
132 T y  ö l ä i s n a i n e n

myönnettiin johtokunnalle tilivapaus. Valittiin virkailijat: pu
heenjohtajaksi Hilda Tuom inen ja varalle Anni Suojanen; kirju
riksi edelleenkin Tilda Luoto; johtokunnan jäseniksi tulivat: 
Hilda Tuominen, Anni Suojanen, M artta W irtanen, Elsa W uorio, 
Emmi Nieminen, Roosa Niskala, M aria Nurmi ja Tilda L uo to ; 
rahastonhoitajaksi valittiin Martta W irtänen ja taloudenhoitajaksi 
Olga W aininen. Tilintarkastajiksi tulivat: vakinaisiksi Martta 
Niskala ja H anna Nurmi sekä varalle M artta Leppänen ja Naima 
Lindgren. Huvitoimikuntaan valittiin 8 henkeä. Valittiin osas
tolle kirjeenvaihtaja, joksi tuli Roosa Niskala. Päätettiin ilmoit
taa kuukausikokoukset Työläisnaisessa.*) Kokouksen päätyttyä 
oli jäseniillä perheiltama.

— U u d en k aup u n gin  T. Y:n naisosaston kuukausikokouk
sessa t. k. 12 p. valittiin yhdistykseu arpajaistoim ikuntaan Jääs
keläinen, Veina Tättilä ja Hilda Seppälä. Osaston huvitoimi
kuntaan erään paikkakunnalta m uuttaneen jäsenen tilalle valit
tiin Aksa M anneroos. Luettiin »Työläisnaisesta kiertokirje 
maamme nais- ja am m attiosastoille, jonka johdosta keskusteltiin 
ja tultiin siihen lopputulokseen, että ammatillinen toiminta nais
ten keskuudessa on kovin heikkoa, joten sitä olisi ehdottomasti 
saatava vilkkaammaksi vaan kun nyt juuri on valtiolliset vaalit 
äkkiarvaamatta tullut eteemme, niin täytyy varat ennen kaikkea 
käyttää niiden avustamiseksi, joten me puolestam m e emme voi 
ainakaan tällä kertaa avustaa rahallisesti. Yksimielisesti päätet
tiin kannattaa yhdistyksessä aikaisemmin tehtyä päätöstä, että 
ostokset ovat tehtävät niissä liikkeissä, jotka ilmoittavat piirimme 
pää-äänenkannattajassa »Sosialistissa». Osuuskaupan toivottiin 
ennen kaikkea ottavan täm ä työläisten vaatimus huom ioonsa. 
Tulevasta vaaliagitationista keskusteltiin ja toivottiin johtokun
nan piakkoin hommaavan suuria naisten keskustelukokouksia, 
joissa voitaisi keskustella ehdokkaista y. m. Keskustelukysymyk
sen kieltolaista ja väkijuomain turm iollisuudesta alusti Emmi 
Vallen, jossa alustuksessaan hän todisteli kuinka ennen kaikkea 
naiset ja lapset saavat kärsiä väkijuomain kirousta. K eskuste
lussa tuotiin jotensakin sam oja mielipiteitä julki. Y leensä toi
vottiin että naiset enem m än toimisivat täm än asian eteen, vai
kuttamalla nuosisoon kasvattavasti ja saattam alla heitä itsetietoi
seksi ja työskentelemään kaikkien epäkohtain poistam iseksi jo
kainen myönsi sen, että lopullisesti täm ä kysymys ratkeaa silloin 
kun olemme saaneet kieltolain. O hjelm assa oli runo, jonka lau
sui Evi M anneroos ja kertomus jonka luki Jääskeläinen. Lo
puksi keskusteltiin osaston sisäisistä asioista.

H. S.

— L ahden palvelija in  o sa sto  oli Pääsiäispäivänä kutsu
nut emäntäin ja palvelijain vapaaajan järjestäm isestä. Kokouk
sessa, jonne oli saapunut suuri joukko palvelijoita vaan vähä- 
lukuisesti rouvia. Kysymyksen alusti Miina Sillanpää, jonka jäl
keen keskusteltiin, miten olisi saatava rajoitettu työpäivä käytän
töön. Päätökseksi tuli vilkkaan keskustelun jälkeen, että palveli
jat kokoontuu seuraavana sunnuntaina osaston varsinaiseen ko
koukseen, jossa tarkistettaan päätös, jonka mukaan lähetetään 
Lahdessa oleville porvarillisille naisyhdistyksille kirjelmä, jossa 
ehdotetaan määriteltäväksi, miten m onta työtuntia katsotaan pal
velijan työpäivään kuuluvan ja miten pyhävapaus olisi saatava 
käytäntöön. Kirjelmässä pyydetään näitä naisyhdistyksiä kutsu
maan em ännät kokoon ja keskustelem aan palvelijain vaatimuk
sien hyväksymisestä. M. S.

— Siu ru n  t. y. naisosastolle. Tahdotte, että panen leh
teen teidän kuukausikokousilmoituksenne vaikka ette ilmoita 
aikaa. Minun on m ahdotonta suorittaa antam aanne tehtävää, 
kun ei ole kuudes aisti vielä niin kehittynyt, että ilman langa
tonta sähköä arvaisin ajan. — H. P.

— P alvelija in  liitto to im ik u n n an  kokouksessa t. k. 16 p.
keskusteltiin agitationin järjestäm isestä vaalin edellä ja päätettiin, 
että ei oteta erikoispuhujaa liitolle ennen vaaleja koska kaikkien 
huomio on kiintynyt valtiolliseen taisteluun, joten ammatillinen 
täytyy heti vaalien jälkeen entistä ehom pana. Päätettiin lähettää 
osastoille kiertokirje sekä huom auttaa sanom alehtien kautta piiri- 
sihteereille, että evästätsivät piiripuhujia erikoisesti palvelijain 
agitationista. Lentolehtisen suhteen päätettiin, että koska sos. 
dem. eduskuntaryhmän puolesta julaistaan lentolehtinen palveli
joille, niin kehoitetaan osastot sitä innolla levittämään. Liittoon 
oli ilmoittanut liittyvänsä Lappeenrannan palvelijatarosasto. Liit- 
toveroja oli lähettänyt Seinäjoen ja Lappeenrannan osastot.

M. S.

Ulkomaalta.

— {tunnollinen öönsoiJcuö Tnnötaojn. 21öniotfcn3 an
nettu nttjöSfin ctuoifeutetuille nnifille. ftööpenhnminasta, ljufjtii. 
14 p. golteting on lopullitesti hproätjpnpt, IjaHitufjen laatim an Ia» 
tieljbotutjen pleijen tunnallifeu äänioiteuben ulottamifesta taittiin  
toeroa matfaroiin miehiin ja naijiin, jotta o ro a t 25 to u o t ta  roan» 
h e m m a t fetä taittiin  naimijisja olemiin naijiin, joiben m ie h e t  m a!» 
ja to a t  to e ro a . 9lämä fjentilöt rooiroat ottaa ojaa taittiin  muihin 
tunnallijiin maaleihin paitji n. j. piiritotousten toaaleitjin. HBaalit 
tapahtum at jutjteellifen järjestelmän mufaijesti. £atiet)botus hproät» 
jpttiin 64 äänellä 35 roastaan. Sojialistit äänestiroät tuollaista 
etuoiteutettujen luottien E t̂jtoälfi toimeenpantua »reformia" roastaan.

— © tttfnn  jotnlaitoffcn menot. SCaltionroararitfoa tohti oi» 
Iaan Satfasja nptpään hpioää roaul)tia purjef)ttmas(a. S en  ofottaa 
„SBorroärts" jelroin numeroin.

S a ijan  militarismin nielemät menot, niihin luettuna mpös me» 
rijotaroarustusten ja jiirtomaapotitiitan menot, oroat tpmmenen 
rouoben tuluesja tasroaneet lähes tatjintertaijitji. 2B. 1898 tettroät 
armeijan, merijotalaitotjen, jiirtomaiben, roaltatunnan inroaliibira» 
hän ja pleijen eläterahaston menot jetä roaltioroelan torot rjhteenjä 
900 milj. Satfanm artfaa. HB. 1908 oroat taas nuo (amat menot 
1,560 milj. Sm t.

S a ijan  roaltatunnan roaltioroarain roajaus tetee nptpään roä= 
hintäin neljännesmiljarbin. SRerijotalaitotjen menojen Iijääntpmi» 
nen,: roirtamiesten palttain torotus ja jiirtomaalainat tulem at nos» 
tam aan tuon roajautjen puoleen miljarbiin. 3 0S f” 5 taljbotaan 
roätttää roaltionroararittoa, niin täptpp mpöntää ujeampia fotoja 
miljooneja uufia roeroja. 3 °  ©alfan nptpisten porroaripuotueitten 
lannan  huomioon ottaen on jelroää, että näm ä fabat miljoonat toe» 
tetaan taas nplteä roälillifillä roeroilla, juurella IöpI)älistöIuotan juo» 
nenlasfulla.

HBaltionroararittoltai tanfan tphjinurpöstäminen — laufuu „23or» 
roärts" Ioputji — m uuta tietä ei enää ole ebesfä S a ijan  fotalai» 
totjen ja maailmonpolitiitan nielemäin menojen noin mielettömästi 
tasroaesfa.

*) Milloin ne ovat? H. P.

— K ansan n äyttäm öllä  esitettiin 2:na pääsiäispäivänä: 
Y lösnousemus. T ilanpuutteessa jää selonteko ensi lehteen. Ke
hotam m e lukijoitamme katsomaan tätä täm än naytäntökauden 
arvokkainta kappaletta.

— puututtia efimerfti nitepöhmtuutntfen tnrpccllifuubeStti.
3täroällä taroalla tuoli ästettäin  m uuan palroelustpttö Hilma Stftu» 
hell Saroonrannan £apinlat)öen tpläsfä. fyou&urtuaan lapfirouo» 
teefeen, ajettiin hän palroeluspaitastaan maantielle ja roasta pittän 
etjimifen perästä pääfi trjttö erääjeen taloon fairastamaan. Siellä 
hän tuitentin tuoli heti fpnnptptjen tapahtuttua, turjuuben ja Iöp= 
tjppben rouotfi, tosia ei ollut roaraa hanttia thaijuuteen läätäriä 
eitä tätilöä. kuolem a iorjafi lapjentin pois tärjimpffiä lupaam asta 
elämästä.

— @i fcfä lonm a. Jtutomateollijuuben tpönarrtajaliiton toto» 
utfesfa roiime lauroantaina Tampereella efitettiin pljben liittoon luu» 
Iuraan tehtaan tpöntetijäin puolesta roaatimus 2 roiifon tejälomasta 
oiteubella täpteen päiroäpalttaan tältätin  ajalta. Hlfiasta testustel» 
tua totous tuli fiihen ptjimielifeen päätötjeen, että tutomateollijuu» 
ben harjoittajat taloubellijista fpistä eiroät rooi juostua roaatimut» 
feen, jonta hproätjpminen jitä paitji muta patottaifi parhaana tpö» 
aitana testepttäm ään tehtaitten täpnnin.

Uliin tptläl)än juji fpitä . . .
— DJiitctt paljon ©clfingiit fnpntoisfn juobnnn. §eljingin 

hotelleisja, rarointoloisja ja annisteluisja on annisteluntartastajan 
päiroätirjan m utaan allam ainittuina rouofina nau tittu  feuraaroat 
m äärät roätijuomia nim ittäin:

HB. 1907 tonjattia 31,588 litraa 1,985 pulloa ä  1 litra, rommia 
863 l., paloroiinaa 108,594 I., arrattia 129 1., Iitööriä 8,490 pulloa, 
roistpä 4,594 pulloa. HBastaaroat lurout ro. 1906 oliroat: tonjattia 
31,529 I., 1,261 pulloa, rommia 1,112 L, paloroiinaa 95,930 I., ar» 
ra ttia  188 I., punsfia 41,284 pulloa, Iitööriä 8,172 pulloa ja roistpä 
2,895 pulloa.

(£bellämainittujen, roiime rouoben aitana taupungin rarointo» 
loisja ja annisteluisja täptettpjen roätijuomain raha=arroo tetee, jos 
arroo {ostetaan fen hinnan mutaan, m itä roälijuomista rarointoloisja 
matfetaan, feuraaroat jummat:

31,588 I. tonjattia 315,830:
863 „ rommia 12,082

108,594 „ paloroiinaa 325,882
129,, orrattia 1,419

40,963 puli. punsfia 204,815


