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TYÖLÄISNAINEN
SOSIALIDEMOKRATISEN NAISLIITON ÄÄNENKANNATTAJA

T ilaush inn at S uom essa:
Koko v u o s i .............................v. . Smk.
Puoli »   »
V ksity isnum ero ita ...............................  » •
Amerikassa koko vuosi . . 1 doll.

» puoli > ..........................65
Venäjällä koko vuosi . . 1 rupi. 75

o puoli » ............................... 90

4 
2 :

10 
25 cent.

kop.

Vastaava toimittaja:

M I I N A  S I L L A N P Ä Ä
Toim ittaja:

H I L J A  P Ä R S S I N E N
O so ite  H els ink i, E lä in ta rh a  14

2 v u o s i k e r t a
Ilm e s ty y  H e ls in g issä  k e rra n  v iik o ssa

' K o n t t o r i :  Helsinki 
Sirkusk. 3. Avoinna klo 9—1, 4—7. 

Puhelin 56 59.

T y ö l ä i s n a i n e n
Suom en sosialidemokratisen naisliiton äänenkannattaja ilm oi
tetaan täten tilattavaksi vuodeksi 1909. Se ilmestyy joka 
torstai Helsingissä 8 sivuisena entisessä koossa. Työläis
nainen taistelee työluokan naisten oikeuksien puolesta nou 
dattaen sosialidemokratien puolueen ohjelmaa. Kaikkia p o r
varillisia naisliikkeitä ja m uita hajotushom m ia vastustaa se 
luokkataistelun periaatteiden mukaan, käsittäen, että työluo
kan naiset itse tuntevat tarpeensa ja voivat luotettavasti etu
jaan valvoa.

Eduskunnan toim innasta sisältää lehti yleiskatsauksia 
sekä kertoo tärkeim m ät olletikin naisia koskevat asiat tar
koin joten sekin, joka ei jouda  seuraam aan päivälehtiä, saa 
eduskunnan työstä käsityksen.

Työväen suojeluslakeja, kunnallista äänioikeutta, koulu- 
uudistusta y. m. polttavia vaatimuksia pohditaan ahkeraan.

Ammatillinen liike saa lehdessä entiseen tapaan huo 
miota. Palvelijattarien, ompelijattarien, tehtaalaisten y. m. 
työn alalta tulevat näitä asioita erittäin harrastavat puo lue
toverit kirjoittelemaan.

Kotien kohottamiseksi, työläisnaisen aseman paranta
miseksi toimii lehti. Se esittää puutteita työväen oloissa ja 
vaatii niihin korjausta.

Sivistys-, siveellisyys- ja kasvatuskysymyksiä tullaan 
siinä käsittelemään. Kertomuksia ja runoja esiintyy sään
nöllisesti.

Päivän tapahtumia arvostellaan silloin, kun ne ovat 
mielenkiintoa herättäviä.

Ulkomaan osaston kautta tehdään lukijakunnalle tutuksi 
työläisnaisten riennot muissa maissa sekä merkillisimmät 
suurpoliittiset tapahtumat.

Avustajina on etupäässä m onia sosialidemokratisen 
naisjärjestön luottam ustoim issa olevia henkilöitä ja yhä näyt
tää avustajain luku kasvavan, joten lehti tulee yhä m oni: 
puolisemmaksi.

»Työläisnainen» lähtee rohkeana tarjoten tukea niille tu
hansille maamme työluokan naisille, jotka taistelevat köyhä
listön onnellisem m an tulevaisuuden puolesta.

Toimitus.

Tilatkaa Sosialidemokratinen lastenlehti 
»Ihanne» vuodeksi 1909,

ilmestyy Helsingissä kerta kuussa kuvitettuna, 8 sivuisena, 
pientä kokoa ja saadaan sitä tilata asiamiehiltä sekä lehden 
konttorista 1 markalla 50 pennillä vuosikerta, 75 pennillä

puolivuosikertaa. Joka 10 vuosikertaa seuraa yhdestoista 
ilmaiseksi.

Tilausm aksut ovat osoitettavat Työläisnaisen konttoriin, 
Helsinki, Sirkusk. 3.

Ensi vuonna Ihanne ei tule »Työläisnaisen» liitteenä, 
vaan erikseen.

Taistelu koko  linjalla alkanut, yksi
to ista  tu u m a ise t  tulessa!

Kieltolain vastustajat ovat olleet kovassa touhussa, 
ja kuum een tapaisella kiireellä on ryhdytty vasta-agitatsio- 
niin kieltolain johdosta. Erikoisesti on H ufvudstadsbladet, 
tuo viinaporvarien äänenkannattaja, melkein joka päivä ju- 
laissut kirjoituksia kieltolakia vastaan, ja puhunu t sen m ah
dottom uudesta toteutua, ja sen vahingollisuudesta kauppaan 
nähden ja ennenkaikkia sen vaikutuksesta ulkom aihin, lai
nansaantiin y. m.

Tiedettiinhän se kyllä, että porvaristo on kieltolain vas
taisella kannalla, ja että hallitus tekee kaikki, mitä se uskal
taa rakkaiden väkijuomiensa puolustamiseksi, mutta viime 
viikkoina on hallituksen kaksinaamaisuus tullut niin räikeällä 
tavalla tunnetuksi, että se jo  herättää ivansekaista sääliä. 
Kun raittiuskokouksen valitsema lähetystö viime heinä
kuussa kävi herrain senatorien puheilla, niin vakuuttivat 
näm ä, että oli raittiusasialle eduksi kieltolain käsittelemisen 
viipym inen senatissa, koska uudet senatorit, jotka tullaan 
nimittämään, ovat kieltolain ystäviä enem m än kuin entiset. 
U udet nimitettiin ja tulihan sinne tunnettuja suomettarelaisia, 
joiden puolueensa kunniasta pitäisi vastata, mutta yhä vaan 
kieltolain ratkaisu senatissa viipyy. Mutta sen sijaan on 
vastustajilla aikaa varustautua ja siihen on senati heitä suo 
rastaan kehoittanutkin, niinpä ovat viina- ja oluttehtailijat 
teollisuushallituksen kehoituksesta lähettäneet arviolaskun 
tehtaiden arvosta, ja siinä ei ole arvosteltu ainoastaan tehtaat 
ja koneet, vaan vieläpä lähteet ja vesiputouksetkin, jotka muka 
pitää valtion lunastaa, jos tahdotaan kieltolaki panna voimaan. 
Täten on saatu sum m a nousem aan noin 43 m iljoonaan m ark
kaan, m utta ei täm ä vielä riitä, teollisuushallituksen kehoitusta 
noudattaen on myöskin viina- ja olutkauppiaat lähettä
neet vaatim uksensa senattiin oikeuksiensa menettämisestä. 
Joku aika takaperin ovat näm ä herrat kauppiaat lähettäneet 
kirjelmän senattiin, jossa he huomauttavat, että heidän elin
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keinon harjoittam isensa on laissa turvattu eikä heiltä tätä 
oikeutta sen vuoksi voida korvauksetta pois ottaa. Tämäkin 
vaatim us on kai senatin mielestä aivan oikeutettu, sillä onhan 
se m uka väärin, jos estetään kauppias myymästä sitä, joka pa- 
raiten m enee kaupaksi. Mitäkän ne talonpojat sanoisi, joilta 
1866 otettiin oikeus viinan polttoon, jos he vielä eläisivät 
ja näkisivät, miten auliisti hallitus nyt puoltaa juovutusjuo- 
main polttajia ja myyjiä ja miten silloin kun talonpojilta 
otettiin viinanpoltto-oikeus, ei kenenkään mieleen johtunut, 
että valtion olisi heille korvattava se vahinko, joka tuli oi
keuksien menettämisestä. Mutta ero silloisen ja nykyisen 
välillä onkin suuri, talonpojilta otettu oikeus siirtyi herroille 
ja nyt se otetaan herroilta kansalle takasin. Kansa on taas 
jo  niin valistunut, että se ei enää oikeuttaan käytä, eikä 
anna sitä kenenkään käyttää.

Suurim paa hätärum pua lyödään sillä, että Ranskasta 
ei muka anneta lainaa Suom elle eikä Venäjälle, jos Ranskan 
viinejä ei saada Suom essa vapaasti kaupitella. H ufvudstads
bladet edellä ja m uut porvarislehdet perässä ovat ja kauan 
aikaa toitottaneet Ranskan lainan kiellosta. O nhan  tuttua, 
miten jo  kieltolain käsittelyn aikana Ranskan kansulilta saa
pui kirje, jossa kysyttiin, onko totta, että Suom elle valmis
tetaan sellaista lakia, joka kieltäisi Ranskan viinien maahan 
tuonnin. Sittemmin on tätä rum pua taukoamatta pärrytetty, 
ja lainaa pyydetään ainoastaan — Ranskasta, joka on saatu, 
(kuka takaa eikö juuri meidän viinaherrain vaikutuksesta) 
tuon kieltonsa julkisuudessa tekemään. Joku aika sitten 
näkyi, että lainaa oli tarjottu Englannista ilman ehtoja, mutta 
siitä eivät lehdet m aininneet kuin sivum ennen, sillä se ei 
sapinut kieltolain vastustamiselle.

Näillä kaikilla keinoilla tarkoitetaaan luonnollisesti saada 
istutetuksi kansaan se usko, että on m ahdoton toteuttaa 
kieltolakia, koska ensiksikin se tulee m uka kysymään niin 
paljon rahaa sillä porvarein »oikeuden ja kohtuuden» m u
kaan on vahinko yksityisille korvattava, ja toiseksi me tar
vitsemm e ulkolaisen lainan, jota ei saada, jos ei juoda. 
Siis täytyy juoda, että meitä uskottaisi kykeneviksi laina 
takasin maksamaan. O nko täm ä johdonm ukaista on toinen 
asia, m utta niitä ei herrat nyt kerkiä selittämään, sillä epä
toivo täyttää heidän mielensä.

Joku aika sitten jättivät »Raittiuden Ystävät» senatiin 
anom uksen, että väkijuom ain kuletus valtion rautateillä kiel
lettäisiin. Sanom alehdet kertovat, että senati on anom uk
seen osittain suostunut. Sen mukaan ei rautatiellä saisi 
viinaksia lähettää muille kuin laillisille jälleenmyyjille. 
Mutta sen sijaan saa matkustaja viedä pakaasina 10 litraa, 
ja jos on ovela niiin salaa kapsäkissä 20 litraa, riittäähän 
se yhdelle. Täm ä kun tuli tunnetuksi, pitivät H elsingin 
väkijuoniakauppiaat kokouksen ja päättivät heti ottaa asian
ajajan ja kääntyä prokuratoriin valituksella senaatin »laitto
masta» menettelystä. Lain turvaam at elinkeino-oikeudet oli 
taas vaarassa ja jos senaatin päätösjä ei kumota, niin silloin 
voi kauppiaat anoa korvausta valtiolta.

H uhuna kerrotaan, että jollain tahoilla ollaan aikeissa 
anoa väkijuom ain anniskelukielto kumottavaksi rautatien 
asemain ravintoloissa, eihän se kielto olekaan kun näen
näinen, mutta muotoseikatkin ovat hankalia.

Yllä olevasta käy selville, että me em m e saa väsyä 
kieltolain suhteen, sillä nyt tarvitaan enempi työtä kun en 
nen sen toteuttamiseksi. H errain hum puukit ei saa meitä 
peloittaa, sillä heidän epätoivoinen taistelunsa näyttää, kuinka 
arkaan kohtaan on koskenut, ja siksi onkin kaikki keinot 
heille luvallisia. Tänään räjähtää yksi, huom enna toinen 
pom m i vastustajiltamme, mutta kun tiedäm me, että ne ovat
kin vaan — koiran pom m eja, niin em m e niistä säikähdä, 
vaan työskentelem m e tarm olla eteenpäin. Tulevaisuus on 
meidän!

M. S.

Hyvää Joulua
toivottaa ystävilleen

»Työläisnainen»

Jd u I li  taluEn juhla.

SJlqt on joulu  ta im en ju£)la. S uonio  juhlit tägbeSjö 
upeubeSfaan. Ulnfara p a itan e n  p a u f tu u  m trfiSfa, lumi 
narifee ja  roitifee tu in  rott)aSja. ©e ifää n lu in  tieltäifi 
ta h ra a m a s ta  roalto iS ta roaippaa, luonnon ju tjlapu tua . 
©riom aifen ih an a  on joulu=aantu! S u o lta  hm trteijen met* 
jän  ta ta a  p ittiS tää  au rin fo  n iin  f ir tfa a n a  ja  taun iina . ©e 
he ijas taa  m aloa ja  firffau tta , roalon, roapauben juh lan  
tunn ia tfi. S a lm in en  au rin to ! oi tu h tia  ta iroattu  ja  ifäroöitg 
on finun tu u ta tta  tirifau tefi. © äteile, lo is ta  ja  teroita 
tir tta u tta f i meille fg lm än p o h jo la n  ihmiSIapfille. 8oit)bi 
läm pöä ihm iSfgbäm m iin, p o is ta  fg n tä t ta lroijet roaiterruf» 
fet, innoS ta m eitä eläm än an fa raS fa  taiSteluSfa feStäm ään 
la itt i  roaStointägm ifet . . .

Suonnon ju u ri juhlallijuuS  tu tju u  m in u a  roapauteen. 
S uonne aaroatle u lap a lle  roiettelee ja  m iittoo aa to a a  me» 
ren je ltää . Sum inen lateuS, tim atteleroa, hopeanhohtoinen, 
auringonpaiS teeSja n iin  tununaS ti tim atteleroa h an ti fyob- 
ta a  ja  houfuttelee, je iietoo ja  tu tju u  m inua, © n moi 
raaS tuS taa fitä tenhoa, en rooi jä ttä ä  ih a ilem atta  ja  naut» 
tin ta tta  jou lupäiroän  ju u rta  iloa ja  ra u h a a  luonnon juu» 
reS ja roapaubeSfa, roaan riennän  finne ja  an n an  taim en 
tu im an  tuu len  jääl)bg ttää  tu u m a t tunteeni, ta ihoni faitti.

§iiE)bän huintaSti tuonne g h ä  faitem m affi ja  fauent» 
m atfi, en tiebä tu in ta  fauraaffi ta l)to i(in faan . ® glm ät roii» 
m at roiittäroät p o tttaroaa o tjaan i. D i tu in ta  je on hellää 
tuo tuu len  hensähöhS otfaHeni, je on n iin  roirtiS täroää ja 
gStäroälliStä hpnm ilgä, että je tu u b ittaa  ihm iSlapfen tun» 
teiben m aailm aan , unelm ien m aailm aan , finne, joSfa roä^ 
liin on n iin  roilpoiSta roiil)tt)ä hyttinen, roaan hyttinen, 
fillä eihän unelm a ole eläm ää. $ o S  tahbo t hetten n au ttia , 
n iin  nau tinnon  jälteen  tulee finun tä rfiä . S e lla is ta  on 
eläm än tobeUifuuS. ©e on n iin  fg lm ää, niin fää lim ätön tä  
ja  fitfi n iin  m oni m u rtu u  eläm än toroaSfa tam ppailuS ja .

—  Qo loppui lateuS. föauniS, tuuhea tuufim etjä tu li 
m asto an i, fj3gfäf)bgn. h u u le n  fum m attijeSti tirtontello jen  
tum ahteleroan ra itta a S fa  aam uilm aS ja . 9te ta itu ro a t tut» 
fiten ihm ifiä firttoon  — — — .

SJtitfi en m inä tin  m enngt tirftoon , mitfi gtfin h ori) ai» 
Ien u ltöna , ta ltta n a  aaroalta  u la p a tta . © atnaS ja m uistin  
fa n a t: „$oS  ru fo ilet jum alaafi, n iin  mene tam m ioofi, 
julje oroefi ja  rufoile finun ifääfi hengeSfä ja hän tuulee 
finua." -äftiffi fitten m inun ta i fenenfään tarroitfee roa» 
ru S ta u tu a  p ittitte  firttom atto ilte , tu n  te rran  ju m a la  on 
fa itfia tta  ja  tuulee jo tap a itaS ja . S aaS  roapaitbuin ajatut» 
feStani, etten tel)ngt fgntiä, en tä r itto n u t ju m a la a  roaStaan, 
m a itta  tä ä llä  fa u ta n a  firtoS ta ja  ihm ifiStä harh a ilin tin . 
S ä ä l lä  luonnon roapaubeSfa jaap i n au ttia  tobettiSta joulu» 
iloa , jo u lu ra u h aa . Q a mitfi m enifintään tirftoon , jo ta  on 
u lfofuttaifuuben ja  tefopghggben pefä, joSfa „pappiSroal= 
lan  p irunpalroetuS" tg lroää ta n fa a n  roalheen fiemettiä. —

S u o  tuuhea, huurteinen m etjä tu tfu u  fatfelem aan Sa» 
p io lan  tanhuro ia. f$u£)baS lum i lepää puibert otfitta, fit» 
m a rtaen  n iitä  fgroälle m aah an  . . .

p a in u n  ghä fgroentmätte metfön fifään. © iettä on 
n iin  h ilja is ta .


