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KAUPPIAIDEN LASKELMIA

„Teollisuus- ja kauppa-alan edustajain yhdistysten neu
vosto” yhdistää miljonääripösöjä, suurteollisuutemme mahti
miehiä. Tämä edustajain yhdistysten neuvosto julkaisee 
omaa äänenkannattajaansa, aikakauslehteä: „Promyshlen- 
nost i Torgovlja” 18. Mainitun aikakauslehden raskastyyli- 
sissä, mahtipontisissa ja suurimmaksi osaksi köykäisissä 
kirjoituksissa puolustetaan meidän Kit Kitytshiemme etuja.

Varsin tyytymättömiä he ovat zemstvoedustuksen ja 
zemstvoverotuksen epäoikeudenmukaisuuteen. Maaorjuut- 
taja-tilanherra tekee vääryyttä Kit Kitytsh paralle, niin se 
on! Seuraavassa on paljonpuhuva taulukko ujestien zemstvo- 
kokousten valtuusmiesten kokoonpanosta („Promyshlennost’ 
i Torgovlja”, 1913, № 3):

Zemstvoedustuksen epäoikeudenmukaisuus on tosiaankin 
huutava. Tästä seuraa selvä ja kiistämätön johtopäätös: 
Venäjällä zemstvot on annettu täydellisesti maaorjuuttaja- 
tilanherrojen käsiin.

Valtuus
miesten

lukumäärä
%

l:stä valitsijainkokouksesta (aateliset 
]a tilanherrat)....................................... 5.508 53.4

2:sta valitsijainkokouksesta (kauppa
la teoll.-laitokset y. m .)......................■ 1.294 12,6

l:stä ja 2:sta valitsijainkokouksesta 
yhteisesti ............................................. 290 2,8

Kyläyhteisöistä....................................... 3.216 31,2

34 zem stvokuvernem en tissa
yh teensä .......... 10.308 100,0
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Nämä mielenkiintoiset tilastotiedot panevat jokaisen 
lukutaitoisen ihmisen ajattelemaan niitä olosuhteita, joista 
tällainen edustuksen epätasaisuus johtuu.

Vaikka naurettavaahan tietysti olisi odottaakaan, että Kit 
Kitytshit ja heidän palkatut kirjoittelijansa kykenisivät 
ajattelemaan yleisiä poliittisia asioita ja että heitä voisivat 
kiinnostaa poliittiset tiedot. Kit Kitytshia kiinnostaa vain 
se, että hän maksaa „paljon”, mutta aatelinen „vähän”. Kit 
Kitytshin palkkaama kirjoittaja esittää tietoja siitä, minkä 
summan l:nen valitsijainkokous maksaa zemstvoveroja 
(jakoveroja) — 24V2 milj. ruplaa 34 zemstvokuvernemen- 
tissa; 2:seen valitsijainkokoukseen kuuluvat maksavat 
49 milj. ruplaa ja kyläyhteisöt 45'А> milj. ruplaa. Hän jakaa 
nämä veromaksut valtuusmiesten luvulla ja määrittelee sillä 
tavoin „yhden sensuksen hinnan”!! Tuloksena on, että aate
liston sensus „maksaa” 4'/2 tuhatta ruplaa, kauppiaiden 
38 tuh. ruplaa, talonpoikain 14 tuh. ruplaa.

Kas näin nuo palkatut kauppiaiden puolustajat järkeile- 
vät: he pitävät kaikessa rauhassa äänioikeutta oston ja 
myynnin kohteena. Ikään kuin zemstvojen jakoverojen 
maksajat ostaisivat täten itselleen oikeuden valita valtuus
miehiä!

Itse asiassa zemstvoverojen epäsuhde on tietysti huu
tava. Mutta tuon epäsuhteen aiheuttama taakka ei lankea 
teollisuudenharjoittajien, vaan talonpoikien ja työläisten 
kannettavaksi. Kun talonpojat maksavat huonoista, ehty
neistä, loppuun viljellyistä maistaan 45'/г miljoonaa ruplaa, 
mutta tilanherrat 24'/г miljoonaa ruplaa, niin se merkitsee 
suoranaisesti sitä, että kaiken muun ohella „musikoilta” 
peritään zemstvoverojen muodossa kymmenien miljoonien 
ruplien pakkoveroa!

Tätä Kit Kitytshit eivät näe. He haluavat vain sitä, ettei 
erioikeuksia olisi yksin aatelisilla, vaan että niitä olisi „tasa
vertaisesti” myös kauppiailla.
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