se
jakaantui eri kokoisia viljelyksia kohden. "Vihdoin ovat seka viljelemattoman.
etta viljellyn maan omistussuhteet saatu selville. T a m a n kautta tiedamme,
etta naista 271,154 ruokakunnasta, joilla oli viljeltya maata hailussaan,
ainoastaan pienempi osa, 110,629 eli 4 0 , 8 % viljelivat omaa maata j a
sita vastoin 160,525 eli 59.20/^ hallitsivat vuokramaata. N a m a luvut,
jotka osottavat vuokrattujen viljelmien luvun olevan paljoa suuremman kuin ennen oli osattu aavistaakkaan, ovat samalla nayttaneet, mika
erinomaisen suuri merkitys vuokrasuhteen tuntemisella on maalaisolojen tuntemiselle yleensa, silla vuokrasuhteen muodostuksestahan riippuu
suuressa maarin niiden y l i puolentoista sadantuhannen ruokakunnan
taloudellinen toimeentulo, jotka vuokramaata viljelevat, puhumattakaan
niista 206,988 ruokakunnasta maaseudulla, jotka ovat kokonaan viljeltya maata vailla, mutta joille vuokratun viljelyksen saanti epailematta
olisi taloudellisesti varsin suuriarvoinen asia. T a m a n ' s u h t e e n tuntemiselle ei Tilattoman Vaeston Alakomitean tilasto tuo suoranaisesti m i taan uutta lisaa. Erityisesti on sen vuoksi tervehdittava ilmotettavanamme olevaa kolmea maanvuokraoloj'en tutkimusta.
N e kolme kuntaa, joiden maanvuokra-oloja ne esittavat, edustavat tavallaan kolmea eri maalaiskunnan tyyppia. Limingan pitaja on
^ pohjanmaalainen talonpoikaispitaja, jossa tilojen jakaminen on pitkalle
edistynyt j a siis suurtiloja on vahan. Hauho on hamalainen kunta,
jossa rusthoUeja ja aateliskartanoita on runsaasti j a talot lahenevat
suurviljelystyyppia. N u m m i taas on uusmaalainen kunta, jonka a s u tus paaasiassa o n talonpoikaista j a jossa talot ovat tavallista etelasuomalaista keskikokoa.
Limingan j a Nummen kuntien tutkimukset koskevat sdnoastaan
talonosavuokrauksia, ei itsenaisen tilan vuokraa. H a u h o n tutldmuksessa sita vastoin ovat itsenaistilatkin mukaan otetut siita luonnollisesta
syysta, etta .taalla iSytyvien aateliskartanoiden lukuisat lampuodit vuokraasemaarisa nahden taysin vastaavat tavallisia tilanosan vuokramiehia,
maldtupalaisia j a torppareita.
Ensitiedot vuokra-oloja koskevaan tilastoon on kaikista naista kunnista koottu samalla .tavalla, s. o. tutkimuksen tekijat ovat ne itse keranneet
asianomaisilta vuokramiehilta. Myoskin ainehiston kayttely on tapahtunut samojen perusteiden mukaisesti, varsinkin on Limingan j a N u m men pitajia koskeva ainehisto aivan saman systeemin mukaan jarjes-

Kirjalliszmtta.

93

tetty. Ensiksi annetaan kussaldn naista tutkimuksista Imvaus maanomistus- j a viljelysoloista paikkakunnalla. Senjalkeen esitetaan mimtamia tietoja maanvuokrauksen kehityksesta paikkakunnalla, milloin n y kyaan loytyvat vuokratilat ovat perustetut j a onko j a kuinka suuressa
maarin aikaisemmin loytyneita vuokratiloja myohem'min havitetty j a
minka vuoksi. Viimemainittu tilasto, joka myosldn on koottu paikkakuntalaisilta j a siis perustuu naiden muistiin, ei luonnoUisesti ole varsin taydelL'nen. Kaikissa naissa kolmessa pitajassa on maanvuokraus
jo y l i I C O vuoden vanha laitos; vanhin se on Hauholla, jossa v. 1800
jo loytyi torpparia 89 j a lampuotitiloja 72. Mutta myoskin Limingan
vuokratiloista oli 42' perustettu ennen v . 1800 j a Nummella oli vastaava lulcu 30. Havitetty taas oli Limingan j a Nummen pitajissa,
edellisessa kaikkiaan 87, jalkimaisissg. 104 vuokratilaa, j a varsin huomattavaa on, etta havitetyt vuokratilat olivat suurimmaksi osaksi yhdistetyt talon viljelyksiin. Ainoastaan i vuokratila Limingalla .ja 3 N u m men. pitajassa oli erotettu itsenaiseksi tilaksi tai palstaksi.
Maan vuokrauksen nykyisen aseman esittaminen muodostaa k u i tenldn luonnoUisesti tutkimusten pSaosan. Esityksen tasta voi, seuraamalla tutkimuksessa kaytettya jakotapaa, j a k a a kahteen tai kolmeenkin
paaosaan, ensimaiseen lukien esityksen vuokratilojen suuruudesta, n i i
den rakennuksista j a niihin Icuuluvista nautinto-oikeuksista, kuten metsankaytto- j a laidunoikeudesta.
T a h a n liittyy sitten esitys varsinaisesta
vuokrasuhteesta j a vuokramaksun suuruudesta.
Vihdoin on sitten
esitys vuokramiesten taloudellisesta toimeentulosta j a vuokrasuhteen
vaikutuksesta tahan. E m m e voi tassa laajemmin kay da esittamaan tutkimusten tuloksia tai vertaamaan niita keskenaan. Sita vastoin tahtoisimme
huomauttaa eraasta seikasta, joka tuottaa melkoisia vaikeuksia vuokramaksua j a yleensa vuokrasuhdetta eri paikkakunnilla keskenaan vertaillessa. K u n tyovuokra maassamme vuokrasuhteelle on niin suuressa maarin leimaa antavana, olisi tyovuokran vertailu eri paikkakuntien valilla erityisesti tarkeaa. Kaikissa naissa tutkimuksissa on kuiteiikin vaan tyonvuokran raha-arvo esitetty, mutta ei sen sijaan mitaan'
tilastoa tyopaivien luvusta j a laadusta.
K u n lisaksi tyovuokran rahaarvo- on maaratty paikkakunnalla vallitsevien hintojen mukaan, k a y
vertailu vielakin vaikeammaksi.
TySpaivajarjestelman merkitys seka
taloUisen etta vuokramiehen taloudelle k a y nain ollen varsin vaikeaksitarkemmin maarata. V a a r i n on mielestamme myos, etta, kuten L i m i n gan tutkimuksessa on tehty, tyopaivien arvot eri osissa pitajaa on eri
perusteiden mukaan laskettu. Tyopalkka voi kj'lla vaihdella pitajan
eri osissa jonkun verran, mutta aivan yksityiskohtiin saakka soveltamalla sita -kyllakin oikeaa periaatetta, etta yleensa luonnontuotteet
ovat jDaikkakunnallisten hintojen mukaan rahaksi muutettavat, menettaa
tilasto kokonaan yhtenaisyytensa j a yleiskatsauksen saaminen kay miltei
mahdottomaksi.
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Seka esitykseen etta, tutkimustyon tarkkuuteen nahden tuovat
nama kolme vuokra-olojen tutldmusta varsin arvokkaan lisan maanvuokralaitoksemme tieteelliseen. tuntemukseen,
K y s y m y k s e n alaista
sita vastoin on, onko jatkettu tutkimustyo taman saman jarjestelman
mulcaisesti toivottava j a tuleeko se viemaan hedelmallisiin tuloksiin.
Tohtori Gebhard esipuheessaan naihin kolmeen tutkimukseen huomauttaa, etta vuokrasuhde j a sen muodostuminen niin laheisesti riippuvat
paikallisista oloista, etta vuokra-oloja esittavan tutkimuksen valttamatta
taytyy ottaa nama miltei kaikki huomioon. Tammoisesta vaatimuksesta kuitenkin seuraa, etta tutkimustyon pakosta taytyy supistua paikkakunnalUsten tarkkojen monografiiojen tekemiseen. ' T a t a ei kuitenkaan
voi pitaa tarkotuksenmukaisena. S e n kautta menetetaan se yhtenaisyys
tutkimustyossa, joka on aivan valttamaton j a vuolaraolojen yleiset piirteet koko maassa jaavat syrjaan. J a tallaisten saamista on kuitenkin
pidettava paaasiana, silla ainoastaan siten voidaan maanvuokralaitoksen
yleinen kehityssuunta saada selville. Toiselta puolen, vaikkakin maalais-olot eri osissa maata hyvinkin paljon eroavat toisistaan, eivat nama
eroavaisuudet yleensa suinkaan esiinny saannottomSsti, vaan ovat
tavallisesti ominaisia laajemmille, useampia kuntia j a kihlakuntia kasittaville alueille. Tilattoman Vaeston Alakomitean tutkimuksen avulla
voidaan saada selville monta vuokrasuhteeseen vaikuttavaa asianhaaraa
j a maarata alueita, jotka naihin vaikuttimiin nahden ovat yhtenaisia.
Vuokralaitoksen kehitysta tarkastamalla saamme samaten kehitykseen
nahden yhtenaisia alueita maanvuokralaitoksessamme erotetuiksi.
Ja
ottamalla kaiken taman huomioon voidaan epailematta varsin hedelmallinen tutkimus jarjestaa siten, etta tutkimus supistetaan vaan muutamiin paaasiallisiin puoliin vuokrasuhteessa, mutta ulotetaan naihin nahden y l i
koko maan. Erityisesti huomattavien yksityisseikkojen valaisemiseksi,
jotka tallaisen tutkimuksen ohessa esiintyisivat, voisi sitten jarjestaa tarkempia tutldmuksia tyypillisilcsi tai, painvastoin, yleisesta tyypista e r o a - '
viksi huomattujen paiMtakuntien suhteen.
Yksityisia paikkakuntia kasiteltavien tutkimusten tekeminen on
kuitenkin aluksi ollut aivan valttamatonta, silla ilman niita ei voitaisi
laajempaa tutkimustyota tarkaksi suunnitella j a sen hyodyllisempia
aiheita yliopistoUisia kirjotuksia varten voinee tuskin loytaa.

E. G.

• • Robert Liefmann. Ertrag u n d Einkommen auf der Grundlage einer rein subjektiven Wertlehre. E i n wirtschaftstheoretischer V e r such. Verlag von Gustav Fischer in J e n a i g o y . V I X 7 2 siv. 8:0.
• T a s s a teoksessaan on Freiburg'in yliopiston professori Liefmann
ryhtynyt ilmisotaan Idassillista arvoteoriaa j a samoin - vallalla olevia
raja-arvoteorioja vastaan, Ensimmaisessa luvussa kasiteilaan tilotto- j a
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tulo-teoiiaa yleensa, toisessa eri tulolaatujen teoriiaa, kolmaS' sisaltaa
vallalla olevien arvo-teoriiain j a jakautumisopiu arvostelun j a neljas tekijan
Oman kasityksen naista seikoista. Neljas luku muodostaa luonnoUisen perustan molemmille edellisille j a tuntuu vallan kasittamattomalle, miksi se on
viimeiseksi luvuksi pantu, koska tekijan ajatusjiioksusta taytta selvSa saadakseen taytyy kolme ensimaista lukua lukea kahteen kertaan, johon tekija
itsekin kehottaa. Arvo-oppiaan kutsuu tekija puhtaasti subjektiiviseksi j a
sita se todella onkin. Ihminen arvostelee tarpeitaan asteittain j a naiden
eri tarveasteiden voima on se, mita sanotaan arvoksi. Taloudellinen
arvo syntyy, k u n tallainen astevertailu asetetaan suhteeseen- ulkomaailman esineihin, joista riippuvaksi ihminen tuntee tarpeidensa tyydyttamisen. • Mielihyvan j a mielipahan tiinteet ovat vaihdossakin maaraavia.
E n osta mitaan, mista en toivo mielihyvaa, joka voittaa sen mielihyvan, minka ostovaline tuottaa. Tuotanto-valineilla ei ole oikeastaan
arvoa. Niilla on vain hinta, joka siita on tarkoin erotettava j a j o k a
sekiii perustuu subjektiiviseen arvottamistoimiptaan, silla tuotantovalineen hinta riippuu niiden hyodykkeiden arvosta, mita sen avulla tuotetaan. — Vallalla olevan tuotto- j a tuloteoriian (jota Liefmann yhdessa
vallalla olevan arvoteoriian kanssa kutsuu nimella »Zurechnungs- und
Proportionalitatstheorie*) suurin virhe on siina, etta se sekottaa teknillisen j a taloudellisen tuottavaisuuden. Tuotteen arvo_ ei riipu mistaan muusta kuin kuluttajan arvottamisesta j a sita ei voi j a k a a tuotantotekijain, tyon, paaoman j a maan osalle. — K a i k k i korkoteoreedkot
Bohm-Bauwerldin saakka ovat tassa suhteessa erehtyneet. K o k o korkoprobleemi on vaarin kasitetty. K y s y m y s ei ole lisaarvosta, j o k a saannollisesti j a valttamattomasti saadaan paaomasta, silla paaomaakin on
erotettava kahta lajia, paaoma teknillisessa j a taloudellisessa merldtyksessa. Paaoma teknillisessa merkityksessa tuottaa vain paaomaa, ilman
etta arvonnousun tarvitsee tata tuottavaisuutta seurata; Taloudellisen
tuoton ehtona "ovat kuluttajan arvottamiset, han k u n aryottaa haluamansa hyodykkeen suuremmanarvoisiksi kuin mita myyjan kustannukset olivat. K o r k o k i n on vain tallainen arvottamiserotusten muoto. Jos
mina lainaan taloni toiselle, taytyy- minun saada vuokra, koska mina
voisin taloani itsekin kayttaa. "Vuokran suuruus riippuu subjektiivisista
arvottamiserotuksista vuoloraajan j a minun valilla. »Paaomakorko s y n tyy, koska rahalla muuten voisi itselleen ^hankkia omaisuudendisayksen.* •
— Kirjansa kolmannessa luvussa tekija koettaa i n . n i . todistaa ole~ vansa ensimainen, joka yllamainittuja periaatteita on johdonmukaisesti
kehittanyt. Mainittuaan niista erehdyksista, mihin hanen edeltajansa
ovat eksyneet, tulee tekija varsinaiseen ponteen arvostelussaan, • etta
nimittain jakautumisen probleemi ei ole kysymys tuotteen arvon jakautumisesta tuotantotekijain kesken, vaan kysymys tosiasiallisesta hintojen
muodosttimisesta, kaytannollinen kysymys, kuinka paljon jokainen tuottamiseen j a tuotteen j a tuotantokustannusten arvojen valisen eron syntymi-
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seen vaikuttanut teldja voi saada osakseen, Icun Iculuttajan arvottaminen on tunnettu, pienempien tuotantokustannusten takia saavutetusta
tuotosta.
T a h a n suuntaan kayvat tekijan ajatukset. Niiden patevyyden
perinpohjainen arvosteleminen ei tassa yhteydessa voi tulla kysymykseen. Mainittakoon vaan, etta tekija on antanut huomattavia viitteita
arvo-opin vastaisen tutkimuksen suunnista. H a n ei ole ryhtynyt ennen esitettyjen teoriiain perinpohjaiseen kumoamiseen, eika h a n ole
edes uutta teoriiaansa riittavasti perustellut. H a n huomauttaakin esipuheessaan, etta hanen kirjansa on vain yhteenveto monivuotisen ajatustyon tuloksista j a etta han on saastanyt tarkemmat perustelut myohempaan teokseensa. Miltta j o n y t ilmestyneen teoksen nojalla voi kuitenkin tehda muutamia painavia muistutuksialdn teldjan vaitteita vastaan.'
Arvoteoriiansa perustelussa kayttaa h a n yksistaan psykoloogista metqodia. Mutta se vaatisi paljo tarkempaa sielutieteellista analyysia, kuin
mita teldja nayttaa tehneen. J a kaikissa tapauksissa on yksistaan psykolooginen metoodi aivan riittamaton yhteiskmmallisten ilmioiden
tutkimiseen. Monet filosoofisetkin tutkijat ovat sita mielta, etta sosiolooginen metoodi on ainoa oilcea, puhumattakaan kansantaloustieteilijoista, jotka useissa tapauksissa sitakin liian »psykoloogisena» vastustavat.
Kaytetty metoodi on' luonnoUisesti estanyt tekijaa kajooma.sta
hintojen syntyyn j a vaihteltdhin markldnoilla, j a h a n on saanut siten
tehtavansa aivan hian helpoksi'. Mita tekijan ajatusten alkuperaisyyteen tulee,' on hanelle annettava se tunnustus, etta han ensimaisena
kansantaloustieteilijana on rohjennut vetaa subjektiivisesta arvo-opista
sen aarimmaiset johtopaatokset.
Mutta itse subjektiivinen arvo-oppi ei
suinkaan ole uutta psykolodgein piirissa eika se sita ole edes kansantalousdeteilijoidenkaan kesken. Onlian Bohm-Bawerk'kin tavallaan silla
kannalla. Painavia vastavaitteita tuotteen arvon jakautumisteoriiaa vastaan ovat j o ennen Liefmann'ia lausuneet n i . m. Schaffle, "Walker,
Kulischer j a Cassel.
Naista huolimatta ansaitsee Liefmann'in teos huomiota kansantalousteoreetisten kysymysten harrastajain kesken. Se on voimakkaana
vastalauseena vanhoille piintyneille dogmeille, joilla kansantaloustieteilijain piireissa usein on aivan erityisen syvat juuret, j a mielenkiinnoUa
j a a lukija odottamaan jatkoa tahan teokseen, joka koskee'kansantaloustieteen kaikkein tarkeimpia teoriioja.
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Suurkaupunkien eneneva merkitys. Aikakausldrjassa
Kommunale Praxis Idrjotetaan tasta:
Suurkaupunlden eneneva merkitys kansakunnan elamassa Icay
selville seuraavasta tilastosta. Saksassa asui suurkaupungeissa, p i s s a oli
asukkaita enemman kuin 100,000
Vuonna

1871
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905

Kaupunkien
lukix.

8
12
14
21
26
28
33
41

Asukasmaara.

Suhteessa kokonaisvaestoon.

1,968,537
2,665,914
3,273,144
4,446,381
6,241,309
7,276,993
9,120,280
11,509,004

4,8

6,2
7,2 • •
9,5

• 12,6
13,9

16,2
19,0

Suurkaupungeissa asuva vaesto on niinmuodoin luvultaan valtakrmnan perustamisen jalkeen tullut melkein kuudenkertaiseksi, k u n taas
sen suhteellinen osa kokonaisvaestosta on noussut nelikertaiseksi. • T a m a
lisaantyminen o n tapahtunut yksinomaan pienten paikkakuntien kustannuksella, joiden vakiluku on alle 15,000, naiden suhteellinen osa
kokonaisvaestosta k u n on alentunut 85,4 prosentista 65,9 prosenttiin,
vaikka niiden absoluuttinen vakiluku on noussut
35,078,319:sta
39,991,i74:aan. Keskinkertaisissa j a pienemmissa kaupungeissa (joiden asukasluku vaihtelee 15,000—100,000) on vakiluku noussut
i,oi3,936:sta 9,i4i,ioo:aan, j a niiden suhteellinen osa kokonaisvaestosta 9,8 prosentista 15,1 prosenttiin.
Suurkaupunkien kehitys Saksassa ei enaan ole kaukana E n g lannin, taman siina suhteessa pisimmalle ehtineen valtakunnan, oloista.
Englannissa eli viimeisen vaenlaskuu mukaan 13V2 milj. asukasta
suurkaupungeissa.
• •

Vesivoimien ottaminen valtion huostaan. Neue Z t i richer Zeitung'issa kirjottaa L . Fischer-Reinau tasta seuraavaa: Jonkin
alueen varustaminen sahkovoimalla on tehtava, jolle on annettava yhta
suuri • merkitys kuin- juomaveden tai jonkin muun eUntarpeen hankkimiselle. Aikana, jolloin ihmistyota taytyy kayttaa tavalla, joka syrmyttaa
tyytymattomyytta j a ' lisaa luokkavihaa, tulee kaukokatseisen hallitulcsen
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aina enemman j a enemman pitaa huolenaan vesiputousten iliuisen voiman
alistamista kansalaisten palvelukseen.
Vesivoimain kaytantoon ottaminen on mqutenldn osottanut, etta
yleishyvan etu liittyy siihen sangen suuressa maarin. Meidan on senvuoksi ennen kaikkea taivuttava siihen vakaumukseen, etta vesivoimat
itsessaan kuuluvat valtiolle. Tama oikea' katsantokanta on myoskin
Sveitsin valaliittokunnassa j o aikoja sitten paassyt vallalle j a jokainen
kanttooni myontaa ainoastaan sellaisia kaytto-oikeuksia, jotka kestavat
vain tietyn ajanjakson, niin etta senjalkeen laitokset lankeavat valtiolle.
O n aivan oikein viitata tuloksen epavarmuuteen, joka aina seuraa vesivoimalaitosten perustamista.
Valtion hallituskoneisto on sangen vahan sopiva taman epavarmuuden kantamiseen j a senvuoksi t a hanastinen menetelma myontaa kaytto-oikeuksia, jotka takaavat l a i toksen lopullisen joutumisen valtiolle, mutta vapauttavat sen tulosten
epavarmuuden kantamisesta, onkin sangen nopeasd .tullut kaytantoon.
Mutta joka tapauksessa on luonnoUisesti jokaisen valtion velvoUisuus
ensin harkita, eiko maksaisi vaivaa ottaa jo alusta alkain edes osaa
epavarmuudesta hartioiUeen, ainakin sen omiin tarpeisiin kaytettavan
voiman hankkimisesta poistaakseen valikadet.
O n tunnettua, etta tietyn vesivoimamaaran kustannukset vahentyvat kuoletuksen vuoksi vuosi vuodeita j a etta taloudeUisesti oikein
meneteltaessa taytyy tuUa ajan, jolloin voiman kustannukset ovat laskeutuneet vahimpaan maaraansa, hydraulisista laitoksista puhuttaessa
melkein noUaan. Kuitenkaan ei saa antaa hetken menestyksen pettaa
itseaan. Tehtava, joka tassa on edessamme, on paljoa suurempi. O n
kysymyksessa laitokset, joiden tulee kestaa vuosisatoja, j a sUloin ei
merkitse niinkaan- paljoa ovatko ne vuosikymmenta aikasemmin tai
myohemmin langenneet valtiolle. Paljoa pikemmin o n paapaino pantava siUe seikalle, etta synnytetty sahkovirta ei tule sidotuksi tarkotuksiin, jotija kylla taUa hetkeUa kauppamiehen kannalta katsoen ovat
pidettavat hyvana »afaarina», mutta eivat vastaa yleishyvan vaatimuksia.
Nun tarkean elantotarpeen kuin sahkovirran ohjaaminen ei saa
tapahtua siten, etta rikkaimmat tai maantieteellisesti suotuisimmin sijaitsevat sen edut nauttivat, vaan talloin on noudatettava tasottelumenetelmaa, joka tekee mahdoUiseksi koyhimpiin j a kaukaisimpiin seutuihin siunausta tuottavan
voiman siirtamisen.
K u n kerran
laitokset joutuvat valtion huostaan, ovat nama vaatimukset helposti taytettavissa. Jos taas niiden tulee jo n y t olla vaikutuksessaan, on valtion itse rakennettava voimalaitokset tai otettava sellaisiia osaa.

Uusi suurmyymalamuoto.
des Fortschritts, 1908,

Aikakauskirjassa
3 vihko, kirjotetaan tasta:

Dokumente
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Syksylla 1908 .avataan Berlinissa uudenlainen suurmyymala, erikoissuurmyymala, jossa yhdistetaan suurmyymalan j a erikoisliikkeen
periaatteet.
Sita varten rakennettava myymalarakennus tulee olemaan
suurenmoisimpia rakennuksia, mita konsanaan on yksityiselta taholta
rakennettu. Friedrichstrassea pitkin tulee sita ulottumaan 57 metria
j a Oranienburgerstrassea pitkin 67 metria, j a naita molempia katuja
tulee yhdistamaan 13 metria levea j a 150 metria pitka lasikattoinen
lapikaytava. Itse rakennus tullaan varustamaan kaikilla uudenajan teknillisilla saavutuksilla; siihen tullaan laittamaan 3 tavattoman suurta
valokeskustaa, 47 myymalaikkunaa, 14
sisaankaytavaa, mekaaniset
paketti- j a tavarakuljetuslaitokset, telegraafit j a autograafit, pneumaatiset
kassalaitokset y . m. Yrityksen tarkotuksena on saattaa tehtailijat j a
erikoissuurliikkeet yhteen paikkaan keskitettyna yleison kanssa valittomaan yhteyteen, vapauttaa erikoisliike tahanastisesta eristyneisyydestaan.
T a m a n vuoksi on myoskin taytynyt keksia sisaiselle liikejarjesteelle uusi muoto. Ensiksikin ohjaa keskustoimisto koko organisstsionia. Se vuokraa myymapaikat firmoflle, se hankkii valon j a lammityksen, pitaa huolta talon hoitamisesta, henkilokunnan hankkimisesta,
ekspeditsionista; se ottaa myoskin toimittaakseen myytyjen tavaroiden
inkasseeraamiseh.
Sen lisaksi valvoo keskustoimisto yleensa j o k a r y h man etuja, jarjestaa ilmotustoimen, pitaa huolta asianajotoimesta, katalogiseeraamisesta, palovakuutuksesta j . n. e., sanalla sanoen, on m y y malan liittyneiden firmojen jonkinlaisenasyndikaatti-paikkana. Sen ohessa
sailyttavat kaikki liikkeet tayden itsenaisyytensa, omine paaominensa
j a mieskohtaisesti vastuunalaisine omistajinensa. Ainoastaan kaikki
yhteiset tehtavat ottaa keskustoimisto suorittaakseen, niin etta liittaytyminen tekee mahdolliseksi toiselta puolen kaikkien kysymykseen tulevien asianhaarain mita tarkimman hyvaksikayton, toiselta puolen keskittamisen yksityisilla erikoisaloilla mita ahtaimmalle alaUe. Luonnollisesti tulee jokaisella ryhmalla myyntitavarainsa alalia olemaan monopoli
myymalarakennuksessa, niin etta kaikki kilpatlu yksityisten ryhmien
valilla tulee valtetyksi; jotta kuitenkin kuluttaja olisi tilaisuudessa ostamaan mahdollisimman suoranaisesti j a valikauppa tulisi estetyksi, tulee
yksityisina ryhmina olemaan mahdollisimman tarkasti ainoastaan tehtailijoita j a suuria erikoisliikkeita. H i n n a t maaraa. jokainen liike oman
mielensa mukaan, ainoastaan siihen sitoumukseen on suostuttava etta
tavarain tulee olla vahintain yhta halpoja kuin ne ovat yleisessa
kaupassa. Ulkonaisesti tulee yritys nayttamaan ehdottomasti yhdelta
ainoalta kokonaiselta liikkeelta; yksityiset alaosastot ovat keskenaan valittomassa yhteydessa niin etta vaikutus tulee olemaan sama kuin jattilaismyymalan.

Englannin tyovaenpuolue j a sosialismi. V i i m e tammikuussa pidettiin HuUissa Englannin tySvaenpuoleen 8:s vuosikonferen'ssi.
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jonka paatoksia odotettiin koko maassa mita suurimmalla jannityksella.
Erittainkin koiidistui mielenkiinto kysymykseen, tulisivatko toteutumaan
niiden ennustukset, jotka julistivat etta puoliieen, jossa viela y h a edelleenldn puhtaat T r a d e Unions-pyrkimykset ovat vallalla, oli valttamattomasti taytymys joutua sosialistiseen vanaveteen.
Keskustelujen
tulos on osottanut heidan erehtyneen.
Konferenssi hylkSsi suurella
enemmistoUa tehdyn esityksen "Saantojen muuttamiseksi, jonka kautta
puolue olisi tullut yelvotetuksi hyvaksymaan kannakseen sosialismin,
s. t. s. puhtaasti marxilaiset opit tuotantovalineitten valtion huostaan
ottamisineen j a kapitalismin poistamisineen. .Aanestyksella on suuri
merkitys Englannin tyovaeston enemmiston keskuudessa vallitsevien
mielipiteitten ilmaisijana. Edustetuista aanista annettiin sosialismia
vastaan 951,000 j a sen puolesta vain 91,000. Aanestys j a sita edella
kaynyt keskustelu eivat kuitenkaan olleet mikaan voimain koetus
sosialistien j a ammattikuntalaisten valilla, pikemmin oli kysymys siita,
olisiko nykyaan sopivata julistautua sosialismin kannattajaksi. Ainoastaan yksi puhuja.

Englannin tyottomyystilastoa.
Aikakauskiijassa D o k u mente des Fortschritts 1908, 3 vihko, kirjottaa tasta S. G . Chiozza
Money kirjotuksessaan »Tyottomyyden laajuus Englannissa?- m . m.
seuraavaa: Mita tyottomyystilastoon tulee, on meidan paaasiallisesti
nojauduttava T r a d e Unionin tietoihin., Namat kokoo Board of T r a d e
j a julkaisee ne saannollisesti Labour Gazette'ssa. Namat luvut osottavat, kuinka monta ammattikuntaan kuuluvaa on kuukauden lopussa
niissa T r a d e Unioneissa, jotka maksavat avustusta. Tilasto kasittaa
noin 600,000 ammattikuntaan kuuluvaa. Marraskuun lopussa 1907
oli 32,010 jasenta 639,678:sta tyottomana. Tama luku kasittaa vain
henkiloita, jotka tyon puutteen talda olivat toimettomina, eika sellaisia,
jotka tyotaistelujen, sairauden t a i muiden syiden takia olivat ilman
tyota. Kaksikymmenta-vuosikaudelta 1867—1906 saamme seuraavat
luvut:
Vuosi.

Tyottomien
jasenten prosentti.

Vuosi.

1887
1894
1895
1896

7,5
6,9

1897
1904
1905
1906

5,8
3,*

Tyottomien
jasenten prosentti,
3,5

• 6,5.
5,4
4,1

Namat 20 vuotta kasittavat kaksi kukoistuskautta 1889—1890
j a 1899—71900, joitten valilla on juuri 10 vuotta, j a kolmannen kukoistuskauden, joka alkoi 1906 j a loppui 1907. Naiden 20 vuoden
keskimaaraluku on 4,5Vo.
' '
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S O H L B E R G ' i n

L a k k k Pelti- j a Vaskiteosten-Tehdas
Metsastajank. 4, Helsinki. « » « Telefooni 80 ja 3370.
*~"" ^Valmlina suuri varasto: Meijeriastioita,
ja Kantoklosettia y. m. Valmistaa tilattaessa:
ammattiin kuuluvia toita.
Hintaluetteloja vapaasti pyynnosta.

Vesidmpdrid, Kylpyammeita,
llmakaikkia Lakki-, Pelti- ja Vaskisepiin

Suomen TeoUisuudenliarjoittajain
Keskinainen Palovakuutusjhtio
Helsinki, Aleksanterink.

•Konttoriaika 1 0 - 3 ,
Sahkoosoite:

36

^ Tel. { H T , SSohtaja.

„ASSURANS'

OSAKEYHTIO

iiOS

HELSINGISSA

Maanviljelyskoneita- j a kaluja, Meijeri-,
Saha- j a Myllylaitoksia, Turbiineja,
Hoyrykoneita, Tuuli- j a Petroleumimoottoreita, Lokomobiileja y . m. y . m.
Y k s i a r D y y j a t Suomessa

S v e a - ja

•

G. V. N y b e p g
Helsinki, Yrjonkatu 32
= = Pulielin 53 61

=

Gota-puimakoneille

y. m. y. m,
29 E n s i m m a i s t a P a l k i n t o a
KuopionNayttelyssav.1906.
Valmistaa

^
"

rakennuspiirustuksia.

' Valvoo j a j o h t a a kaikenlaatuista
rakennustyota.

Q

O

O

O

O

O

O

Q

o V a l m i s t a a p i i r u s t u k s i a huonekaluihin,

konttoorlhuoneustoi-

hin y. m. o o

0

0

0

0

0

0

0

0

SUOMEN TEOLLISUUSKAUPPA
Helsinki, Aleksanterink. 19, myy
Huonekaluja, huonekalukankaita, oyiuutimia, ikkunaverhokankaita, lattiamattoja,
Vaatekankaita, villa- ja pumpuli-leninkikankaita, pellavakankaita,
Kipsisia rinta- ja seinakuvia seka patsaita: Snellman, Lonnrot,
Runeberg, Topelius, Takasen Rebecka, y. m. y. m.

LA

PalovakuutusOsakeyhtio
Osakepaaoma 5
miljoonaa Smk.

T.

Aleksanterink. 44. HELSINKI. Jfopein korvaus! Edullisimmat ehdot!

TapaturmavakuutusOsakeyhtio
Telefooni

40 70

K IiLiD
Valmistaa:

PlSEPPiTEHlllSH
OSAKEYHTIO Helsingissa
Lastenkotok. 5 .

HUONEKALUJA,
KONTTORIN-,
KIEKKOJEN-,

P U O T I E N y . m.
SISUSTUKSIA.

Puhelln 13 5 3 .

Sahkoosoite:

Ikkunoita, Ovia, P a r k e t t i l a t t i o i t a
seka k a i k k i a p u u - j a n l k k a r i alalia kuuluvia tiiita.

Puuseppa.

P. C. RBTTIG & C:o
T U R K U
suosittaa erittain pidettyja sikareitaan kuten:,
Antarctic

Ideal

Iris

Elmnndo

Kerti

samoin myos. seuraavia papyrosseja:
Klnlbb

Klnhb

Lyra

Orient

Elegant

Matti

Aino

Lyra

Orient

Elegant

Matti

Aino

Ijyra

Orient

Elegant

Matti

Aino

S t e i n v a y & Sons,
New York & Hampurissa.

maamme s u u r i n

•W:in Knabe & 0:o,
New-Yorkissa.
Sohiedmayer, Stntt-

Pianomakasiini
p . Esplanaadink. 7.
Puh. 6 81.

gartissa.
Eud.

E.E.Westerlund

Ibaoh' &

Son,

Barmenissa.
J.' L . Duysen, Berlinissa.
Beoher, Pietarissa.
Westemayer, Berlinissa.

Peurioh, Leipzigissa.
Sohweohten,
nissa.

Pranoke, Leipzigissa.
Schimmel, S:n
Knuden vuoden
takuu.

Alituinen varasto kauniita

Flyygeleita. ja Pianinoja
ainoastaan maailman kuuluilta
toiminimilta.

*

Berli-

Pianinoja
leita

ja flyge-

vuokrataan

halvalla.

Toukokuun lopulla kaytettyja
pianinoja halvalla.

A r v i k a

Hyvat maksuehdot.

a u r a

amerikkalaista mallia on osoittautunut
muita tahan asti Suomessa kaytettyja
tavallisia auroja paremmaksi sen ominaisuutensa vuoksi, etta se sarkee ja

kaantaa maan erittain hyvin seka
kuohkeuttaa pellon ' pinnan, niin

etta ilma ja kosteus paasee maakan, joka seikka suuresti helpoittaa aestamista. Nurmen kynnossa leikkaa kuorimavannas ruohon kokonaan juurineen ja kaantaa sen
vaon pohjaan, jonne viilu sen peittaa .taydellisesti, niin etta se pian matanee, havittaen siten rikkaruohon y. m. siemenet. Tavalliset vanhat attrat kaantavat, kuten on
tunnettu, viilnn syrjalleen pitkiin koviin harjoihin, joilten valista rikkaruoho pistaa
esiin, sitoen maata aestettaessa ja antaen rikkaruohon siemenille y. m. tilaisuutta
itamiseen ja kasvamiseen.

Kun taman lisaksi Arvika aurat viela ovat melkoisesti amerikkalaisia halvemmat, emme epaile suositella herroille maanviljelijoille Arvika auroja erinomaisina. tyokaluina. — Selityksia ja hintailmoituksia annamme pyydettaessa

Osakeylitid V i c t o r Forselius, Turussa.

(j. Wiitanen * Raiitaliliike
« * % H a l l i t u s k a t u 15 * * * P u h e l i n 3 9 1 * * «
Ranskalaisia, Englantilaisia ja Skottlantilaisia kankaita. « Tilaukset toimitetaan suurimmalla huolella. * Kohtuulliset hinnat. «
Suuri valikoima Englantilaisia Lawntennis-kankaita varastossa.

Hautasangyt,
p a t j a t , t y y n y t ja p e i t t e e i ovat
kieltamatta edullisemmat ostaa maamme
ainoasta erikoisliikkeesta, joka todella
voipi tarjota arv. yleisolle" kunnoUista
tavaraa kohtuhintoin. ,
M y y m a l a : Aleksanterink. 50.
P. 36 30. 3342.

Helsingin Uusi Rautasankytehdas,
(Polsa & M e r i v a a r a ) .

Teokset palkittu Teollisuusnayttelyssa''
Helsingissa 1906.

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- ja ulkomaista kirjallisuutta. Kurssikirjoja. Paperikauppa.
V a n i i o j e n k i r j a ' n o s a s t o , Hakasalmenk. 2. 300,000 nidetta.
HUOM.!

Munkena

=

malkalukemista.

P a r a s ostopaikka kirjastoille.

=

=

=

PIANOTEHPAS
H E L L A S O . Y . HELSINKI
KLUUVIKATU

6

s « P U H . 3774.

9 9 SUOSITELLAAM

K. A. W I G G
K o r l c e a v u . o r ' e n l c a t u

I S .

a

a

TAKOMO JA
AJOmnTEEDAS
HELSINKI
F*ial:ieJin

8

GT.

HEIKKI RITAVUORI,iiiM
LAKIASIAINTOIMISTO HELSINGISSA,
HAASIANKATU 7, TEL. 4716, K:lo
MATKUSTAA MAASEUDULLE.

10-4
^

=

=

Otavan
Eino Leino, Olli S u u r p a a .

Kevcitkirjoja.
Eomaani routavuosilta.

220 siv.

8 mk.

Romaani on viimeinen routavuosia kuvaavassa jaksossa, jossa
ennen ovat ilmestyneet romaanit: »Tuomas Witikka> j a ?Jaana R6nty».

L . Onerva, M i r d j a .

Romaani.

471 siv. 4 mk. 50 p.

Kaarlo A t r a , L a u r a . Romaani. Vignetit tekijan piirtamat. 3 mk.
Jaltnari Finne, M e ! Satiirinen arvostelu oloistamme. 1 mk. 50 p.

Maapakolainen, itamerenmaakuntien V e n a i a i s t y t t a m i s y r i t y s 1886-1908. H i n t a l m .

Maahenki, Maataloudellinen

tietokirja.

Ilmestyy noin 40 vihkossa a 60 peunia. Kaksi ensimaista vihkoa ovat
jo ilmestyneet. Maahenkea toimittavat professori G . Grotenfelt, johtaja K
Enckell,

ylitarkastaja

Hannes

Nyiander,

lakitieteen kandidaatti P l i . Suuronen

ja agronoomi E . Cajander. Avustajina noin 50 a m m a 11 i m i e s t a maanviljelyksen, karjanhoidon, meijeritalouden, osuustoiminnan, metsatalonden
kasvitarhanhoidon, y m aloilta.
J.

F . Hallenborg,

Kannattavan

pienviljelyksen

peruselidoL

Suomentanut E ,

Cajander. 13 kuvalla. ,Hinta 90 p.
Kirj a on kotimaassaaan Ruotsissa herattanyt suurinta huomiota,
Sita on lyhyessa ajassia myyty 34 tuhatta kappaletta j a painettu kuusi
painosta.

B . W. Heikef, Hedelmien j a marjojen v i l j e l y n opas.

Runsaasti kuvia.

limes

tyy pian.
Rudolf Abelin, Pikkupuutarlia. Neuvoja hedelmapuiden, marjapensasten, keit
tiekasvien ja koristekasvien viljelemiseen ja hoitoon. Suomen, oloihin
aovittaneet B. W. Heikel j a Aug. HeliO. Kuvilla valaistu. Ilmestyy
piakkoin. Hinta noin 1: 75.
Max Oker-Blom, Terveysoppl. Toinen paiaos. Hinta nid. 3: 75. Sid. vaatekansiin 4: 40.

*

Olaug

Liiken,

Lastenlioitajiile j a A i d e i i l e .

tanut Anni Levander.

208 sivua.

Joh. Wendland, Maaiiman iuominen.

Ohjeita lastenhoidosaa.

2 mk. 25 p.

Suomen-

75 p.

Prof. Wendlandin kirjanen antaa miellyttavan ja yleistajuisen
kuvauksen siita, miten kysymysta maailman luomisesta on eri aikoina
' selitetty.. .
,
' •
• ,

Otto Frommel, Jeesuksen Eiaman Runous.

Suomentanut LauriHendelL

Hinta

• '2: 25.
•
,
• .
.
Suomen S o t a 1808—1809. Etupaassa sotatapahtumia silmalla pitaen esittanyt
G. A. G r i p e n b e r g . Runsaasti kuvia ja karttoja. Korkeintain 10
vihkoa a 65 p
•
•
J . H. E r k k o , Kootut Teokset. Ilmestyvat noin 40 vihossa a 50 p. Kaunistettu
useilta ruiioilijan muotokuvilla.
. K e s a l u k e m i s e k s i suosittelemme.
K a k s i s a t a a v i i s i k y m m e n t a h y v a a k i r j a a , jotka erityisen luettelon mukaan ovat saatavina kirjakauppojen- ja asiamiestfemme kautta
noin puoleen hintaan. Alennus kasittaa kaunokirjallisuutta, tietokirjoja,
nuorlsokirjallisuutta y. m.- Luettelossa mainitut hinnat-ovat voimassa Lokakuun 31 piiivaan 1908.
> ; ' . •

Helsingissa, Kustannusosakeyhtio Otava.

iNG &

OSAKEY
HELSINKI

0

* A L E K S A N T E R I N K A T U 13

PAPERIKAUPPA,
KONTTORITARPEIDEN ERIKOISLIIKE
Amerikkalaisia poytia * Kirjoitus-, laskuy. m. koneita.
Myy summissa paperia, kirjekuoria ja kirjoitustarpeita.
Juuri ilmestynyt:
TSOlliSUUS [B. tVOV^ki

^olme esitelmaa pitanyt Mi F. Reok"
"
—
scher, Tukholman korkeakoulun dosentti. Suomen oloihin sovittaen suomentanut tohtori J. TPqrsman. 75
siv. 1 mk.
Tuskinpa Suomeukielella on saatavissa mitaan niin yleiskatsauksellista ja selvittavaa esitysta tyovaenkysymyksen ytimesta kuin taman
nuoren ruotsalaisen taloustieteilijan kirja on.

Ennemmin ilmestynyt :|

Robert Oven,

kirj. Laura, Sarmaja. 152 siv. 2 mk.
Taman Englannin yhteisknnnallisten uudistusten kuuluisan tienraivaajan elamakerran suomalainen laitos on jokaisen yhteiskunn allisia kysymyksia harrastavan suomalaisen hankittava.

Muita kansanvalistusseuran viime uutuuksia:
Santet-i Ivalo: Suomen s o t a 1808—1809. 176

siv. Y l i 50 kuv. 2 mk.,

sid. 2: 50.
Hilda Kaldkoshi: Suomen h i s t o r i a nuorisolle. I . Pakanuuden a i k a .

Viisi 32—64 siv. runsaskuvaista vihkoa a 60 p.
F. 0. Rapola:
Name. Maakuntakuvaus.' 10 suurta runsaskuvaista vihkoa a 50 p.

Saadaan kaikista kirjakaupoista.

m

Huonekalu-, Rautasankyja Yerhoilijaliike - - - -
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Yrjonkatu ^10.
Telef. 27 85

TOHTORI

GUSTAV

BAUG

Aikamme yhteiskunta- ja sivistyselama, lyhyissa kuvauksissa
esitettyna.
Yleisomme saa parhaillaan ilmestyvissa suurissa tietokirjoissa erinomaisen valaisevaa opetusta kotimaastaan ja
luonnon suuresta maailmasta, joiden molempien tulee olla lahinna
jokaisen aikamme ihmisen
harrastuksia.
Mutta niista siirtyy harrastus nykyajan Buuriin
. sivistysmaihin : aikam-

Tohtori Gustav Bang,
• Enroopan sivisiyshistorian* kirjoittaja, on
on mielestSmme 117- nyt laatinut helppotakyil&n n l l n Inonnol- juisen tietokirjan aiU n e n tttydennya M r - kamme sivistysmaiata.
jalliBunteemme, et- Han on erinoiiiainen
tU, j o l l e i s i t a T i e l i l valjatuskirjailija, aelvao l i s i tazjotta, sltil kasitteinen ja selvasanuinen. Hanen kirjoipian vaadlttaisiin.
tnstavassaan on meheTfttil t a r v e t t a
vyytta, kuten tanskapyrkli
V y b y a i k a laiailla kansanvalistatftyttilmilUn.
K
l
r
j
a
u
me y h t e i s k u n t a - ja s l v i s jilla yleensa. HSn on
tysefaman aaretOu rik- t t t y a e l l l n e a n i m i i l - historioitsija ja samalmaisae
j
o
aen
olijelkaus tySntyy ajatustemla taloustieteilija, yhta
man.
me alaan, tyontyy siisuuresti mieltynyt sihen auurena sekasorvi.stykseu edistyttamitona joka taholta. Kirjallisuuilesta
eeen kuin toimintaan yhteiskunja sanomista saamme joka piiiva
nalljsen liikkeen alalia. Siteu
„suuresta luaailmasta" jos minhanella ou harvinainen kyky taykalaisia piirteita. Mutta emme
sin tasapuolinesti saa;da esille
niista oikeastaan opi tuntemaan
aikamme kulttuurin loiato- ja
sita; mielikuvituksessamme ei
varjopuolet, joista yhteensa muoniista mnodostu selva kuvaa.
[
tlostuu sen oikea kuva.
Tietokirja
»tvlgtyginai«ta

N Y K Y A I K A iimeetyy suurikokoisena kuvallisena teoksena. Se julaistaan samaan aikaan .Suomessa, Tanskasea ja Ruotaissa. Suomentaja on
tohtori Gunnar Lindstrom. Kuviiukseen uhrataan seka huolta etta varoja. Se tulee kohta kohdalta liittymaan tekijan esitykseen.
J U L K A I S E M I N E N tapahtnu kahden vuoden kulnessa noin 20 vihkona,
jotka sisaltavat 32 nmsaasti kuvitettna sivua. Vihon hinta on 60 p.
ENSI V I H K O on ilmestynyt.
Tilauksia vastaanottavat kirjakauppiaat ja asiamiehemme.

Werner SoderstrSm Osakeyhtio, Porvoo.

Y H T E I S KUNTATALOUPELLINEN
A I K A K A U S K I R J A >a^^>a>a>nw,a>a
tarjotaan taten tilattavaksi vuodeksi

1908.

Ohjelmana on aikakauskirjalla yleistajuisessa muodossa kasitella yhteiskunnallisia j a taloudelHsia kysymyksia ja seurata niiden
kehitysta ja kehityksen tuloksia koti- j a ulkomaalla.
Julkaisemalla seka alkuperaisia kirjoituksia etta selontekoja
yhteiskuntataloudellisten kysymysten kasittelysta ulkomaisessa kirjallisuudessa, katsauksia ilmioihin nykyisessa yhteiskunta- j a talouselamassa ja arvosteluja huomattavammasta yhteiskuntataloudellisesta
kirjallisuudesta pyrkii aikakauskrja tiita tarkoitusperaansa toteuttamaan.
Yhteiskunnan eri harrastusryhmien edustajille on aikakauskirja
tarjoava tilaisuuden asialliselle mielipiteiden vaihdolle ja toivoo
siten olevansa tervetulleena yhdyssiteena kaikille yhteiskunnallisen ja taloudellisen elamamme kehitysta seuraaville ja silla alalia
toimiville kansalaisille.
Arvoisaa avustustaan ovat aikakauskirjalle luvanneet: Ilmari
Ahma, O. A . Autere, T h . Becker, E i n a r Book, Leo E h r n rooth, Rafael Erich, Hannes Gebhard, Onni Hallsten, L .
Harmaja, Aug. Hjelt, T e k l a Hultin, Santeri Ingman, Y r j o
Jahnsson, K y S s t i Jarvinen, G. jarnefelt, Toivo T. Kaila,
I . V. Kaitila, O. K. Kilpi, F . Osk. Lilius, O. W . Louhivuori,
V. Malinen, E r n s t Nevanlinna, J. K. Paasikivi, H . P a a vilainen, E . G. Palmen, R u r i k Pihkala, H e i k k i Renvall,
Hugo Rautapaa, Matti Seppala, Otto Stenroth, Onni Talas,
N . R. af Ursin, K. W i l l g r e n y. m.
Aikakauskirjaa, joka ilmestyy noin 50-sivun .suuruisena vihkona joka toinen kuukausi, voidaan tilata kaikista kirjakaupoista
j a postikonttoreista
seka asiamiehilta ja suoraan toimitukselta
(osote: Huvilakatu 2), Helsingissa sita paitsi O. W . Laurent
j a 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 vuosikerta ilmaiseksi.

J . H. Vennola
PSiiitoimittaja.

J. Forsman.

Osk. Groundstroem
Toimitussihteeri.

Martti Kovero.

