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TYÖLÄISNAINEN
SO SIA LID EM O K RA TISEN  NAISLIITO N ÄÄNENKANNATTAJA

T ilau sh in n at Suom essa:
Koko v u o s i ..........................................Smk. 4: —
Puoli »   » 2: —
Y ksity isnum ero ita   » —: 10
Amerikassa koko vuosi . . 1 doll. 25 cent.

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

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

Vastaava toim ittaja:

M I I N A  S I L L A N P Ä Ä
Toimittaja:

H I L J A  P Ä R S S I N E N
O so ite  H els in k i, L a iv u rik a tu  11

3 vu osikerta  

I lm e s ty y  H e ls in g issä  k e r r a n  v i ik o ssa
K o n t t o r i :  Helsinki 

Sirkusk. 3. Avoinna klo 9—1, 4—7. 
Puhelin 56 59.

— Lehtemme viimevuotisien asiamiehien 
huolenpitoon vetoamme vakavasti toivoen, että 
lähettävät v. 1908 maksamattomat velat tämän 
kuun kuluessa, elleivät tahdo tulla julaistuksi 
tehdessämme.

Asiamiehet! nyt on velkamme Työmiesleh- 
delle kasvanut arvaamattoman suureksi, joten  
lehden säännöllinen ilmestyminen riippuu siitä, 
että toimitatte veikanne tämän vuoden alku
puoliskolta viipymättömästi.

Työläisnaisen Osuuskunnan Hallinto.

Musta taantumus.

Ebesfäni on päimän lanomaleljbet, jotta tertomat ebus» 
tunnasja hproäflytyn menoarroion farjimijesta fotamiljoonien- 
hymäffi. SRitsfä ferrotaan, että fenraalifuroernööriu eljbotuf» 
festa on fanfafoulu» ja firoistystarfoitut|iin humätjytyistä 
m äärärahoista tingitty pois tuntumia eriä, ja ne juuri 
jenlaijista, jotta tostemat tanjan pohjaferrosten tarpeita, 
tuten tanjatoululaitosta, työraäenopistoa, tanjantirjastoa, 
marattomien fanjafoululastert ramitjemifeen ja maatetia» 
mijeen jetä raittiustyön ebistämijeen myönnetyistä eristä. 
T ähän jaotta on Suom i toti |aanut pitää |ijälli[en it|e= 
hallintonfa roarain täyttöön nähben, mutta nyt alfaa 
SBenäjän ministerineumosto foljbella Suomea itääntuin me 
jo olifimme täsfäfin (uljteen lopullisesti riipumaifia minis» 
terineumoston m ääräyfjistä. 3 a  luroaaroin 3Benäjän taan= 
tumusmielifelle f)allitut|elle on juuri |e, että |upistuf|is|a 
on en|itnäi|ien joutos|a Ian |an  pohjaterrosten opetut|es|a 
tarroittaroien m äärärahojan fielto.

Sftafentaroalta tuntuu täm ä uutinen, mutta fatfinferroin 
fatferalta tuntuu |e, että famas|a janomalehbesjä |aa  Iutea 
hel|ingin maltuusmiesten fotouf|es|aan hylänneen Työmäen 
opiston perustamisehbotuffen. CSifö täm ä ole furoaata; 
SBenäjän mustafotnialaifet foittaroat faifin feinoin roastus- 
taa  fan |an  firoistämistä ja lamoin tetee meillä omat roirfaljerrat, 
meibän omat musta|otniaIai|et. Sim istynyt fan |a on tau» 
histus ja |en rouotfi mastustetaan |imistyt|en leroenemistä 
fanfan lyroiin riroeihin. SBenöjärt taantumuf|ellinen haki5 
tus on mahbollinen m aas|a, m is|ä fan |a  on it|etiebotonta, 
mailla faiffea foutufiroistystä, |en |e tietää liijan haroin, ja 
|it|i Jillä annetaantin tan|alte ta |a tan  pamppua toulujen 
afemasta, ja jos jofu on faanut m artain m ähän enempi 
oppia itjelleen, alfaa hän pian tulla roaaralli|et|i ja epäil»

täroäffi. Silloin tehbään fiellä afia yffintertai|ef|i, roebetään 
mies hkfipuuhun, |iten on hänestä päästy. Täällä  ajettuu 
meibän |iroistyneetji luotat|i itfeään fut|uma tanfan aines 
lamoin firoistytfen ehtäi|ijäf|i. Ei ainataan 25 muoteen 
mitään työmäen opistoa tarmita, roäittiroät herrat ruotfifot, 
fimistyffen tufipylmäät Suomesja. Siifuttama yfjintieli|yys!

IRäihin fortotoimenpiteijiin emme moi olla raastaa» 
matta! 3 a  ainoa oitea roastaus on lemittää |o|iaIibemotra= 
tista malistusta, tilaam alla puoluelehtiä ja liittymällä ytj» 
bistytfiin jä|enef|i. Sujittamalla järjestöt fyfenemme taan» 
tumusta roastustamaan, ja fitä tietä Suomen oifeutfia mal» 
tuomaan. S iinä  m astaus |etä totimaifille että itäifille 
musta|otnialaijiIIe.

sm. s .

Uaimakas ja vaikuttaua raittius- 
saama

on pibetty äsfen tutuneina roiiffoina 9?uot|isfa, jos|a |uur= 
lafon aitana roäfijuomain myynti oli fielletty. Eräs SRuot» 
|inm aan fanomalehti firjoittaa jiitä [euraaroaa: „?)stabista 
h aap aran taan  asti on täm än hrljctifen, roerrattoman rait» 
tiusfaarnan roaitutus tuntunut. SRuot|in fanfa ei ole tos» 
taan  ollut niin yleijesti raitis, h iljainen fiunaaroa rauha 
on mallinnut tobeisja, maanteillä ja tanjanjoufosfa. SPoIii|i= 
putfat omat oIIeet~tyhjinä, tuomioistuimien efityslistoisfa ei 
ole ollut ainoatataan mäfijuomajuttua. Dn tuntunut juh» 
laita foto maasja.

S itä  ihmeellisempää on, fun faitfi täm ä on tapaljtu» 
nut par'a itaa  festäneen juurlafon aitana, jolloin Jatoja tu= 
han |ia  miehiä on ollut joutilaina ja ilma on muutenfin of» 
lut täynnä taitenlaifia huhuja ja leroottomuutta. Täm ä 
roaltaroa rauha on tyynnyttänyt mieliä juuri liiloin tuin 
fofiaalinen myrsfy on parhaillaan rairoonut. S itä  on ih= 
metelty ja hämmästytty. URonet tuhannet, jotta muuten 
omat olleet mätijuomien orjia, omat nyt raittiina eläneet.

SDtifä täm än on roaifuttanut? Se, että maasja on mal» 
linnut I i e 11 o I a f i. Stieltolafi on ollut |e ihmeellinen taita» 
|euma, jota on mintuin ojennettu rauhan maltilta tanjan 
yli maifuttanut täm än tyyneyben, jota me la itti olemme 
laaneet nauttia ja jota matfustaroaifet ultomaalaifet omat 
ihmetelleet. SRoni toirooi (uurlafon jatfuroan ijanfaiffifesti 
ainoastaan täm än |iunatun fieltolain täljben, pahoin fof)= 
bellut roaimot, ja Iapfet |efä muut, jotta omat färfineet mä» 
firoaltaa ja fortoa toto itän |ä  mätijuomien tähben, fitä toi» 
rooroat.

Raittien t ä y t y y  tunnustaa täm ä mahtama tojia|ia, 
faitfien täytyy nähbä ja haroaita täm ä rauha, jota mallit


