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T ila u s h in n a t  Suom essa; Koko vuosi Smk. 4 :—, 
puoli 2 : — Yksityisnumeroita —: 10; Amerikassa 
koko vuosi 1 doll. 25 cent., puoli vuosi 65 ce n t.; 
Venäjällä koko vuosi 1 rupla 25 kopeekkaa, puoli 
vuosi 90 kopeekkaa.

M IIN A  S IL L A N P A A , Vastaava. 

H IL JA  P Ä R S S IN E N , Toimittaja. 

O s o ite  H e ls in k i, L a iv u r ik a tu  11

5 :s  v u o s i k e r t a .
I lm e s ty y  H e ls in g is s ä  k erra n  v iik o s s a .

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

N :o 13

L ä ä k ä re itä :

Alho, Antinkatu 9, la s te n i 10— 12 ja  5— 7, puh. 77 72. 
H irvisalo , Vladim irink. 11, sisätaut. 5 — 7, puh. 55 95. 
Leiden iu s, L aim i, N ikolainkatu 19, 5 — 6, puh. 50  9 ja  76 03. 
Toppelius, Kluuvikatu 6, la s te n i 12— 1 ja  5 — 6, puh. 81 22. 
V artiov aara , A leksanterink 40, silm ät. 10— 11 ja  6 — 7 puh. 69 62. 
V asen ius, E rottaja 15— 17, naistentaut. 9 — 11 ja  2 — 3 puh. 4  87.

M illoin  saadaan kieltolaki?

V iim e aikoina on tiede yhä enem m än luonut huom iota 
väkijuom ani väärinkäytökseen. Kun viinaa ennen kutsuttiin 
eläm än vedeksi, voidaan sitä nyt kutsua kuolem an nesteeksi, 
niin ankaroita arvostelu ja on siitä nyt annettu. K un viina 
keksittiin, niin uskottiin siihen aikaan aivan täydellä todella 
ja  lääkärit etupäässä, että nyt on keksitty kaikkia parantava 
ihm elääke. N iinpä eräässä saksalaisessa lääkärikirjassa v. 
1 4 8 2  sanotaan, että »se ken jo k a  aam u ju o  viinaa puoli 
lusikallisen, ei tule koskaan kipeäksi». V iinan tunnetuksi 
tekem istä avustivat etupäässä papit, jo tka  saarnatuoleistaan 
selittivät kansalle viinan hyviä om inaisuuksia ja  kehoittivat 
kansaa sitä juom aan. M ainitsem ista ansaitsee m yöskin että 
Ruotsin kuningas Juh ani III kirjoitti erikoisen teoksen vii
nan valm istustavoista ja  sen hyvistä om inaisuuksista. Että 
tarkoitus saavutettiin on luonnollista, olihan paraat voim at 
liikkeellä, kuninkaasta pappeihin saakka.

E nnen viinanpolton yleiseksi tultua, oli kotitekoinen olut 
käytännössä. O lutta ei silloin  juotti säästäen todistaa se, 
että asiakirjoissa lasketaan isännän kuluttaneen olutta 3 0  ja  
rengin 12  tynnyriä vuodessa. Nyt toivottiin että viinan 
nauttim inen sivuuttaisi o luen ju on n in . Kustaa III aikana 
oli viinan valm istus valtion huostassa. M utta h u on o jen  ai
kojen tullessa, kun valtio ei saanut tarpeeksi viljaa viinan 
valm istam iseen, oli hallituksen pakko m yöntää ta lon p o jille  
kotipoltto-oikeus, jo k a  taas hu ono jen  aiko jen  tullessa, s. o. 
1 8 6 6 , jo llo in  Suom essa oli o llu t useam pia katovuosia pe
räkkäin, heiltä otettiin. Sen jälkeen ei viinaa saa polttaa 
muuten kuin erityisellä luvalla. Nykyään ei v iinapolttim oa 
saa perustaa maalle, jo lle i kunta varsinaisessa kuntakokouk
sessa ole antanut siihen suostum ustansa eikä kauppalaan

ilm an sen äänivaltaisten jäsenten lupaa. Kaupunkiin sitä
vastoin saa perustaa paloviinatehtaan ilm an kaupungin vi
ranom aisten lupaakin. V altio  veroittaa väkijuom aliikettä; 
nykyään kannetaan paloviinasta veroa 2  mk. litralta ja  oluesta 
8 mk. 10  kg. maltaita. Tateh on väkijuom aliike saatu kyt
ketyksi yhteen valtiotalouden kanssa. Nyt ei voida väki- 
juom aliikettä niinkään helposti kukistaa, eikä yksityisiltä väki
ju om ani valm istajilta ja  kauppiailta heidän suurta ansaitse- 
m ism ahdollisuuttaan viedä, koska sam at henkilöt ollen vai
kutusvaltaisessa asem assa, koettavat peittää om at etunsa val
tion etujen taakse.

K uvauksena käsitteiden häm m entäm iselle voisin vielä 
m ainita, että kun 1 8 5 0  luvulla baijerilainen olutvalm istus- 
tapa tuli täällä tunnetuksi, niin silloin  sam alla kun ruvettiin 
kiittämään baijerilaisen oluen hyviä om inaisuuksia ja  sen 
terveellisyyttä, sam alla lausuttiin toivom uksia, että sam oin 
kun viina ennen syrjäytti kolitekoisen oluen, sam oin to iv ot
tiin oluen taas puolestaan syrjäyttävän viinan. Täytyihän 
asialle antaa kansan paraaltakin näyttäviä puolia.

V . 1 8 0 0  asetuksessa laskettiin keskim ääräinen palovii- 
nan kulutus 12 kannuksi jokaista m iespuolista ja  6  kan
nuksi jokaista naispuolista henkille pantua asukasta kohden 
vuodessa. Vertauksen vuoksi m ainittakoon, että nykyinen 
paloviinan kulutus tekee noin  3 — 4 litraa vuodessa asukasta 
kohti. K ulutus on nykyään siis 6  — 8 kertaa pienem pi.

Kun puhutaan kansan yleisen terveydentilan hu onontu 
m isesta, n iin  on otettava h u om ioon , että väkijuom illa on 
siinä suuri ja  tärkeä osansa. Nyt ovat lääkärit yksim ielisiä 
siitä, että väkijuom at ovat myrkkyä, jo k a  enem pi nautittuna 
vähitellen vaikuttaa ei ainoastaan asianom aiseen itseen, 
mutta m ikä pahem pi, jälkeentulevaan sukupolveen. P ro fes
sori T igersted t lausuu, että vatsakatarit, vatsasyövät, huono 
ruokahalu, herrnoheikkous, keuhkotauti y. m. ovat su ora
naisia seurauksia väkijuom ain nauttim isesta. Mitä on päih
tym ys? E ik ö  se o le  äkkinäinen myrkytyskohtaus. E n si
kertalaiseen se vaikuttaa aivan sam alla lailla kun myrkyn 
nauttim inen yleensä. A sianom ainen saa oksennus- ja  p yör
rytyskohtauksia. jo s  väkijuom ia nauttii liian paljon, on kuo
lem a seurauksena. V äk iju om illa  on vielä se om inaisuus, 
että kun niitä enem pi aikaa nauttii, rupeaa m onen ruum is
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sitä vaatimaan lisää, syntyy n. s. ju om ahim o, joka  tulee 
niin valtavaksi, että täysikasvuinen vahva m ies ei kykene 
sitä vastustam aan, vaan hän on valm is vaikka rikoksen avulla 
hankkim aan itselleen tarvittavat varat. Kun alkoholim yrkyllä 
on n. s. narkootinen eli huum aava vaikutus, se kun on 
ennenkaikkia herm om yrkkyä, niin sen om inaisuudet ovat 
m yös sitä vaarallisem pia. N iinpä ju om arien  lapsissa usein 
tapaa kaatumatautisia, tylsäm ielisiä ja  herm oheikkoja. U lk o 
m ailla kun on tutkittu hullu inhuoneissa hoidettavien m ies
ten elämää, on todettu, että noin kolm as osa, toisissa maissa 
puolet, vieläpä enem m änkin on järkensä m enettäneet väki
ju om ani käytöstä.

V uonna 1 8 9 8  toim itettiin meidän m aam m e vankiloissa 
virallinen tutkim us niistä syistä, mitkä olivat vaikuttaneet 
vankilaan joutum isen . Tutkim uksen tuloksista ilm eni, että 
enem pi kuin puolet kaikista vankilan asujam ista oli sinne 
joutunut väkijuom ani takia. N eljä viidettäosaa m iesp uoli
sista sakkolaisista oli jo k o  varsinaisia ju om areita tai senlai- 
sia, jo tka usein käyttivät väkijuom ia. Lähes 2/3 osaa sakko
laisista oli tehnyt rikoksensa juop uneessa tilassa. M iesp u oli
sista kuritushuonevangeista oli yli 2/g tehnyt rikoksensa ju o 
puneena. Am erikan M assenchusettin virallisen tilaston m u
kaan on noin 8 2  — 8 4  prosenttia kaikista rikoksista tapah
tunut väkijuom ien vaikutuksesta.

T äm m öiset tiedot silm ien edessä on vaikea ym märtää, 
miten vielä voidaan vastustaa yleistä kieltolakia. E ikö  kan
san terveydentila ja  taloudellinen hyvinvointi pitäisi olem an 
suurem m asta m erkityksestä kuin se, että väkijuom aliikkeen 
avulla saadaan valtiolle tuloja. Kerättäköön ne rahat vaikka 
suoranaisella verotuksella kohonevan asteikon mukaan, niin 
se sum m a kyllä saadaan kokoon, eikä se sitäpaitsi todelli
nen syy olekaan, vaikka sitä on syyksi selitetty. T odellinen  
syy kieltolain vastustam iselle on se, että ensisti sen avulla 
säilyy porvaristolle laajat ansaitsem islähteet, ja  toiseksi väki
ju om ien  avulla voidaan työväestön kehittym is- ja  itsenäi- 
syyspyrintöjä vastustaa. Itsetietoinen ja  raitis työm ies on 
työnantajalle paljon vastenm ielisem pi kuin ju op p o ja  hu oli
m aton, siksi saakin raitis usein poistua ju o p o n  jäädessä 
työhön .

jo k u  päivä sitten kerrottiin sanom alehdissä, että K iinassa 
oli juuri astunut voim aan opium in kieltolaki. Valtion suu
ret opiumivarastot poltettiin juhlallisesti kansan läsnäollessa. 
Opium i on fiuumaavaa myrkkyä aivan kun väkijuom at, ja  
siitä on valtiolle sam oin ollut tuloja. M utta vaikka m eillä 
pidetään kiinalaisia puoli pakanoina, raakalaisina, niin ne ovat 
tuolla teollaan näyttäneet, että kiinalaiset osaavat panna suu
rem m an arvon kansan parhaalle kuin rahan tulolle. Jälellä  
me olem m e kiinalaisista.

Y leinen  kieltolaki o lkoon jokaisen työläisen vaatim uk
sena, ja  sitä vaatimusta on yhä voim akkaam m in esitettävä, 
kunnes sopivan ajan tullen se pakoitetaau otettavaksi käy
täntöön, jo s  ei hyvällä, niin —;.

Miina S.

P orvarisnaiset ja  lainsäädäntö.

Se köyhälistöläinen, joka  pysyy välinpitäm ättöm änä so- 
sialidem okratein alinom aisille kehoituksille: järjestykää, tais
telkaa oikeuksienne puolesta luokkana luokkaa vastaan, on 
ennen pitkää kokem uksen kovassa koulussa oppiva näke
mään, että puhe luokkavastakohdista on vastaväitteistä h u o 
limatta totuus, jo ta  ei m illään voida kieltää, sam oin kuin 
sekin, että ka p ital isti 1 u o k ka aina ja  kaikkialla kiskoo itselleen 
oikeuksia ja  etuja työväen kustannuksella. Porvarisluokasta 
eivät sen naiset tee poikkeusta. Paitsi arkieläm ässä, niin 
m yös lainsäädännössä, pitävät he kynsin ham pain kiinni 
yläluokan eduista ja  katsantokannasta.

Kaksi tuoretta todistetta on m eille tästä taasen ulkom ailta. 
Kuten viim e lehdessä kerroim m e, sai N orjan  äsken ensim äi- 
sen naisedustajansa Nyt kerrrotaan, että keskusteltaessa so 
tam inisterien kulunkiarviosta ehdotti sosialisti N issen, että

sotalaitoksen nielem iä m enoja  vähennettäisiin nykyisessä ku- 
lunkiarviossa yhteensä 1 m iljoona kruunulla. Naisedustaja 
A nna Rogstad on pitänyt ensim äisen puheensa, jo ssa  hän 
lausui kannattavansa rauhan asiaa ja  kansainvälisiä sovinto- 
tuom ioistu im ia ja  toivovansa, että m ilitarism i tulevaisuudessa 
häviää, mutta tästä huolim atta hän ei kuitenkaan tule maan 
puolustuksen nim essä äänestäm ään sotam inisteriön kulunki- 
arviota vastaan; varsinkin N orjan p oh jo isosissa  on puolus
tuksen hyväksi tehtävä uhrauksia.

P orvarisnainen siis äänestää rah oja  ruutiin ja  pistimiin, 
sotalaitokseen, jo k a  raaistaa maata ja on 20-vuosisadau häpeä! 
K uvaavaa!

T o in en  esim erkki:
Tanskan parlam entissa tulee piakkoin esille naisten y ö 

työn kieltoa koskeva lakiehdotus. T äm ä varsin suotava laki 
on saanut vastaansa koko porvarim aailm an. Porvarilehdet 
kirjoittavat ankarasti sitä vastaan, onpa pidetty oikein m ie
lenosoituskokouksiakin . Suurin sellainen oli t. k. 17 p:nä 
K öpenham inassa. K okousta kesti kaksi tuntia ja kuusi pu
hujaa kävi suurella voim alla lakiehdotuksen kim ppuun. P u 
hu jien jou kossa m ainitaan m yöskin filos.-toht. neiti Maikki 
F rib erg  Suom esta.

P a ljo  melua kokouksessa pidettiin, tietysti ei tavallisia 
syytöksiä ja  haukkum isia sosialistejakaan vastaan säästetty.

Lopuksi hyväksyttiin päätöslauselm a, jossa sanottiin, että 
on m ahdotonta erikoiskiellolla suo jella  naista hänen työvoi- 
m ainsa väärin käyttäm iseltä ja  että erikoiskielto ei edistä 
hänen ja  hänen lastensa hyvinvointia, vaan päinvastoin hei- 
kontaa hänen taloudellista asem aansa.

Suom en porvarilliset lehdet ovat kiiruhtaneet tätä ta
pausta kertom aan, kehuen sillä, että mukaan oli tullut työ
läisnaisia.

L ukijam m e muistavat, kuinka K öpenham inan kon gres
sissa m uutam at Tanskan ja  Ruotsin työläisnaiset asettuivat 
yötyön kieltoa vastaan. Näitä ja  heidän hengenheim olai
siaan, luokkatietoisuudessa heikkoja työläisnaisia ovat porva
risnaiset nyt onnistuneet huulesta vetämään. Mutta kaikki 
luokkaetunsa ym m ärtävät työläisnaiset säälivät nähdessään 
porvarillisten riistäjäin puoltajat ja  työläisnaiset —  syleile- 
mässä. —  Porvarisnaiset puoltavat työläisnaisten yötyötä, 
saadakseen yllin kyllin huokeaa työvoim aa tehtaisiin. —  S e 
hän sopii heille.

Porvarisnaisille sopii hyvin astua lainlaadintaharrastusten 
alalle puoltam aan sotilasm iljoon ia  ja  vastustamaan työläis
naisten suojelusta. M iksi? —  Sentähden että ihanteellisuu
den kaapu kelpaa jo  ikikuluna nurkkaan ja  parem m in so 
pii uudenaikainen housuham e eli aineellinen luokkaedun 
puoltam inen. Kaisa.

V akooja-liike.

Isom pien kaupunkiem m e kaduilla retkeilee vakooja- eli 
p artiopoikia ja  tyttöjä värillisin nauhoin koristettuine pukui- 
neen, sauvoineen ja  reppuineen. Äkkiä on englantilainen 
kenraali B ad en -P o w ell’ in alkam a bo y-sco u t liike levinnyt 
Ruotsin kautta Suom een ja  vallannut koulunuorisoa ja  opet
tajia.

M itä tarkoittaa boy-scou t, ajattelin uteliaana ja  olin sen 
oh jelm an tarkastaakseni.

Jo  pinnalta katsoen huom aa, että liikkeessä yhtyvät las
ten seikkailu- ja urheiluhalu sekä halu herättää huom iota, 
olla  jotakin . Edellisestä puolesta ei mitään pahaa, sehän 
on om inaisuus, joka  oikeille urille johdettuna kehittää po jat 
ja  tytöt kekseliäiksi, reippaikst rohkeiksi toim eliaiksi. H u o 
m ion herättäm ishalu sekin on johdettava palvelem aan hyvän 
tarkoituksen pääm äärää, se on kehitettävä haluksi kilpailla 
kyvyssä, kunnossa ja  niin ollen luvallista vaikuttam inen tuo
hon taipum ukseen.

M utta boy-scou t liike, m ihin suuntaan tahtoo se näitä 
lasten om inaisuuksia ja  mitä tarkotuksia palvelemaan.


