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piirissä, ahertelu suuren lapsijoukon ympäröimänä vieläpä 
senlisäksi ansiotyössä kulkeminen veltostuttaa heidät. Tekee 
heistä ihmisiä, jotka vain silloin voivat innostua kun käy
tännöllisessä elämässä jollain tavalla osotetaan kyseessä ole
van asian tarkottavan juuri heidän parastaan. Se vähäinen 
aika, mitä suurin osa työläisnaisista on tilaisuudessa aate
maailmaan tutustua, ei riitä nimeksikään mitään täydellisem
pää aikaan saamaan. Pintapuolinen tutustuminen ja  sitä 
seuraava mahdollinen innostus laimenee useimmiten ensi- 
mäisestä kolahduksesta, joita arkielämässä joka askeleella 
saapi. Kun nyt osuuskaupoissa naispalvelijoita pidetään sa
massa lapsipuolen asemassa kuin yksityisissä kaupoissakin, 
niin lisää sekin suuresti naisten välinpitämättömyyttä osuus
liikkeitä kohtaan. Siis ehdottomasti tärkeätä osuusliikkei
den tulevaisuudelle on antaa tälle seikalle arvonsa ja vas
taisuudessa tehdä voitavansa asian auttamiseksi edellä mai
nittuun suuntaan.

Mutta ettei asia jäisi tälleen, tulisi työläisnaisten ottaa 
se omakseen. Sopimatonta olisi »poikoteerata» osuuskaup
poja sentähden, että ne ovat jättäneet sen tahi tämän sei
kan huomioonsa ottamatta silloin kun niihin ollaan tilai
suudessa muutenkin vaikuttamaan, mutta vaatia niitä oikein 
menettelemään ja virheensä korjaamaan on oikeutettua.

Työläisnaisten tulisi aina lausua painava sanansa silloin 
kun heidän arvonsa miehen rinnalla asetetaan toiselle si
jalle. —  Siellä missä osuusliikkeet vaatimuksista huolimatta 
eivät tahdo osottaa harrastusta tälle asialle, eivät ne myös
kään silloin vastaa niitä periaatteita, joita työläisten yhteis
kunnallisen aseman parantaminen edellyttää, eivätkä näin ol
len kannata saada tosi-osuustoiminnalle kuuluvaa huomiota 
osakseen. Elsa Viertovirta.

Sivistyslaitoksilta kielletään varat, 
väkijuomat tahdotaan halventaa!

Hallituksen armollisissa esityksissä vasta kokoontuneelle 
eduskunnalle, ehdotetaan olut- ja  paloviinavero tuntuvasti 
alennettavaksi. Mallasjuomavero kun on sitten 1908  ollut 
80 p. mallaskilolta ja tehtaan pohjavero on ollut 10 ,000  
mk. joka kaikki on vaikuttanut sen että vuosien 1907 ja 
v. 1911 välillä on 28  tehdasta lopettanut toimintansa, ja 
sen lisäksi on 8 ilmoittanut lopettavansa toimintansa vuo
deksi 1912. Siis yhteensä 36 . Hallitus ehdottaa tämän, 
sen mielestä surullisen ilmiön johdosta, että tehtaan pohja- 
vero 10,000 mk. alennettaisi 4 ,0 0 0 , ja  mallasvero 80  pen
nistä 50 puin.

Mutta tälläkään toimenpiteellä ei hallitus mielestään saa 
juomahimoa kyllin voimakkaasti levenemään kansan keskuu
teen, sentähden ehdottaa se vielä, että eduskunnan v. 1907 
alentama alkoholipitoisuus n. s. miedoissa mallasjuomissa 
kohotettaisi kahdesta volyymiprosentista, kahteen ja puoleen.

Tämä mietojen mallasjuomien alkoholipitoisuuden koroi- 
tus tietää sitä, että kun niiden myyntiin ei tarvitse hakea 
lupaa, vaan saadaan niitä kaupata jokaisessa myymälässä ja 
raittius kahviloissa, ja kun nytkin väitetään että 2 prosentin 
alkoholipitoinen voimaolut y. m. senlaatuiset ovat päihdyt
täviä, ja kun niitä väkijuomia saataisiin kaupata aivan rajat
tomasti niin onhan luonnollista, että se lisäisi juoppoutta 
suuressa määrin.

Paloviinavero joka nykyään on 2 mk. litralta, ehdote
taan niinikään alennettavaksi 1 :8 0  penniin.

Eikö tämä hallituksen kanta ole kuvaava, hallituksen 
jonka pitäisi tunteman maassa vallitsevan työttömyyden ja 
sitä seuraavan kurjuuden. Työttömiltä ehdotti hallitus evättä
väksi eduskunnan määräämän avustuksen, ehdottaen sensijaan 
väkijuomahintojen alentamista. Väkijuomapatruunain liik
keiden menestys, se, se huolettaa hallitusta. Muutamien 
oluttehtaiden nurinmeneminen on hallituksen mielestä niin 
tärkeä, että sitä varten ehdotetaan ryhdyttäväksi niin tuhoa-

tuottaviin toimenpiteisiin kun on väkijuomaliikkeiden to i
minnan laajentaminen. Mutta sopiihan se niin mainiosti 
yhteen taantumuspolitiikan kanssa. Kun kansa pyytää lei
pää; tarjotaan sille väkijuomia; kun se vaatii sivistyslaitoksia 
annetaan sille raakaa poliisivoimaa, pimeyden vallat riehu
vat, mutta ne eivät saa voittaa!

Sos. dem. Puoluekokous asettui meillä kokonaan suos- 
tuntain kielteiselle kannalle. Meidän ryhmä tulee siis kiel
tämään kaikki suostunnat. Mutta se ei kuitenkaan sisällä 
sitä että väkijuomat tulisi verovapaiksi, sillä laki väkijuo- 
main valmistuksesta määrää, että maltaita saadaan väkijuo- 
main valmistukseen käyttää veroa vastaan. Jo s siis väki- 
juotnavero kielletään, niin silloin väkijuotnain valmistuksen 
pitää loppua itsestään. Tässä on selvä laki olemassa. Tätä 
tietä on nyt pyrittävä kieltolakiin. M. S.

Mallivaimo.

M allivaim o on se, joh on  puoliso täydellisesti voi luottaa.
Hän hoitaa taloutensa niin, että se  sekä jokapäiväisessä elä

m ässä että silloin kun vieraita on talossa, on iloksi m iehelle.
H än tietää, että oikeaan aikaan lausuttu lem peä sana lepyt

tää ja  soviltaa.
H än varaa ystävällisim m ät hym ynsä ja  lem peim m ät sanansa 

m iehelleen.
H än on m iehensä uskottu, eikä hänen tarvitse m ennä naa

purien ja  tuttavain luokse ju tte lem aan kotinsa asioista.
H än kunnioittaa m iehensä ja  lastensa oikeu ksia ; sen vuoksi 

hänellekin aina osotetaan  kunnioitusta.
H än tietää, että hänen voim akkain aseen sa  on hänen n a ise l

lisu u ten sa ; siksi hän ei koskaan unhota olla  nainen.
H än ottaa osaa iloitsevien iloon ja  surevien suruun ja  hä

nen kätensä ovat aina työssä hyvää palvellakseen.
H än luo itselleen  ystäviä ja  pitää ne ystävinään.
Suru ei tee  häntä katkeraksi, vaan se vahvistaa hänen v o i

m iansa ja  rohkeuttaan.
H änen rakkautensa m ieheen on m uuttum attom an sam a kai

kissa a jan  vaiheissa. Se  ei nouse ja  laske m iehen luonteen vuok
sen ja  luoteen m ukaan, ei sen  m ukaan m inkä verran m ies voi 
hankkia rah aa ; hänen hellyytensä m iestä  kohtaan osottautuu suu
rim m aksi silloin kun huolet raskaim m in painavat.

H än ei m illoinkaan ju lista  m aailm alle m iehensä vikoja, vaan 
peittää ne lem peästi rakkauden vaipalla. S e  m itä m iehen ja  vai
mon välillä tapahtuu, ei pääse kodin sein ien  ulkopuolelle.

Jokainen  sivu hänen eläm änsä k irjassa  on rakkaudella k irjo i
tettu. H än valm istaa m iehellensä kodin, sanan kauneim m assa ja  
täydellisiinm ässä m erkityksessä.

N iin, sellainen on m allivaim o, ja lo  ja  hyvä nainen.
(A m erikalaisesta K alenterista.)

Edellisen johdosta.

T äm ä kuvaus osoittaa, m itä kaikkea naiselta vaaditaan, vaikka 
o losuhteet olisivat mitä epäsuotuisim m at. —  M utta me p u oles
tam m e asetam m e etusija lle  paitsi valppauden ja  kunnon sen, että 
vaimo seuraa aikaansa, on m ukana luokkansa taistelussa ja  tun
tee itsensä itsetietoisesti vastuunalaiseksi kansalaiseksi.

Alaikäisten koulunkäynti.

Ammattientarkastaja, rouva Markelin lausuu tarkastus
kertomuksessaan tästä:

Niistä lukuisista alaikäisistä, joita minä tarkastuskäynneil
läni olen tavannut teollisuuslaitoksissa, ovat ainoastaan ver
raten harvalukuiset käyneet koko ylemmän kansakoulun 
kurssin. Useimmat ovat tyytyneet 2 tai 3 vuoden kurssiin, 
toiset taas alempaan kansakouluun tahi käsiammattilaiskou- 
luun, ja varsin melkoinen joukko on kokonaan koulun
käymättömiä. Tämä valitettava asiantila johtunee kotien 
tukalista taloudellisista oloista, jotka ovat pakottaneet lapset 
varhain ansaitsemaan toimeentulonsa, ja osalta myös sen 
on vaikuttanut vajanainen käsitys koulunkäynnin hyödylli
syydestä.

Sääntönä voi pitää, että kaupunkien tehtaissa ja käsi - 
ammattiliikkeissä työskenteleväin alaikäisten koulunkäynti 
sikäläisen huolellisesti toimitetun koulunkäynnin tarkastuksen 
johdosta on sangen yleinen ja säännöllinen, ainakin maa-


