
— K ansalliskaartin  r iveissä  oli myöskin suuri joukko 
naisia. Heidän toimenaan oli teen, kahvin ja voileipien laitta
minen ja jakaminen vahtipalveluksesta tulleille miehille.

— Sen huhun jo h d o sta , että yhdistys vastaanottaa ja 
elättää suurlakon johdosta palkattomaksi jääneitä palvelijoita, 
saamme ilmoittaa, että yhdistyksen ei ole tarvinnut sitä tehdä, 
sillä palkattomiksi jääneitä on tänä syksynä kovin vähän ja ne, 
jotka paikoistaan irroitettiin, ovat jo enimmäkseen saaneet uuden 
paikan.
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Uutisia maaseudulta.

— Itä-Karjalan raittiuspiiri oli pyytänyt allekirjoittanutta 
puhum aan palvelijatarkysymyksestä lokak. 28 ja 29 p., sillä rait- 
tiusväki aikoi vaapaaviikon aikana toim eenpanna iltamia palveli
joille eri suunnilla Karjalaa. Lauantaina 28 p. oli raittiusväkeä 
kokoontunut Sortavalan lyseon juhlasaliin, jossa alustin kysy
myksen, jonka johdosta syntyi vilkas keskustelu. Kaikki puhu
jat olivat sitä mieltä, että on koitettava palvelijain työpäivää 
rajoittaa ja heidän asem aansa kohottaa ja että on puhuessa pal- 
velijolle, koitettava puhua heidän oikeuksistaan, samalla kuin teroi- 
tellaan mieleen heidän velvollisuuksiaan. Sunnuntaina 29 p. oli 
sam assa juhlasalissa iltama, jossa oli väkeä juhlasli ääriään 
myöden täynnä. Oli siellä emäntiä, vaan olipa siellä palvelijoita
kin. Kohdistin puheeni sekä emännille että palvelijoille. Liikut
tavaa oli, kuin jotkut palvelijat tulivat puheen loputtua kiittämään, 
sanoen että olin puhunut oikein. Niinpä kortteeripaikassani 
palvellustyttö seuraavana aamuna valitti, että hänkään ei päässyt 
iltamaan, vaikka niin teki mieli. Sanoi joka toinen pyhä pääse
vänsä tunniksi ulos, arkeina ei puhum istakaan, olkoon vaikka 
kuinka tärkeä asia.

Samalla piti minun mennä puhum aan vapaaviikon aikana 
toisiinkin paikkoihin, vaan kulkuneuvot teki lakon, jättäen m inut
kin keskelle taivalta, josta kautta rantain sain pujotella itseni kotiin.

Palvelijatarliiton aijotut agitationi matkat jäivät suurlakon 
johdosta luonnollisesti tekemättä, vaan tullaan puhujia lähettä
mään niin pian kuin mahdollista, kuin vaan saadaan asiat selville 
ja henkilöt joutuu lähtemään. Miina.

— L ap peen ran nassa  ovat palvelijataret perustaneet am 
m attiosaston, samoin Lahdessa, johon jälkimäiseen on jo kirjoit
tautunut toistasataa jäsentä. O m pelijatarosasto on myös perus
tettu Lahteen sekä tehtaalaisnaisosasto.
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O nnea vaan kaikille uusille tulokkaille järjestyneiden naisten 
riveihin. Ilahuttavinta on nykyaikana naisten järjestöistä se hauska 
tieto, että naisten rivit ovat kasvaneet ainakin puolella jos ei 
enemmällä tällä sikaa. H elsingissä on ainakin palvelijataryhdis- 
tyksissä jäsenluku lisääntynyt kolmenkertaisesti ja m uissa nais- 
am m attikunnissa samoin. O npa jo tullut viestejä maaseudulta, 
samoin toisista kaupungeista, että uusia osastoja on perustettu  
ja vanhat ovat ruvenneet virkoamaan. Toivomme näille uusille o sas
toille kestävyyttä ja intoa, etteivät heti laimenisi, kuin mielet 
tyyntyvät, vaan oikein vakavasti ottaisivat naisten aseman paran
tamisen keskustelun alaiseksi ja tekisivät kaikki voitavansa sen 
toteuttamiseksi. Miina.

Ilmoituksia.

K A I  K K  SA
P A L V  E  E I  J Ä T  A R  L E H D E N  

asioitsijoita pyydämme 
ensi tilassa tilittämään 
tämän vuoden tilauk-' 
sista, ja samalla toivoma 
me, että yllä edelleen 
koittaisivat niin paljon 
kuin mahdollista levittää 
lehteä jo ensi vuodenkin 
varalta.

T O I M I T U S .

T,KUUSINEN  
HELSINKI.
TELEF:

Rikhardin

katu 4.

Lujimmat 

jalkineet se

kä tilaajille 

että ostajille

Suurin varasto: Parhaita ja kuo- 
sikkaimpia Schvveitsiläisiä ja 
Amerikal. kelloja, kellonvitjoja, 
kihla- ja m uistosormuksia, rin

taneuloja sekä muita kulta-, hopea- 
ja nikkeliesineitä; silmälaseja, kiika
reita, lämpömittareita, ilm apuntareita; 
ompelukoneita, kehonosia ja kello- 
sepäntyökaluja y.m. myydään ehdot
tomasti halvimmalla

E. J. HerliiTin k e llo liik k eessä
H elsingissä, Mikonkatu 8.

(Sivuliike Kotkassa.)


