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M. Martna: Taiteesta (sosialidemokratinen tutkimus).
Korealaisia tarinoita: Kolme veljestä, Lailliset ja laitto

mat lapset, Me tiedäm m e sen, me tiedäm m e sen ja Njan ja 
Torisi.

Leonid Andrejevv: Lahja (kertomus).
Maksim G orki: Vanhus (kuvaus).
Aleksi Päivärinta: Aamunsoitto, Y ötunnelm a ja Äiti 

(runoja).
K autsky: Ajatuksia taiteesta.
N. R. af U rsin : Kaunis proletarityttö eli unelmien 

lilja (runo).
Sapho: Lemmityn ulkom uoto (runo, suom entanut Kössi 

Kaatra).
G ui de M aupassant: Kuutam o (ranskalainen kertomus).
Anni H uotari: O m enapuiden alla.
Erland U pari: Jumal-ajatuksia (runo).
Kuvia Kiinasta (lyhyt esitys vallankum ousmaasta).
Jukka Pohjola: Vainon yltyessä.
Pohjois-Afrikan rosvous (lyhyt esitys nykyisen sotanäyt- 

täm ön maasta).
Santtu P iri: Usvissa, Parannustoiveen voim a (runoja).
Aino Laaksonen: Riutuneena ja Olen nuori (runoja).
Kuvia: (Taideteosten jäljennöksiä).
L indholm : Vallinkoski.
Anders Z orn : Meidän jokapäiväinen leipämme.
Amerikalaisia kuvia: Verenimijä ja Verettömäksi imetty.
M urillon: M adonna.
Rafaelin: Madonna.
Frits H einem an: K otiinpaluu pellolta.
G . J. E ldh: Pikku Anna.
Bertrand-Boutee: Rodun jalostus.
M oncel: Kun rakkaus herää, Veljessuutelo.
Roger Bloche: Lapsi.
Rodin: Miettivä.
Böcklin: Sota.
Gallen-Kallela: Lemminkäisen äiti.
Muita kuvia:
Helsinki palotornista katsottuna.
Nainen rakennustyössä.
Babstin olutpanim o Milwaukeessa (kaksi kuvaa).
Aunuksen Akuliina.
Kansantansseja (kolme kuvaa).
Eräs japanilainen siveysohje kuvattuna.
Kielten tilastoa.
Kiinasta: Kiinan m uuri, kiinalaisia kadulla, entinen valta

istuin, lapsi-keisari.
Pohjois-Afrikasta: Muhametilaisia vaimoja, kulkue Sa

harassa, Palm ulehlo.
Kuvia sos. dem. naisliikkeen alalta: V iipurin, Talikka- 

lan, Vaasan, Kotkan ja T urun t. y. naisosastot. V iipurin 
t. y. palvelijatar, H elsingin pesijätär a. osasto sekä Viipurin 
ihanneliittokurssit.

Käsityömalleja:
Piironki-, pöytä- tarjotin ja esiliina, keinutuolin matto, 

sohvatyynyjä kaksi, reunamalli, ikkunan puoliverho, tytön, 
pojan ja naisen puku sekä joitakin nimikirjamia.

Kansilehti värillinen, hyvää paperia; kuvana siinä on 
jäljennös Knut Larsenin hienosta taulusta: H elm enpoim ija.

H U O M .! Kilpapalkintona jaetaan 125 mk. Hyvät asia- 
miesehdot.

Katsaus päivän tapahtumiin.
Luotsilaitoken venäläistyttäminen on antanut aihetta lop 

pumattomiin toim enpiteisiin Venäjän viranom aisten puolelta. 
Luotsit ovat m uutam ia harvoja lukuunottam atta jättäneet 
erohakemuksensa, joihin ainakin osittain on jo suostuttu. 
Saa nähdä miten käy luotsauksen kanssa ensikesänä? Ilm e
neekö lakonrikkureita kesän tullen, sen tulevaisuus näyttää? 
Kauppamaailmassa on täm ä luotsien eroam inen herättänyt 
suurta levottomuutta, sillä se koskee ulkovaltani kukkaroon.

Suomi on ollut ulkovalloille hyvä kauppapaikka. Jos nyt 
laivakulku tulee luotsilaitoksen johdosta aivan epävarmaksi, 
jos m uutam ia suuria laivoja ajautuu karille, koskee se sil
loin kauppam aailm an kukkaroon. Saa nähdä miten ulko
vallat suhtautuvat Venäjään tässä jutussa. Joka elää, se nä
kee.

Ihanneliittojen lakkautusmääräykset ovat saaneet meidän 
virkaintoisen poliisim m e näyttämään intoaan. Useammassa 
paikassa lienee poliisit käyneet julkilausumassa tuon laitto
man lakkautuskäskyn Ihanneliitoille. Kuinka naurettavan 
virkaintoisesti poliisiherrat tämän laittoman määräyksen ovat 
ottaneet, selviää siitä, että kun naisliiton Ihanneliittokomi- 
tean kiertävä Ihannetyönneuvoja Tintti Kaihosalon piti saa
pua Häm eenlinnaan, kutsuttiin toveri H uhta poliisikamariin 
jossa käskettiin H uhdan estämään Tintti Kaihosalon esiin
tymisen Hämeenlinnassa, koska kerran Ihanneliitot oli käs
ketty lopetettavaksi, niin ei muka voida sallia niistä enää p u 
huttavankaan. H uhta ei kumminkaan ryhtynyt kieltoa to 
teuttamaan, ja poliisitkaan eivät nähtävästi uskaltaneet ko
kousta hajottaa, koska kokous saatiin rauhassa pitää vaikka 
poliisit olivatkin lukuisasti edustettuina kokouksessa.

Venäjän sortotoimet saavat yhä kiihkeämmän m uodon 
maassamme. Samaan aikaan kun ryssäläissenaati hyväksyy 
laittomia, lakeihin perustum attom ia asetuksia ja kiertokirjel- 
miä maallemme, samalla on senaati ryhtynyt rankaisemaan 
niitä virkamiehiä jotka uskaltavat olla itsenäisiä ja sanoa 
om an vakaumuksensa asiasta. N iinpä on useoita virkamie 
hiä erotettu mikä puoleksi, mikä koko vuodeksi viroistaan. 
Mutta aina on löytynyt niitä jotka ovat olleet valmiita nöyrä- 
niskaisina ryssäläisten laittom uuksien alle nim ensä kirjoitta
maan. Kuinka selvästi täm ä näyttää, että suurin osa meidän 
virkam iehistöstäm m e olisi valmis maansa myömään kelle 
vaan kun siitä vaan ansaitseisi hyvin. M. S.

Sos.-dem . puoluejärjestöille.
Kovin aikaisin tem paa nykyinen kapitalistinen yhteis

kunta köyhälistöläiset ankaraan, jopa ylivoimaiseen olem assa
olon taisteluun, joka useasti estää vanhem pia huolehtim asta 
lastensa kasvatuksesta ja kehittämisestä. Täm än työläislasten 
kasvatuksellisen epäkohdan poistamiseksi on järjestyneen 
työväen keskuudessa m aassamme jo vuosikym m enen ajan 
menestyksellä ja viime aikoina yhä laajentuvasti harjoitettu 
työläislasten valistamista tarkoittavaa ihanneliittotyötä, jonka 
merkityksen työväestö on jo  alusta pitäen oivaltanut ja a n 
tanut sille kannatuksensa.

Mutta nyt raakaan voimaan nojautuva venäläinen virka
valta ja kotim ainen taantum us ovat liittoutuneet järjestynyttä 
sos.-dem. työväenliikettä vastaan kaikilla aloilla ja vahingoit- 
taakseen tuntuvasti sen tulevaista kehitystä — vallitsevan p o r
varillisen pimitysjärjestelmän pönkittämiseksi —  julistaneet 
lakkautetuiksi työläislapsille rakkaiksi käyneet ihanneliitot.

Järjestynyt työväki oikeuksistaan järkähtäm ättä kiinnipi- 
täen ei voi kuitenkaan mitenkään sallia tällaisen m aam m e 
lakeihin perustum attom an mahtikäskyn toteuttamista, vaan 
panee jyrkän vastalauseen tätä köyhälistön oikeutettujen va- 
listuspyrintöjen törkeää kuristamista vastaan ja tulee kiinnit
tämään entistä enem m än siihen huom iota sekä innokkaam 
min toim imaan luokkatietoisuuden herättämiseksi kaikkien 
köyhälistöläisten —  lapsienkin keskuudessa, lujasti vakuu
tettuna siitä, että sos.-dem. m aailmankatsomuksen valtaan 
päästessä köyhälistön laajoissa joukoissa tehokkaasti jo u d u 
tetaan uuden, valoisamman ajan lähenemistä.

Sos.-dem. naisliittotoim ikunta kehottaa siis puoluejärjes- 
töjä, etenkin s.-d. naisosastoja huolehtim aan siitä, että ensi 
tilassa järjestetään ym päri maata vastalausekokouksia ihanne- 
liittojen Majoittamisen johdosta ja aikanaan niistä lähete
tään liittotoim ikunnalle selonteot.

Sos.-dem. Naisliittotoimikunta.


