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Johdanto.
Hl» pelästy, rehellinen lukija, tämän pienen kirjasen nimen

nähtyäsi, äläkä riemuitsekaan tniwoen woiwasi tulla wäärän rahau»
tekijäksi! Sen tarkoituksena ei, näet, ole opettaminen, miten «list
menetcttäwä jotta »valtion rahojen ja arwopapcrien mukaami-
sella ansaitsisi säädetyn ankaran »vankeusrangaistuksen. Tosin
tässä osoitetaan, miten rahoja tehdään, mutta se an käsitettû'
miten päästään rahoin, sf on: tullaan rikkaaksi, tai pikemmin:

miiäriittyjen suhteiden »vallitessa woidaan tulla rikkaaksi.
Käydessäni joku aika sitten erään Lontoon kirjalauftan «hitse

kiintyi huomiooni suurilla kirjaimilla ilmoitettu kirjan uimi:
ol ll«n«sF«ttm§s, c,i Nmt» ancl Nolp» to Uake » Isor-

t,in6- (Rahan tekemisen taito, tai wiittauksi» ja neuwoja unneu
saawuttamiseen). Se» hinta oli kuus penccä. Kenpä ei halusta niin
helpolla hinnalla opettelisi warallisnnden kokoamistaitoa? tuon«
nollisesti ostin tnon pienen kirjasen ja iloisesti hämmästyin näh<
dessäni sen tekijän okwan P. T. Varioimin, tnon kuuluisan
marioncttiteaattcrin omistajan, jättiläisten ja lääpiöden näyttä»
jän, eläintarhan johtajan; lanlajattarien kuljettajan, harwinai-
suuksie»! ia knmmallisunksicn kokoojan, jonka »viisitoista »nuotta
sitten jnlkaisema sangen hauska, yhtä h»»uitt»w» kuin oftettawa,<
ncnkin itsetekemänsä elämäkertoinus herätti paljon huomiot».
Tuo summaton menekki, joka tällä kirjalla oli kaikissa siwistyK.
maissa, teki minut suuresti uteliaaksi saada tutustua tämän kuu-
luisan miehen uuteen teokseen, ja täytyy tunnustaani, ettn luk-
minen pettänyt loiweitani.

Kun Narnum itse, kerran köyhä poika, nyt on saawuttamtt
suuren rikkauden — wähän »ilaa sitten mainitsiwat sanomalehdet
hänen tehneen testamenttinsa ja siinä ilmoittaneen «maisuutensa
kymmeneksi miljoonaksi dollariksi — niin täytyy »ll» huwittaw»
oppi» tuntemaan ne periaatteet, jatka ow»t häntä johdattaneet



hänen asinitsija-elänMsääu, j» joita hän tehoitta» totu mailmau
seuraamaan; ja ne owat mainioita, »e eiwät sisällä hmmaaluai»
suutta, epäilyksen »laisia tiihoituksia, waan ainoastaan totisia,
läytännöllisiä, antaroit» alkuperusteita, joiden, kuten lukija saat-
taa huomata, täytyy tyydyttää jokaista siweellistä arwostelijaa.

Saamiani kehoituksia mukaelemaan Varnumi» ~Wiittaulset
ja neuwot", noudatan sitä mielummiu, kuu todella toiwon siten
olewani hyödyksi monelle henkilölle. Muuan tunluisa amcriil»
kalainen sanoi tämän pienen kirjasen alkuteoksesta — alkujaan esi-
telmä — ~sen oleman lukuisille alkajille elämän taistelussa sadan
dollarin seteliä anuotkaammlln". Tekemäni mukaelma on toto»
naan kirjallista toimituslaatua, minun täytyi jättää pois liian
laweoita paikkoja ja toistamiseen lausumia, muuttaa monta to»
tonaan ameriikkalaista sowitlelua ja wcrtausta, sekä koota mitä
oli eri paikkoihin hajoitettu.

Ellen erehdy, on Varuum nyl 75 wuoden
Hän on waeltauut lautta huwittawa», waiheriktaan elämänradan.
Hän o» sitä paitsi sywä ajattelija, etewä puhuja ja nerokas kir-
jailija. Hän oli kauwan pormestarina, walittiiu neljä kertaa
waltions» kunnallisneuwoston jäseneksi, hän omisti ja toimitti
erästä sanomalehteä, on nykyään Nridgeporterin wesijoht» yh-
tiön esimiehenä, Nriogeporterin sairashuoneen esimies y. m.
Kaksi »vuotta sittcu herätti hau huomiota ostamalla Lontoo» eläin»
tieteelliseltä seuralta sen suurimman ~lumboksi" nimitetyn nor-
sun; ja äskettäin on hänen onnistunut, kuten sanomalehdistä
olemme lukenut, tnoda «valkoisen norsan

Tammikuussa 1884.
Le«p<>l!> 8a!«ch»cl,

') Hän tuoli tänä lefänä. Suo». mui«tntu«.



sää<stäHVäisyA?G.

Rahojen kokoamisen taito ei oikeastaan ole niin-
tään waikea, kuin kerran koottujen rahojen säilyttää
nlincn. Franklinin mukaan on tie rikkauteen sangen
yksinkertainen: tarwitsee waan kuluttaa mähemmän
tuin saadaan, niin ei moi mennä harhaan, Charles
Dickens antaa erään hupaisimman henkilönsä, Mr
Micamberin, lausua seuraamat sanat: Se, jolla on
kahdenkymmenen punnan tulo ja kuluttaa takskym-
mentä puntaa kuus pencea, on onnettomin ihminen.
Mutta se, joka ottaa kakskymmentä puntaa ja antaa
ulos ainoastaan yhdeksäntoista puntaa kuus pencea,
on onnellisin kaikista kuolemista.

Moni lukija lausuu tähän: ~Tuon kyllä tun-
nen, se on säästamäisyyttä ja tiedänhän säästämäi-
syyden miemän rikkauteen. Tiedän, ettei samalla
taa saata menettää ja säästää rahoja," Aiman oikein,
mutta kuitenkin on menetyksen syyksi luettamasäästä-
wäisyysasian wäärä käsitys. Toisin sanoen: Monet
ihmiset luulemat tietämänsä, mitä säästämäisyns on, sa-
malla kun he eimät toden teolla ensinkään käsitä tätä
tärkeätä asiaa. Tämä oikean säästämäisyyden ym-
märtämispuute on malitettamasti sangen yleinen.

Kuule» jonkun walittawan: ~Minulla ou ai»
wan samat tulot kuin naapurillani V:llätin, ja kui'



tentin säästää hän wuobessa jotain samalla tun minä
joudun takapajulle. Mistä se tulee, ymmärränhän
aiwan hymin, mitä säästämäisyys on." Mutta hän
erehtyy. Kentiesi kuuluu hän niiden luottaan, jotta
luulemat menettelevänsä taloudellisesti, ottamallakor-
juun juuston kuoria, pieniä kynttilän pätkiä, tinkaa-
malla jonkun pennin laskuistansa tai harjoittamalla
muita pikku juonia. Ei, sellainen ci ole säästämäi-
syyttä. Tai kcntiesi malittaja kuuluu yksipuolisien,
Harmojen säästämäisien joukkoon, jotka kokemat saada
jotain armokasta joko lahjaksi, taikka pilkkahinnalla
ja siten ryöstämät asian omaisilta heidän työnsä tai
pääomansa hedelmät, tai kuuluu hän kentiesi niihin,
jotta pitämät itsensä erittäin säästäminä jos silloin,
tällöin, missä olisimat moiucet säästää kakskymmcntä
penniä, säästämät maan miisi, jotka luulemat saatta-
mansa tuhlata toisessa tilaisuudessa.

Miten mirinpäincn eikö tällainen ykspuolinen
säästämäisyys ole! Ennen pctroleumin keksimistä
maitiin, yötä oltaessa ameriikalaisessa maaseudun
ramintolassa ehkä saada hymn illallinen, mutta jos
halusi sen jälteen lukea, huomasi sen aiman mahdotto-

maksi, kun yhä maan ainoastaan yksi kynltila sytytet-
tiin. Jos ramintolan pitäjä huomasi micraiden pu-
lan, sanoi hän useammiten: ~Täällä on iltasin maiken
lukea; muuan sanaiMsku sanoo: täytyy olla laiman
omistaja moidaksensa polttaa kahta kynttilää yhtaikaa;
me sytytämme sen muoksi ainoastaan erinomaisissa
tapauksissa kaksi kynttilää." Tai toisin sanoen noin
pari kertaa nmodcssa. Siten säästi tuo itara ramin-
tolan pitäjä jonkun maskirahan muodessa, mutta sa-



Malla unhoitti hän, että lukemisen hyöty olisi ollut
paljon tärkeämpi säästettyjen kynttilöiden armoa. Jos
sitä mastoin luki tuon ainoan kynttilän ääressä, niin
pilasi silmänsä ja ~säästörahat" meniwät lääkäreille
ja silmälasiin. Ia hulluinta on että tuo hywä isäntä
luuli olemansa oikeutettu ~saästäwäisyytcnsä" wa-
laistuksen suhteen nojalla, menettämään kolme kertaa
enemmän tarpeettomiin koristekaluihin.

Tämä määrä ~talous" ilmautuu usein asioitsija-
miehissakin ja ulottuu aina paperinpalaisiin. ~Hyw-
ät" sen laatuiset asioitsijamiehct ottamat korjuun jo-

kaisen käärepaperin, jokaisen pienen palasen kirjoitta-
matonta paperia, jokaisen puolen tai wahingoittuneen
tirjepaperiarkin, eimättä he mistään hinnasta maail-
massa repisi rikki tai heittäisi hukkaan pienintäkään
paperin palasta. No, onhan tuo sangen kaunista; ja
siten moipi muodessa säästää joitakuita muruja, mutta
sellainen säästämäisyys ci oikein somellu ajan hukkaa-
miseen, kalliiden pitojen ja ylellisen elämän pitämiseen
jossa he eimät ole säästämiä. Englantilainen nimit-
tää tätä ~punta miisaudcksi" ja ~penmhulluudetsi/
Tunnettu Lontoon pilalehti ~Punch" lausuu: ~Nam-
ät ihmiset omat merrattamat nlieheen, joka perheellensä
osti päimällisateriatsi sillin ja muokrasi nelimaljakon
kuljettaaksensa sillin kotiin."

Wäärälla säästäwäisyydcllä ei yksikään mielä ole
päässyt marallisuuteen.



Z>»ks<s sAHOtä«?Hisy^S.
Taloudellista todella on, kunhan se maan onnis-

tuu, ettei kokonaan tuhlata puolittain kohtuullista
tuloa. Hädän tullen käytettäköön, sen tarkoitusperän
saamuttamiseksi, wanhoja »vaatteita wähän tauwemmin,
siirrettäköön tuokemmaksi, miten mahdollista on, uusien
hansikoiden, kaulahuiwien n. m. ostaminen; laittautet-
takoon lvanha takki j, n. e. Silloin, ellei aamistama-
tonta tapahdu, saapuu »viipynyt »varallisuus.

Markka täällä, 25 penniä tuolla kaswawat, knllhan
ne korolla pannaan, Wanha, aina oikea ja suuri
totuus on, että sata penniä tekee markan.

Todellista säastäwäisyyttä ei kentiesi harjoituk-
setta saawuteta. Mutta kuu kerrau on antaunut tä-
hän hyödylliseen hyweesen, huomaa pian, että järjelli-
nen säästäwäisyys tuottaa enemmän tyydytystä, kuin
järjettömät menot. Seuraaman parannuskeinon täyt-

täminen järjetöntä tuhlausta ja määrää säästäiväi-
syyltä wastaan, on neumottawa. Jos huomaa, ettei,
hymistä tuloista huolimatta, saada mitään säästöön,
kirjoitettakoon kaikki menot pieneen wihkoon ja jaet-
takoon eri menomäärät »viiton lopulla tai päiwittäin
kahden päällekirjoituksen mutaan: ..Välttämättömiä
ja mutaivuuteen kuulumia menoja" setä „ ylellisyyttä;"
tawallisesti tulee jälkimäinen sarake »verrattomasti
suuremmaksi tuin edellinen ja usein huomaa että on
liika paljon säästänyt „malttamattomia" ja liika pal-
jon tuhlannut „ylellisiin." Meiseen saattaa elää hu-
paisasti paljon »vähemmällä rahalla, kuin useimmat,
hywässä tilassa olemat, luulemattaan,



Franklinin tapana oli sanoa: „ Eimät omat sil-
mämme, maan toisten silmät, meitä häwerikköön tuo-
mitse: jos knikti ihmiset, paitsi minä, olisiwat sokeita,
en etsisi hienoja »vaatteita enkä kauniita hnonekalnja,"
Naapurien annostelun pelko saattaa monen kunnioi-
tettawau perheen hämiöön. Helppoa on wetoutua siihen
että kaikki ihmiset omat ~wapaita ja yhden armoista;"
ja se on muutamille tietopuolisille miehille tosiaankin
kunniakas totuus, mutta mitä riktauuteen tulee, osoit
taa kokemus, ettemme kaikki ole yhden arwoisia emmekä
niapaitakaan. Toisinaan ajattelee joku: ~Tuolla
miehellä on miidcnkymmenen tuhannen markan tulo,
samalla kun minä saan ainoastaan tuhannen. Minä
tunsin hänen, kun hän oli yhtä köyhä, kuin minäkin;
nyt hän on rikas ja pitää itsensä minua parempana.
Tahdon näyttää hänelle olemani yhtä hywä kuin hän-
kin, ostan hewoset ja ajoneuwot, — ei, niitä en »voi,
mutta wuokraau ajoneuwot ja ajelen jo tänään samaa
tietä tuin hänkin; siten näytän hänelle olemani yhtä
hymä kuin hänkin," Tämä on sangen järjetöntä; toisin
tamoin täytyy ~todistaa" olemansa ~yhtä hymä" kuin
joku toinenkin, eikä mannaankaan sellaisella tumalla
kenellekään todisteta, että ollaan yhtä rikkaita — ko-
lonaan lukuun ottamatta, että tässä ylhäisnysleikissä
aitaa ja rahaa menetetään ja joudutaan hämiöön moi-
matta pettää ketään. Tapahtuu myöskin toisinaan,
että rouma Nikkinen sanoo miehellensä: „

Naapuril-
lamme, rouma Nikkisellä on rikas mies, joka on lah-
joittanut hänelle tuhannen markkaa maksaman huimin;
täytyyhän minunkin saada ainakin mukailtu huimi,, jotta
saatan istua kirkossa rouma Rikkisen rinnalla ja ~to



distaa" hänelle, olemani hänen mcrtaiscnsa." Sellai-
nen kadehtima turhanmielisyys johtaa hämiöön. Suu-
rin osa ihmisiä ci saa, ellcimät tahdo pysyä köyhinä
tai wajota wielätin suurempaan köyhyyteen, pyrkiä
saawuttamaan rikkaan wähcmmistön säätämää, aiwan
määrää tämän maailman onnellisuuden ohjesääntöä.
Ulkonaisen loiston sijaan, pyrittäköön pikemmin teke-
mään yksilölliset suhteet omaksi ohjesäännöksi, somitta-
maan menot tulojen mukaan ja panemaan talteen hä-
tä apurahoja. Ci tarmitse olla profeetta tietääksensä;
ettei kukaan, joka antaa koko tulonsa mennä, ajattele-
matta huonompien aikojen mahdollisuutta, milloinkaan.
saawuta rahallista itsenäisyyttä.

Se joka on tottunut ajattelematta tyydyttämään
jota silmänräpäyksen oikun, huomaa tarpeettomista
menoista luopumisen alussa muikeaksi. Sellaiset ih-
miset pitämät suurena itsctieltämisenä pienempään huo-
neukscen tyytymisen, halmemmat huonekalut ja maatteet,
mahemmän lumun micraita ja palmelioita, tanssiaisia,
iltahumeja, teaatterissa käyntejä, hnmimatkoja, sekä hal-
wcinpia sitaareja ja miinejä. Mutta jos he päät-
tämät tehdä kokeen saattaa mähemmät tulot hedelmää
kantamiksi, niin hämmästyivät pian tyytymäisyydestä,
jonka säästllmäisyys heille tuottaa. Wiime wuotinen
hattu ja manha takki pitämät mielä tämän kesän.
Lähdcmesi maistuu silloin paremmalta kuin samppanja
ennen. Kylmä kylpy ja kämely mapaassa ilmassa
osoittamat olemansa tarkoituksen mutaisempia kuin
ajaminen kauncimmissa Maunuissa; keskustelu tai esi-
telmä perheen piirissä humittamampi tuin miiskym-



nientä tai sata markkaa nielewät illahuwit satojen
outojen ja niieraiden joukossa.

Tuhannet pysywät köyhinä jakymmenet tuhannet
kadottamat saawuttamausa warallisiiuben kun elämät
liian ylellisesti. Monet perheet tuhlaamat miiskym-
mcntä, satatuhatta markkaa samalla kun toiset kyni-
meneksellä edellisestä summasta hankkimat itsellensä
paljon enempi todellista nautintoa. Äkillinen onni on
usein waikeampi koetns kuin mastoin käyminen, ~Kut-
en saatu, niin menetettykin." Monet ihmiset eimät
lvartn ainoastaan toimcissaan. maan rahojcnsakin mu-
kana; tuskin omat saamuttancet marallisuuden ennen-
kuin heidän tarpeensa karttumat — kunnes joutumat
hännöön,

Movn>s<?S.
Oikean onnen perusehtona täällä elämässä on

hyman termeyden omaaminen. Harmoin maan on-
nistuu kimulloisen henkilön, joka ei itsestään ole ri-
kas, tulla rikkaaksi, Kimulloisuus jäytääkunnian himoa,
toimintahcnkeä,tahdon moimaa. Useat ihmiset omat ilman
omaa syytänsä sairaat, toisten täytyy omaksi syyksensä
lukea tcrmeyden puutteen, Tcrmeysopin määräyksien
tarkin noudattaminen niin pitkälle kuin mahdollista
on, on tärkeä pykälä rahan tekemisen taidossa. Jota
enemmän pysymme luonnon määräyksissä, sitä ter-
meimpiä olemme. Ia kuitenkin, kuinka usein eikö jätetä
luonnon lait huomioon ottamatta, niin mieläpä riko-
taanlin ne omasta taipumuksestaan huolimatta. Sei-



laiset rikokset kostamat aina Usensä eikä katumus suo-
jele rangaistuksesta.

Hyljättämimpiä ja tenveydelle mahingollisimpia
muotihulliiuksia on esim. polttaminen. Luonnostaan
ri ainoakaan elämä olento ratasta tupakkaa; mutta
kun polttaminen on yleistä, patoittaa koko maailma
itsensä luonnottomaan haluun ja monet woittawat
synnynnäisen tupakan inhon siihen määrään, että mih-
doin rakastamatkin sitä ja tulemat sen orjiksi; tämä
menee niin pitkälle, etteiwät woi olla ilman sitä, maik-
kapa se kuinka paljon tahansa mahingoittaa heidän
termeyttänsä. Ia juominen! Varallisuuden kokoami-
nen maatii selmaa päätä, jonka silmien edessä zaina
täytyy pysyä, että kaks kertaa kaks on neljä. Suun-
nitelmia tehtäessä täytyy menetellä miettimäisesti ja
maroen, kaikki pienet yksityisseikat täytyy tarkoin tut-
kia ja harkita. Mutta teräwinkin äly on hyödytön,
jos se mäkcmien juomien järjettömästä nauttimisesta
tulee sekaiseksi. Kuiuka monta hymää ansaitsemisen ti-
laisuutta eikö takaisin palaamatta katoa, kun asioitsija
ystämät toimistansa keskustellessaan, tyhjentämät muu-
tamia elwyttäwiä maljoja! Kuinka monta tärkeätä
päätöstä on lykätty huomiseksi — ja sitten, unohduk-
sesta, ainaiseksi — kun kohtaamat ystämät paljon
nautituista juomnttamista juomista omat maipuneet
hitaasen ja metelämietteisen mielentilaan, pahin sekä
asioitsija että muiden toimien mihollinen.



Suurimmasta tärkeydestä elämään astmvalle nuo-
rukaiselle on hänen kykynsä ja taipumuksensa suunnit-
teleminen lupaaminipaan toimeen tai elinkeinohaaraan.
Monia nuoria miehiä kohtelemat tässä tapauksessa
isät ja holhoojat sangen järjettömästi. Monet man-
hemmat mastuslamat poikiensa luoutecssa esiytymää
taipumusta johonkin elinkeinoon ja tahtomat pakoittaa
heitä antaumaan johonkin toiseen toiminta alaan,
Wieläkin suurempi luku wanhempia määrää tämän
toiminnon aikana, jolloin lapsilla ei wielä ole tilai-
suutta lausua omia toimeltansa: ~Siuusta, Wilho,
tulee pappi; sinusta, Juho, lakimies; sinusta, Tuomo
lääkäri ja sinusta, Kalle, maanmiljelijä." Mutta
ajattelehan, jos Juho sopisikin papiksi ja Tuomo
maanmiljelijäksi? Toinen isä lausuu: ~Minä olen
ollut kaupungissa ja huomannut kellosepän toimen
oleman siemän ja tuottaman; siksipä Matistani täy-
tyykin tulla kelloseppä." Mutta ellei pojalla ole ha-
lua kellosepän työhön? Aimut omat yhtä erilaisia
knin kasmotkin. Moni on syntynyt konetaituriksi samal-
la kuin toisilla on mahan tai ei ensinkään taipumusta
koneoppiin. Olisi sangen hyödyllistä luoda huomionsa
lapsiin heidän leikkiessään, silloin saa usein hyödylli-
siä huomautuksia heidän elinkeinonsa malitsemisen suh-
teen. Löytyy monta poikaa, joista pienellä tarkkuu-
della helposti huomaa, mihin ammattiin he sopimat.

Jos joku tekee pojastansa esim. kellosepän, pojalla
olematta halua siihen, niin tämä marinaankin pitem-
män oppiajan perästä kykenee hajottamaan ja taasen



panemaan koloon kellon, mutta hän ei pääse pitene
mälle. Hän sitä mastoin tarttuu joka tilaisuuteen M
taaksensa työhuoneen ja mennäksensä toiseen toimeen.
Jälkimäisessä tapauksessa on hänelle ollut wahingotsi
se, että on kadottanut aikaansa. Ista ci toimiskele
luonnon hänelle aitomalla alalla ei pääse pitkälle,
Onneksi on useimpien ihmisten suotuna seuraamaan
oikeata kutsumustaa»; mutta usein kyllä kohtaamme
esimerkiksi sepän, joka olisi paremmin sopinut kielen-
tutkijaksi, tai lakimiehen, joka olisi tehnyt nnisaimmin
rupeamalla käsityöläiseksi.

Kun on löydetty oikea toiminta-ala, niin ol-
takoon erittäin huolellisia paikan ja sijan ivalittcmi'
sessa omatakeisen kauppatoimen tai käsityön harjoitta-
misen suhteen. Jos joku tietää sopimansa ramintolau
isännäksi ja etcwästi osaa hoitaa enst luotan
tolaa; niin täytyy hänen mälttämättömästi joutua hä-
wiolle, jos hän aukaisee sellaisen pikku kaupungissa
tai kauppalassa, jossa ei ole rautatietä tai muita lii-
keneuwoja matkustajille. Ei myöskään ole paikallansa
ryhtyä kauppalliktcesen, tai johonkin muuhun, olkoonpa
se sitten käsityötä tai mitä muuta tahansa, seudulla,
jossa tarpeellinen tai, mikä on wicläkin pahempi, ylen
määräinen luku sellaisia laitoksia löytyy. Kaikkein
helpommalla tawalla woipi tehdä itsellensä rahaa, aset-
tumalla wielä wahän asutulle paikalle.

FVelan te^o^rri^s^.
Mitään muuta ei toimeliaiden henkilöiden tule enem-

mi i waroa, kuin meltojen tekemistä, sillä melat saat-



tawat jokaisen jola mitä tekee, surkuteltawaan tilaan.
Harmoin woipi meltojen tekijä mapautua joutumasta
melkojcnsa orjaksi. Walitettawasti tekemät pojatkin
joskus meltoja. Nuori poika kohtaa tomerin ja sa-
noo tälle: «Katso, tämän sain minä melaksi," ikäänkuin
olisi saanut sen lahjaksi. Usein tuleekin melaksi saa-
dusta laimin lyödyn maksun tähden todellakin lahja;
jos se. taasen maksetaan ottaa tuo hymä herra melaksi
toisella ja kolmannella kerralla, mitä hän kenties: ei
moikaan maksaa; ja sitten kääntyy hän toiselle suun-
nalle — lyhyesti, hän tottuu meltojen tekemiseen;
lopulla pitää hän sitä aiman luonnollisena, katsoo sen
oleman aiman paikallansa ja jääpi koko elinajaksensa
kehnoksi raukaksi.

Se, joka yhä ja totutusta lamasta tekee mel-
toja, kadottaa kunnioituksen itseänsä kohtaan, lukuun
ottamatta sitä, että häntä alituisesti maimaamat kap-
paleet, jotta hän jo on nauttinut tai kuluttanut.
Aina kun hän on maksanut jotain, ei hänellä ole mi
tään näntcttämaä rahoistansa. Käypipä muikeaksikin
monelle, jotka moimatkin, maksaa sellaisia meltoja,
Aiman toista on, jos kauppias ottaa kauppatamaroi'
tansa melaksi maksaaksensa ne tapahtuneen myynnin jäl-
keen. Muuan manha tmeekari sanoi pojallensa, jota
oli maanmiljelijä: ,Mies, älä milloinkaan ota mitään
melatsi; mutta jos jotain otatkin, niin ota lannoitus-
aineita, sillä ne auttamat sinua maksamaan melaksi
otetun." Kuuluisa Newyork « Plymouttilaincn saar-
naaja Beecher — ~Setä Tuomon tuman" kirjailijat-
taren weli -— neumoi nuorta kansaa ostamaan me-
laksi palasen peltomaata ja maksamaan sen mähitellen,



~Los hän maan tässä ainoassa seikassa tekee »velkaa
ja sitten menee naimisiin, niin woipi hänestä tulla
jotain". Olkoon menneeksi pienien meltojen tekeminen
sellaisiin tarkoituksiin, mutta »velkojen tekeminen snömi-
sestään, juomisestaan, ruumiinsa nierhoista, on sangen
moitittawa. Erittäin hulluutta on monissa rihtamapuo-
deissa helposti saatawan luoton tähden antaa »viekoi-
tella itseänsä kokonaan tarpeettomiin ja hyödyttömiin
menoihin.

Naurettawa on sanominen: ~Minä olen saanut
kahden kuulauden maksu-ajan, ellei minulla silloin ole
rahoja, niin ei suinkaan karhuni sitä pane pahak-
sensa," Ei yhdelläkään ole niin hyniää muistoa kuin
»velkojalla. Kahden kuukauden kuluttua täytyy mak-
saa; ellei moida niin tunvaudutaan walheesen, jota
»verhoaisi rikotnn maksnlupaulsen, tai lainataan en-
simäisen melan maksamiseksi toisaalta. Sattuu >>nyös-
tin, että welkoja myöntyy maksu-ajan pidennykseen,
mutta waatii welkakirjan ja usein korkeamman koron-
kin, joka nyt alkaa työnsä laimin lyönyttä maksajaa
wastaan. Welkoja, joka illalla laskeutuu »vuoteelle,
herää ammulla rikkaampana, sillä hänen rahansa omat
enenneet, samalla kun metallinen samasta syystä
makaamisensa ajalla tulee töyhemmätsi.

Raha on yhdessä kohdassa tulen kaltainen: se on
mainio palwclija, mutta ankara isäntä. Sitä, jonka
,luoksi se kokoutuu lainatamarana, pitää se mäntinä
tehnoimmassa orjuudessa. Se, joka antaa rahan
työskennellä puolestansa, saa siitä kiitollisimman ja
uslollisimman palmelijan; ei yksikään »mu tee työtä
niin mäsymättä yötä ja päimää, säästä huolimatta.



Piintyneillä puritaaneilla Connecticutin kaupun-
gissa oli niin ankaroita lakia sunnuntaista, että ker-
rotaan heidän rankaisseen sitä, joka Herran päimänä
suuteli waimoansa. Kuitenkin sallimat he tänä py-
hänä päiwänä erään palmelijan työskennellä heidän
puolestansa: rahan ja nneläpä siihen koskematta. He
käwiwät kirkossa ja lukiwat raamattua kotonansa;
mutta heidän lainoina olemat dollarinsa imiroat korkoa
snununtainakin.

Älköön milloinkaan sallittako rahan työskennellä
meitä itsiämme »vastaan, siinä tapauksessa ei milloin-
kaan päästä marallisuuteen.

Kestäwyytta tarwitsee se, joka on oikealla elämän
radalla. Synnynnäinen hitaisuus ja monissa ihmi-
sissä omituinen itseensä luottamisen, sekä kcstäwäisyys-
kywyn puute eiwät tässä kelpaa. Täytyy poistaa
luotansa kaikki liian aikaiset ja perusteettomat sumeat
katsantokannat sekä niiden että epäröisyyden sijaan
anastaa olemisen taistelussa malttamattoman ponte-
nmuden. Jota likempäna päämäärää ollaan, sitä
hullumpaa on itseensä luottamuksen kadottaminen ja
pyrityn palkinnon kadottaminen takaisin saamatta.

Usein täytyy ymmärtää käyttää tilaisuutta, kuten
sananlasku sanoo: „tarttua onnen siipisulkaan;" jos
kuhnaillaan, saattaa helposti tapahtua, että rohkeampi
wiepi rokan. Jo wiisas Salomo sanoit: „ Laiska
käsi tekee köyhäksi, mutta ahkera käsi rikastuttaa."



Kestäwyys ja itseensä luottaminen omat usein
samaa tarkoittamia sanoja. Se, joka alituisesti on
peloissansa, alituisesti ähkyy ahdistuksesta, alituisesti
kysyy toisilta ueuwoa, alituisesti autaa maituttaa it-
seensä, alituisesti odottaa paistettujen marpusten len-
tämän hänen suuhunsa, ci milloinkaan luule moimansa
seisoa omilla jaloillaan, se ei moi odottaa mitään me-
nestystä aikeissaan. Moni tekee itsemurhan, kun hänen
raha-asiansa omat huonossa tilassa, samalla kuin toi-
set joiden asema on paljon huonompi, eimät epäile,
maan moittamat kcstämyydellä ja pontemuudella mai-
keudet. Tahäu saamme esimerkkiä kaikista elämän
suhteista. Otaksukaamme, että kahdella kenraalilla on
yhtä mieslukuiueu joukko; mutta toinen kenraali on
pontema, testämä, toinen ei. Sattumassa tärkeässä
tilaisuudessa woittaa edellinen moiton, ci jälkimäinen.
Jos taistelussa kuuluu huuto' ~Wiholliuen tulccka-
«uunoilla marustcttuna!" miu miettimä ja hidas ken-
raali luultamasti sanoo: ~Kanuunia? Antaa siis kolo
joukou pysähtyä," Häncu täytyy eusin miettiä ja
sillä aikaa kulkee mihollinen häiritsemättä ohi, tai ryn-
tää tcntiesi hänen päällensä. Tahdon moimainen, it-
seensä luottama kenraali sitä mastoin miipymättä ryn-
täisi mihollisen päälle ja urhoollisuudellaan kiihdyttäisi
häntä seuraamat sotilaat urhoollisuuden koetuksiin.

Mitä tekeekin, tehtäköön kaikella moimalla. Työ
toimitettakoon pikaisesti, totisesti jalämmöllä. Älköön
jätettäkö mitään, jonka kykenee toimittamaan, toimeen
panematta, älköönkä lytättäkö myöhempään aikaan, sillä
tentiesi, mitä sattuu mällin. Mitä on tekemisen ar-
moista, tehtäköön kokonaan ja täydellisesti. Puoli-



naisuudet eiwät kelpaa. Onni auttaa rohkeita, mutta
ei milloinkaan sitä, joka ei jätä osaansa työhön, waan
luottaa ~onneensa" ja odottaa ~jotain sattmvatsi".
Sellaisille ihmisille „ sattuu" tawalliscsti
huone tai wankila, sillä laiskuus on kaikkien paheiden
ja paljon köyhyyden alku. ~Nuta ensin itseäsi kyllä
humala sinua sitten auttaa" joko onneen tai miksi
sitä sanottaneetin. Eräänä iltana luuli Muhammed
paliucljansa lansmuan : ~Minä lasken lamcelini irti ja
jätän sen Jumalan suojeluksen alaiseksi". Profeetta
lausui: ~Älä; sido se pikemmiu liini ja jätä se sitten
kohtalon hoidcttawaksi".

Woipi kyllä olla pouteuia malttamatonta
rowaisuutta laimin lyömättä. Nothschildin paukiiri-
perheen periaatteisin kuuluu näennäinen wastakohta:
~Qle warowa ja rohkea", jota kuiteukin sisältäärunsanu määrän wiisautta. Tämä ajatelma tarkoittaa,
että suunnitelmia tehtäessä täytyy olla maronm, mutta
niitä täytäutöön pantaessa rohkea. MM wähun woipi
se, joka on ainoastaan waronia, odottaa onnellista
seurauÄn, kuin sekään, jota on ainoastaan rohkea.
Molempien ominaisuuksien täytyy käydä käsi kädessä.
Rohkeus woipi auttaa meitä, esimerkiksi börsissä muu-
lamaua päiwänä woittamaan satatuhatta, mutta silloin
on ainoastaan sattuma ohjaamassa; me olisimme yhtä
helposti woinut kadottaa, ja kentiksi huomenna kado-
tamme, mitä tänään moitimme, ellemme rohkeuteen yh-
distä warowaisuutta.



Atso on i^snki.
Tätä mainiota lausepartta täytyy suuressa mää-

rässä noudattaa jokaisen, joka pyrkii jotain tarkoitus-
perää tohti, Isännän silmä on usein hänen toimin-
nollensa enemmän, kuin tusina palkattuja apulaisia.
Monta kertaa paraimmatkin palwelijat jättämät huomi-
oon ottamatta sangen tärkeitä asioita, jotkaeimät milloin-
kaan olisi jääneet isännältä huomaamatta. Joka ei
ymmärrä omaa ammattiansa ja jonka sennmoksi täytyy
kokonaan luottaa toisiin, älköön ihmetelkö, jos hänen
toimeensa pysyivät toteutumatta. Onnellisen päätöksen
malttamaton ehto on toimissaan tunnollisena oleminen;
jota suurempi kyky tässä tapauksessa on, sitä onnelli-
sempia seurauksia syntyy. Micttnväisyyttä ja ahke-
ruutta tarwitaan waadittawan taitawuuden saawut-
tamiseen; kauwan tehdään monia erehdyksiä, mutta
juuri näistä saadaankin, kunhan waau otetaan waari,
paras oppi. Kun muuan ystäwistäni terran tetsi,
että häntä eräässä ostoksessa oli petetty, sanoi hän:

~Oltoon, jokapäiiuä oppii ;mutta enpä tosiaankaan
anna itseäni toista kertaa pettää tuolla tamoin".

Kun useoiosa toimissa ei itse woi pitää huolta kai-
kista erityisseikoista, täytyy niihin asettaa muita.
Mutta niitä nmlittacssa oltakoon aina warowaisia.
Paraimmat palwelijat eiwät ole liian hnmiä. Jos on
kunnollinen, niin koetettakoon pysyttää häntä mitä lau-
wcmmin. Se on paljon parempi, kuin alituinen waih-
teleminen, sillä hänen oppinsa lisäytyy yhä enemmän
ja se on hyödyksi isännälle. Tänä wuonna on mies
täytettäwä, kuten edellisenäkin ja ensi wuonna on hän



wielä enemmän. Jos hän waatii — tarkoittaen ole-
mansa »välttämätön — suunnatonta palkankorotusta,
niin eroitettakoon hän, ensinnäkin, jotta tultaisiin ma-
kuutetuksi, että woidaan tulla häncttä toimeen ja sitte
koska hän, luulle» olemansa palkitsematon ja merraton,
ei ansaitse mitään luottamusta. Jos sitä mastoin
siten pnlmelnksessa olema palmclija käyttäyy siimosti
ja osoittaa olemansa uskollinen palmelija, korotettakoon
ajoittaisin hänen palkkaansa aina tilaisuuden mukaan,
osittain palkituksensa häntä osittain tiiunittäälsi hänet
itseensä. Sellainen mapaamielineu menettely kantaa
tamallisesti korkoa ja se on parhaiten käytettynä, jos
kysymyksen alaisella henkilöllä on, paitsi intoansa, hywä
pää. Sellaisilla ihmisillä, joiden tulee palkita isännän
iilmää, on pää suuresta armosta ja jota nerokkaampi
hau on, sitä paremmin tulee hän maksetuksi ja sitä
kaumemmiu hän pidetään, jos maan muutkin suhteet
omal suotuisia.

vaHcrt.
Löytyy nuoria henkilöitä, jotka oppimuotensa lo-

petettuansa, sen sijaan että pitemmällä palmelusajalla
täydentäisiniät taitoansa, rupeamat laiskottelemaan ja
odottamat kunnes saamat panna jalat oman pöydän
alle. ~Minä en tahdo olla orjana," hundahtamat he,
~miksi olisin ammattini oppinut, ellen tullakseni itse-
mieheksi". Jos nyt kysytään sellaiselta nuorukaiselta,
mistä hän aikoo saada maroja, mastaa hän lenticsl:
Minulla on manha, rikas täti, jota kai kuolee pian;



mutta ellei niin tapahtuisikaan, toiwon löytämäni
jonkun ihmisystäwallisen, warakkaan miehen, joka
lainaa minulle muutamia tuhansia markkoja, auttaak-
sensa minut jaloilleni.

Mutta miten hullumaista eikö ole odottaa itsel-
lensä mitään onnellista seurausta lainatuista rahoista!
Jos on masta-alkawainen, jota ci kokemus mieln olc
opettanut tuntemaan rahan armoa, niin hyödyttää
lainattu mahan. Annettakoon kokemattomalle mioru-

kaisellc alkuun päästäksensä, niin on kaiken toden nä-
köisyyden mukaan seurauksena, että hän wuoden ku-
luessa on tuhlannut koko summan. ~Kuten tullut,
niin mennyt." Muuan sangen marakas mies selitti,
että ensimäisen tuhannen markan hankiminen oli ollut
hänelle paljon maikeampaa kuin sen jälkeisten miljoo-
nainsa kokoaminen. Ainoastansa se, mikä waatii pon-
nistuksia, on pysymän armoista. Alottelija oppii tun-
temaan rahojen armon siten, että hän oppii ansait-
semaan niitä; kun hän kerran on tullut niin pitkälle,
on kyllin aikaa tarttua hänen käsimarteensa. Käytet-
täköön siis itsensä kieltämistä ja säästämäifyyltä, kär-
simällisyyttä ja malttia — sitten moidaan käyttää mie-
raita rahoja.

Moeksan kymmenennestä nykyisestä ja edellisestä
suknpolmesta Amerikassa alkoi elämänsä radan kön-
hinä poikina; mutta he olimat marustetut pontemuu-
della, ahkeruudella, säästämäisyys-halulla ja kestämyy»
della, käwiwät polkuansa hitaasti ja warowasti eteen-
päin, sekä toimistelimat itse ansaitsemillansa rahoilla.
Siten pääsimät he »varakkuuteen, niin, mieläpä sangen
suureenkin. A. T, Stewartilla, köyhällä, ympäri kul-



jeksiwalla pojalla, oli loppu ijällänsä puolentoista
miljoonan dollarin wuotuiset tulot I. I. Astor,
köyhä talonpoikaispoika, jätti jälkeensä kaksikymnicntä
miljoonaa dollaria. Tapani Girard, köyhä laiwa-
poika, ansaitsi yhdeksän miljoonan dollarin rikkauden,
Cornelius Vanderbilt, nykyisen ~rautatiekuninkaan"
isä, aloitti elämänsä radan soutomiehenä, saattoi sit-
temmin lahjoittaa hallitukselle neljän miljoonan mar-
kan arwoiseksi arwatun höyrylaiwan ja jätti jälkeensä
yhdeksäntoista miljoonan dollarin rikkauden.

Ihtä usein kuin köyhät lapset tulemat rikkaiksi,
tulemat rikkaat köyhiksi. Perittyjen rikkauksien käsitte-
leminen on kokemattomalle, jolle ei niiden hankkiminen
ole maksanut mitään roanvaa, yhtä muikeata, kuin wa-
rattomalle alottelialle lainatuilla rahoilla toimiminen.
Tänään warakas perhe on ensi tai seuraamassa pol-
lvessa köyhtyneenä, wieläpa sangen helpostikin, sillä
~kultainen lusikka suussa" syntyneet lapset tai lapsen
lapsetti, muuttumat eninmmäksecn tuhlajoiksi ja joutumat
perikatoon. Heidän lapsensa omat pakoitetut taasen
tekemään työtä ja nwiwat siten koota uusia rikkauksia.
Muuan'lrlantilainen sanoi kerran: ~Hätä tuotti kek-
sinnöt, keksintö mukawuudet, mukawuus huwit, huwi
loiston, loistosta syntymät nautinnot ja taudit, nämat
molemmat synnyttimät hädän."

set.
Waikeata on laskea seurauksia, jos liian helposti

moi saada rahoja. Jo tämän perusteella ei kenenkään



Pitäisi kirjoittaman toisen wekselin alle, saamatta täyttä
lvakuutta, katsoen sen johdosta, että siten helposti joh-
taa omaan häwcrikköönsä. Tämän mitä huomatta-
»vimman opetuksen halmeksiminen on jo tuottanut sa-
nomattoman paljon onnettomuutta. Henkilö, jonka
toimi on tuottama ja jonka tiedät omaaman 20,000
markkaa, tnlee luoksesi sanoen: ~Te tiedätte minulla
oleman 20,000 markan omaisuuden, enkä ole penniäkään
melkaa. Jos minulla tällä hetkellä olisi 5,000 markkaa
puhdasta rahaa, moisin ostaa joukon tawaroita jotka
kahdessa kuukaudessa tuottaisiwat minulle kaksi kertaa
niin paljon. Tahdotteko hywäksyä wekselini?" Sinä
tiedät miehellä todellakin oleman 20,000 markan omai-
suuden, etkä siis pane allekirjoituksellasi mitään uhalle;
sinä teet hauelle pyytämänsä palmeluksen makuutta
waatimatta. Wahän aikaa sen jälkeen näyttää hän
lunastamansa wetselin ja ilmaisee sinulle, ha» on
toimestaan todellakin hyötynyt. Sinua ilahuttaa hywä
työsi ja teet hänelle ensi kerralla saman palmeluksen
ajatellen ettei sinun tarmitse niin kunnolliselta ja
täsmälliseltä ihmiseltä waatia mitään makuutta. Mutta
juuri se seikka, että hän waiwatta woipi käyttää ra-
hojasi, on onnettomuudeksi hänelle. Hänen tanvitsee
maan miedä pankkiin omallansa ja sinun allekirjoituk-
sellasi warustetun wekselin pitemmittä mutkitta saa-
daksensa rahaa. Sillä seikalla on ikamiä seurauksia.
lonakuna kauniina päimänä saa hän halun kcinotte-
luihin, jotka omat hauen toiminta-alansa ulkopuo-
lella ja joiden suorittamiseen maaditaan 10,000 markan
maksu ja jonka epäilemättä pitäisi tulla takaisin, en-
nenkuin wekseli on langennut. Hän esittää sinnlle



10,000 »vekselin ja sinä kirjotat melkein koneellisesti.
Mutta asia ei käykään päinsä niin rnvatasti tuin ys-
täwäsi arweli ja noiden 10,000 markan lunastamiseksi
täytyy hankkia toisen 10,000. Ennenkuin uusi wek-
seli on langennut, on hänen keinottelunsa mennyt tu-
hoon ja kaikki rahat oivat kadotetut. Mutta ystäwäsi
häpee tai »varoo sanomasta sinulle keinottelunsa inak-
saueen hänelle puolet hauen omaisuudestansa. Hän
tahtoo toisella keinottelulla palkit» nmhinkousa ja ka-
dottaa taasen, kuu ei hän tässä suhteessa mitään ym-
märrä, Kcinottclupiru on saanut »vallan hänessä, hän
tekee uusia kokeita ja sinä niiattomuudessasi annat hä-
nelle yhä nimitirjoitnksesi, kunes »vihdoin tnlce ilmi,
että hän on keinotellut tuhoon omansa ja sinun ivaral-
lisuutesi. Nyt sanot sinä : ~Hän teki sangen julmasti
häivittäessään minut pcriupohjin," »uutta yhtähywin
woisit savoa :,Minä olen perin pohjin häwittänyt
hänet." Jos nimittäin heti alussa olisit sanonut hä-
nelle: ~Kyllä tehen teille sen pnlwelnkseu, mutta en
mene Milloinkaan täysitelpoisetta makuutta takaukseen,"
niin ei olisi hän woinut mennä yli oman »varallisuu-
tensa rajan eikä joutunut oikean toimensa radalta poit-
kcamiskokeesen. Kartettakoon siis saattamasta huolet-
tomalla anmliaisuudcllll itsensä ja toisen häwiöönl
lokapäiwäincn kokemus opettaa tämän »varoituksen
olnvan liiankin perustetun.

A>«sZt»itti4nrinon.
~Wiis mirkaa, kuus nälkää," kuuluu suomalai-

nen sananlasku. Puolan juutalaisia on lähes samal-



lainen sananlasku, joka kuuluu: ~Paljsn toimia, wä-
hän siunausta," On parasta ryhtyä yhteen toimeen,
pysyä siinä ja kestää niin kauan kunnes onnistuu tai
kunnes tullaan perustettuun makuutukseen, että todel-
lakin näyttää täytyiuän siitä luopua. Se, joka ojentaa
jakamattoman huomionsa johonkin esineesen, saamuttaa

kokemusta siitä ja huomaa siinä jotain omituisuuksia,
jotka olisimat jääucet hauelta huomaamatta, jos hän
olisi hajottanut woimansa. Tarkistamalla saadaan
tuo niin arwokas taitawuus, ja jokaisen pyrintönä
pitäisi oleman edistymisen toimessaan. Kerran sanoi
yli-oppilas wanhalle oikeusoppineelle:

~Minä en ole wielä aikonut mihinkään warmaan
toimeen. Onko teidän niirka-alanne täynä?"

~Alemmat sijat omat täpö täynnä, mutta yläker-
rassa on wielä monta tilaa," kuului yhtä oikea, kuin
sukkelakin wastaus.

Todellakin, yläkerrokset eimät ole missään toi-
messa, missään säädyssä täpö täyunä. Kokenein lää-
kari, taitamin lakimies, kunnioitettamin pappi, simis-
tynein pankkiiri, älykkäin kauppias, parahin räätäli,
mainioin arkkitehti, kuuluisin kirjailija pysymät aina
suosittuimpina, eikä heidän tarwitse walittaa työn puu-
tetta.

Woimien hajautu,.nnen ou usein liian suuren
herkkä-uskoisuuden seurauksena, Epätoiwoisuus on

myöskin mikä; täytyy aina antaa sijaa toimollekin.
Mutta määrin on myöskin katsella kaikkia ylen mää-
rin loistoisessa malossa. Tämä heikkous maituttaa,
ettei moni koko elämässään pääse hymään asemaan.
Sellaiset ihmiset pitämät jo edellä päin jokaista suun-



nitelmaa onnistuneena ja kääntymät joka hetki toiseen
fsineesen. Se on sangen mahingollista, sillä siten ei-
wät he tule taitamiksi missään. Se seikka, että he
usein myymät nahan enneutuin karhu on ammuttu,
heidät alinomaa saattaa itämiin maileuksiin.

Paljon omaisuutta on joutunut työmoimau ha-
jautumisen uhriksi, mutta myöskin rahallisen moiman
hajautumiseu. Näemme joskus miehen, joka on koou-
nut omaisuutta, äkkiä tuleman löyhäksi, eikä sitä
saata lukea peli-, loisto- tai juomaperkcleen syyk-
si. Sellaisessa tapauksessa täytyy selitystä hakea
siitä, että hän on hajoittanut rahawaransa keinottc-
luihin, joilla ei ole mitään tekemistä hänen marsiuai-
sen toiminta-alansa kanssa. Ensin on hän toimes-
saan tullut rikkaaksi ja sitten on hän kallistanut kor-
munsa mikittelijöille, jotka tahtomat houkutella häntä
keinottelnihin, HMämiensä mairittelu, että hänellä
on erinomaisen hymä onni, joten kaikki hänelle on-
nistuu, saattaa hänet unhoittamaan, sen osuuden on-
nesta, mikä hänen saästämäisyydellään, täsmällisyy-
dellään ja yhtämittaisella persoonallisella ryhtymisel-
lään häntä täysin palkitsemaan toimeen oli; ja siten
antautui hän ~ystämiensä" teinotieluihin. Hän sa-
noo kentiesi:

~Minä panen 20,000 markkan tähän yritykseen.
Minulla on todellakin aina ollnt onnea ja woitan
kai pian «0,000 markkaa."

Muutamien päimien päästä tulee täytymys mielä
panna 10,000 markkaa lisää. Muutamien Miikkojen
perästä kuuluu, että kaikki on parhaassa järjestyk-
sessä, mutta ainoastaan ennen aamistamattomien seik-



kojen - tähden wiclätin 10,000 tai 20,000 markan li-
säys on tarpeen; mutta sitten ei loistama woitto jää-
tään tulematta. Nyt omat hänen waransa lopussa
ja ennenkuin mitään satoa tulee, on pilwilinna haja-
utunut — hän on kadottanut kaikki. Kuinka kalliisti
eikö hän ole saanut maksaa opin, että, jos on omissa
yrityksissään kuinka tarkka ja warowa tahansa, on
hiuksensa kadottaneen Simsonin kaltainen, kun antanu
asioihin, joita ei käsitä, Woima — tai ~onni"katoo.
Lapsi, joka, tietämättä tulen woimaa, laskee kätensä
kuumalle uunille, polttaa itsensä. Poika, jota tietä-
mättä pyssyn ominaisuuksia, leikkii sev kanssa, menet-
tää helposti henkensä.

Jos on käytettäwiä pää-omia, miu pantakoon
ne tunnetusti edullisiin tai ainakin toden mukaisesti
woittoa tuottamiin papereihin, hnpoteekkein, yrityksiin
j. n. e. Mutta aina ainoastaan suhteiden mutaan
pienissä summissa. Ällään milloinkaan pantako uhalle
mainioin koottua keinotteluyrityksiin,
joista ci mitään ymmärretä.

AinocrSti zH^Mpo^äisss>ti!
Jokainen olkoon toimessaan järkiperäinen ja me-

netclköön säännön mukaisesti. Se, joka toimissaan
noudattaa määrättyjä sääntöjä, yhä on täsmällinen
ja nopea, tekee kaikki määrätyllä ajalla ja oikeassa

paikassa, toimittaa wahcmmälla waiwalla kaksi kertaa
niin paljon, kuin laimin lyöjä, epäjärjestyksellinc»;



hän saa myöskin tarpeellisia hetkiä wirwoitukseen ja
humun, samalla kun se, joka tekee kaikki maan
letsi ja suunnatonna kääntyy toisesta seikasta toiseen,
tekemättä mitään täydelleen, ei milloinkaan tiedä mil-
loin woisi pitää plluuätyönsä päättyneenä. Sellainen
ihminen ei milloinkaan pääse hyivään asemaan.

Kuten kaikki täällä maailmassa, woipi säännöl-
lisyydenkin awu mennä liikoihin. Silloin on se mirhe.
Täytyy oppia löytämään keskitien; muuten joutuu
nnrkawaltaisuutcen, tai helposti säilyttää jotain niin

ettei sitä milloinkaan löydä. Muu-
anta suurta rawintolaa — kerran etewimpiä Pohjois
Amerikan Mdnsrvalloissa — johdettiin kaikissa suh-
teissa ankarasti järkiperäisesti. Etehisessä oli kello;
kun tämä helähti, nähtiin heti kuusiknmmcntä palme-
lijaa kukin pitäen kummassakin kädessääu medellä
täytettyä palo-ämpäriä. Olipa tuota oikein komea
katsella! Mutta toisinaan meniwät omistajat sään-
nönmukaisuudessaan liiau pitkälle. Päimallisissä pal-
welcmien kyypparicn luku oli wiisikymmentä, yksi jo-
kaista kahta wierasta warten. Eräänä päiwänä kun
rawintola oli aiwan täynnä wieraita, sairastui äkkiä
juuri ennen päiwällistä eräs kyyppari. Isännöitsia,
joka pelkäsi,,säännön mukaisuuttaan," juoksi owen war-
tian huoneesen ja huusi:

~Minulta puuttuu yksi kyyppari; minulla täytyy
olla wiisikymmentä sellaista; tarwitsen wielä yhden!
Mitä teen!"

Samassa huomasi hän kenkäin puhdistajan, erään
Irlantilaisen. ~Kuuleppa sinä", sanoi hän tälle,
~pese kaswosi ja kätesi, ota walkoinen esiliina eteesi



ja ole miiden minuutin kuluttua ruokasalissa;" siellä
kysyi hän tältä:

~Oletko milloinkaan palmellut kyypparina?"
~Gn wielä, mutta tiedän aiwan hymin, niitä

sellaisella on tekemistä."
~Hywä, meillä käy kaikki säännönmukaisesti.

Asetu näiden kahden tuolin taakse ja palwele niitä
kahta herraa, jotka tulemat tähän istumaan, Ensin
annat heille kummallekin lautasellisen lientä. Kun he
omat sen syöneet, kysyt mitä he sitten haluamat."

~Kyllä ymmärrän hywin. Tuo säännöllisyys on oi-
mallinen,"

Wieraat tuliwat. Tuokiossa lciwottu kyyppari
asetti lientä kahden mieraansa eteen. Toinen söi se»,
mutta toinen ci huolinut ja sanoi palmelijalle: ~Ota
tämä lautanen pois ja anna minulle kalaa,"

Nähdessään syömättä jätetyn liemen, muisti wä-
liaitainen kyyppari herransa määräyksen, ajatteli ~säänn-
öllisyyttä" ja lausui sen mukaan:

~En, ennenkuin olette syöneet liemen," Eikö
tässä tapauksessa olisi ollut säännönmukaisuudelle
edullisempaa, että olisi tydytty 49 palwelijaan, kuin
asettaa kenkäin harjaaja niiidenncnkymmencn sijaan?

Joka tahtoo tarjota yleisölle tawaroita tai jolain
niuuta mitä tahansa, pitäköön huolta siitä, että kysy-
myksessä olemat esineet tai tarjoumukset owat hywiä
ja hinnan armoista. Mutta jos on tarjottawana jo-
tain, josta marinaan moi otaksua, että se miellyttää

KlnvoitsttaKoon!



yleisöä niin, että syntyy alituMn halu, älköön pan-
tako suuta lukkoon, waan hangittakoon tamaralleex
suurin mahdollinen menekki. Jos omaa kuinka ar-
wokasta tahansa, ei moi saada siitä mitään hyötyä
niinkauwan kun ci kukaan tiedä siitä. Täytyi) sen-
tähden yhdellä tai toisella käytännössä olemalla ta-
nmlla tehdä itsensä ja tawaransa tunnetuiksi, Sopi-
win keino saattaa jotain julkisuuteen on sanomaleh-
distö. Pantakoon siis ilmoituksia sanomalehtiin. Se,
joka kylmää, se niittäkin. Se, joka ilmoittaa, kään-
tää huomion puoleensa ja saa ostajia. Ei kukaan
mieluisasti osta kalliilla hinnalla tamaraa, jota moi
saman laatuista saada haliuemmallakin hinnalla. Se,
jolla on myytämäuä hymää tawnraa wcrrattain hal-
paan hintaan, tehköön sen sanomalehti ilmoituksilla,
hintaluetteloilla tai millä muulla tamalla tahansa
yleisön tiedoksi.

Mutta kun ei kukaan ole autettu, jos hau saa
maan Harmoja ostajia ja nämät kenties kerran aino-
astaan saapumat, ei saa ilmoittamisessa pysähtyä
puolitiehen, maan jatkaa hankkiakseen yhä uusia osta-
jia ja ikäänkuin kehoittaakseen manhoja. lotu malitti:

~Minä olen kokenut ilmoittamista, mutta tur»
haan ja kuitenkin on minulla hymiä tamaroita myy-
täwänä."

~Kuinka olette ilmoittanut?" kysyimme.
~Minun ilmoitukseni oli kolme kertaa eräässä

wiikkolehdessä ja joka kerralta maksoin minä kaksi
markkaa."

~Wai niin! Istäwani, ilmoittaminen on siwis-
tyksen tapaista: mahan sitä on määrällistä."



Muuan nerokas ranskalainen on tehnyt seuraa-
mia huomioita: „ Sanomalehden lukija ei katsahdakaan
ensimmäiseen ilmoitukseen; toiseen katsahtaa hän luke-
matta sitä; kolmannella kerralla lukee hän; neljän-
nellä katsahtaa hän hintaa; nnidennellä huomauttaa
hän waimoansa asiasta; kuudennella päättää hän os-
taa ja seitsemännellä ostaa hän."

Ilmoittamisen tarkoituksena on kuitenkin antaa
yleisön tiedoksi mitä on myytämauä. Se siis, jolla
el ole uskallusta ilmoitusten jatkamiseen kunnes tämä
tarkoitus on saamutettu, kadottaa riittämättömiin il-
moituksiiu käyttämänsä rahat. Hau on sen miehen
kaltainen, joka kadulla sanoi eräälle herralle, että jos
tämä antaisi hänelle kymmenen eentiä, säästäisi hän
koko dollarin. Puhuteltu kysyi kummastuneena:
~Miten se on mahdollista, että minä niin wahällä
nwin auttaa teitä miu paljoon?" ja sai'vastaukseksi:

~Minä jätin tänä aamuna kotini aikoen juoda
itseni juonmksiiu, Viina olen nyt pannut miimeisen
dollarin saamuttamatta tätä tarkoitustani. Kymme-
nen centin ryyppy riittäisi tähän; jos minulle sen
aunatte, niin ehkäisette dollarini menettämisen tur-
haan."

Monelle on mieluista tehdä itsensä tunnetuiksi
ilmoituslapuilla, jotka niin waleen ja warmaan wetä-
wät lukijain katseet puoleensa. Se on luonnollisesti
suuresta armosta. Toisinaan joku taitamasti sommi-
tellun näytely-akkunan kantta tekee itsensä koko kau-
pungin puhceu-aineeksi Toiset houkuttelemat suuren
joukon ostajia silmiin pistämillä tauluilla ja kilmillä.
Ncmyorkissll tuli muuan kauppias suosituksi siten,



että puotinsa päälle laittoi kulmakilwen, jonkatoisella
puolen luettiin.

Älköön luettako toista puolta!
Luonnollisesti luki joka mies toisenkin puolen,

jossa mainittiin tnmaroista, joita puodissa oli myy-
tmvänä. Monet ostiwat uteliaisuudesta, heitä koh-
deltiin hywin ja tnliwat taasen. Kauppias ansaitsi
suuren omaisuuden.

Hattumnakari <«r»in Newyorkissa osti tuosta
satumaisesta hinnasta 325 dollaria (1,125 markkaa)
ensimäisen piletin, joka huutokaupalla myytiin Jenny
Lindin ensimaiseen konserttiin, sillä hän tiesi, sen
hyödyksensä johtaman huomion häneen. Hän ei
pettynyttään, ~Nimenne?" kysyi huutokaupan pitä-
jä - ~Genin," kuului mastaus. Suurin joukoin
läsnä-oleniat ihmiset wiidenneltä nwenyeltä '") ja mo-
nilta seuduilta maassa kysyiwät hämmästyen.' ~Kuka
hattumaakari oikeastaan on?" He eiivät olleet
milloinkaan tuulleet hänestä puhuttaman. Seuraa-
mana päiwänä oli kaikissa sanomalehdissä luettawana ;

~Hattumaakari Gcuiil on ensimmäisestä piletistä Lin-
din konserttiin maksanut 225 dollaria," Meiseen ot°
timat miehet hattunsa katsoakseen, oliko se Geninin te-
kemä. Suuressa ihmisjoukossa lowassa keksi muuan
mies, että hänellä oli Oeninin tekemä hattu; hän hei-
lutti sitä riemuite» ilmassa, ehkä se jo oli sangen
wanha ja kulunut.

~UH!" huudahti joku, ~miten te olette onnellinen
ihminen! Teillähän on oikea Gemm-yattu!"

b) Wiidts awennyc: «rwin tatu, >v»k« wan'«ll«
ylhäisiH »suu. Vuum.



Toinen sanoi: ~Säilyttäkää tätä hattua hymin!
Se tulee perheen aarteeksi, kalliiksi perinnöksi."

Kolmas, joka oikein näkyi kadehtiman ~onnen
miestä," huudahti: »Kuulkaa! Sytyttäkää meissäkin
jokaisessa toiwon kipinä. Myykää hattu huutokau-
palla!"

Mies myöntyi tähän pyyntöön ja myi kuluneen
~päll'kllpplllemsa" koko kahdeksastaneljättä markasta.

Geninin 225 dollaria oli hywä peruste, sillä hän
myi jo ensi wuonna kynimenen tuhatta hattua enempi
fuin ennen ja kun ostajat — aluksi uteliaisuuden hou-
kuttelemat — sauvat rahallansa hywäa tawaraa, eneni
menekki muosi mnodelta. Suosiollinen maine hou-
kutteli ostajia, rehellinen kohtelu Pysytti heitä.

Luonnollisesti ei jokaisen sowi ilmoittaa siten
tuin Geninin. Ei aina tarmita sanomalehtinlmoitut-
sia eikä ilmoituslappujakaau seinissä; puodin kilpi ja
monta muuta keinoa woiwat olla yhtä hywiä ja
tarkoituksen johtamia. Mutta jollain tamalla täy-
tyy tehdä yleisön tiedoksi se», mikä maatii yleisö»
huomiota.

po^ri.
Rehellisyys on kalliimpi, tuin timantit ja ja-

lolimet. Muuan manha saituri sanoi pojillensa:
~Hankkikaa itsellenne rahoja, hankkikaa niitä rehelli-

sesti, jo 6 moittc — mutta kaikissa tapauksissa hankki-
kaa itsellenne rahoja." Tämä neumo oli yhtä kehno
kuin epäkäytännöllinenkin. Hullu raukka! Mikääu ei
ole maikeampaa, kuin epärehellisellä tamalla rikastu-
minen. Ajan pitkään ei kukaan moi olla epärehelli-



nen, tuntematta häntä naamarinsa tataa. Mutta
heti kun joku tulee epärehellisenä »tunnetuksi täytyy
hänen säännöllisesti kadottaa kaiken ansion toimeen.
s)lcisö kaihtaa epä luulo nalaisia luonteita. Olkoon
pettäjä kuinka kohtelias, seurakas, huomaamainen ta-
hansa — niin pian kuin hän on paljastettu, malttaa
maailma kaikkea kanssakäymistä hänen kanssaan. An-
karin rehellisyys on jokaisen oikean, todellisen ansion
ehtona, olkoonpa sitten simcellisessä tai taloudellisessa
suhteessa.

Ankara luonteen lujuus on arwaamaton hywe.
Se makuuttaa omaajallensa tyytywäisyydcn ja mie-
len-rauhan, jota ei kaikella maailman rikkaudella
moida ostaa. Myöskin tarjoo se hänelle sen edun
että hän, olkoonpa kuinka köyhä tahansa, nauttii kaik-
kien, joiden kuulumiin hänen hymä maineensa tulee,
luottamusta, sillä tiedetään, että hän aina pitää sa-nansa, eikä sitou mihinkään, jota ei moi täyttää.

Rikkauden hankkiminen ei ole aina yhtä kuin an-
sion tulos. Monet rikkaat omat toden teolla köyhiä,
samalla kun monta ihmistä, jotka eiwät milloinkaan
ole omanneet niin paljon rahaa, luin rikas tuhlaa
»viikossa, on rikkaana rehellisyytensä tuntiessaan.

Suunnaton rahan himo on aina, sangen monien
paheiden jnurena; mutta raha itse on paljon siuna-
uksen lähteenä, sillä jos sitä ymmärtämällä tamalta
käytetään, hankkii se meille ei ainoastaan persoonalli-
sia nuja — maan myöskin antaa meille tilaisuuden
hankkimaan lapsillemme hywän kaswatuksen ja niin
pitkälle kuin woi lewittämään onnea laweism pii»
reihin.



Rikkauden halu on aiwan tumallinen, jos siihen
yhdistyy halu täyttämään koottuja waroja ihmisys-
tumallisiin tarkoituksiin. 3)htä halmeksittama kokoa-
mistapa, Win saiturin, joka rakastaa rahoja niiden
itsen tähden, yhtä kiitettäwä on rahan kokoamisalalla
taitaman, jos hän hywäätekewällä kädellä ja tarpeel-
lisella älyllä käyttää kokoamiansa. Maalla on mielä
Ulaa kouluille, taidelaitoksille, sairashuoneille, lasten-
Idoille, kuuromykkä laitoksille y, m.

Hankittakoon siis aina rahoja, mutta «heUisellä
taivalla — ei muuten!

<^s«»Voj<».
Dhteydessä sen kanssa, mitä ennen olemme sa-

noneet, tahdomme kehoittaa jokaista »varojensa mu-
kaan harjoittamaan hymäntekemäisyyttä. Se ivailut-
taa tyytywaisyyttä, se on welwollisuus ja se tuottaa
kunnioitusta ja armoa. Kehno itsekäs ei tule milloin-
kaan rakastetuksi. Todellisen hywäntetewäifyyden sija
on sydämessä, ei kukkarossa; se on maan tarkoituksen
keinona. Oikea hymäntekemäisyys-teino on ihmis-
ten auttaminen, jotka tahtomat itsekin mittaa itsiänsä.
Aiheeton, joka tapauksessa lähemmättä tutkimuksetta
tapahtunut almujen anti ei kelpaa; täytyy etsiä sen
armoista tapauksia ja auttaa moimain mukaan.

Älköön jaariteltako! Se, jota antaa asiomissalai-
suutensa tulla tunnetuiksi, moi helposti mahingoittaa
itseään. Erittäinkin maroma täytyy olla kirjeiden
suhteen. Älä milloinkaan hämitä sellaisia! Asioima-
tirjeitä kirjoitettaessa täytyy olla maroma lauseiden



walitsemisessa. Usein on wahingollista kärsittyjen
tappioiden kertominen, sillä sellaisissa tapauksissamonta
kertaa helposti kadottaa hymän armonsa tai toisten
luottamuksen, waikkri mitään perustettakaan ole siihen.

Jokaisen rikkaan miehen pitäisi antaman lastensa
oppia jonkunlaista lointa tai käsityötä, jotta, jos ker-
ran sattuisi taloudellinen häwiö tulemaan, he olisi-
wat tilaisuudessa elättämään itsensä rehellisellä ta-
ivalla. Kuinka usein eikö tapahdu, että äkkiä menet-
tää suuren rikkauden ja siten lankee suurimpaan kur-
juuteen, kun ei ole oppinut mitään tointa.

Luettakoon sanomalehtiä ja, »iin paljo» kuin
mahdollista on, hymiä lehtiä, sillä tärkeätä on nyky.
ajan tapausten menon tunteminen. Hyödylliset löy-
töretket ja keksinnöt, joita yhä tehdään, saattamat lu-
kijan hedelmiä tuottamiin ajatuksiin ja tehoittawat
häntä itsellensä ja toiselle hankkimaan paraimmat
käytettäwät, Valtiolliset kertomukset sisältämät monta
miittausta, jotka walppaalle ja nerokkaalle lukijalle
oivat suuresta armosta, Jo yksin kirjallisessa ja yh-
teiskunnallisessakin suhteessa ncuwomme ottamaan
maaria henkilöstä.

Oltakoon aina kohteliaita, erittäinkin ostajiansa
lohtaan. Kauniit näyte-attunat, kullatut tilwet, suu-
ret tawarawarastot ja loistamat hintaluettelot eiwat
merkitse mitään, jos puuttuu parahin pääoman pe-
rustesääntö: kohteliaisuus. Jota kohteliaampi on, sitä
suositummaksi tulee. Älköön kukaan antako huomata,
että yleisö on hänen tähtensä, pikemmin meneteltäköön
sen periaatteen mukaan, että ollaan yleisön tähden.
Se, joka ei ole kohtelias, ajaa ostajansa pois.



Sama tapahtuu sille, joka pitää sääntönä osta-
jicnsa nylkemisellä suurimman mahdollisen ivoiton
hankkimisen itsellensä; se, joka mahdollisimman hal-
wimmilla hinnoilla antaa mahdollisimmasti enimmän,
tekee ajan pitkään parhaimmat kaupat.
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