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— K an sallisk aartin r iv e issä oli m yöskin suuri joukko
naisia. H eidän toim enaan oli teen, kahvin ja voileipien laitta
m inen ja jakam inen vahtipalveluksesta tulleille miehille.
— Sen h u h u n jo h d o s ta , että yhdistys vastaanottaa ja
elättää suurlakon jo h d o sta palkattom aksi jääneitä palvelijoita,
saam m e ilmoittaa, että yhdistyksen ei ole tarvinnut sitä tehdä,
sillä palkattom iksi jääneitä on tänä syksynä kovin vähän ja ne,
jotka paikoistaan irroitettiin, ovat jo enim m äkseen saaneet uuden
paikan.

U uti sia maas eudul ta.

— Itä-Karjalan raittiuspiiri oli pyytänyt allekirjoittanutta
puhum aan palvelijatarkysym yksestä lokak. 28 ja 29 p., sillä raittiusväki aikoi vaapaaviikon aikana toim eenpanna iltamia palveli
joille eri suunnilla Karjalaa. Lauantaina 28 p. oli raittiusväkeä
ko k o o n tu n ut Sortavalan lyseon juhlasaliin, jo ssa alustin kysy
m yksen, jonka jo h d o sta syntyi vilkas keskustelu. Kaikki p u h u 
jat olivat sitä mieltä, että on koitettava palvelijain työpäivää
rajoittaa ja heidän asem aansa kohottaa ja että on p uhuessa palvelijolle, koitettava puhua heidän oikeuksistaan, samalla kuin teroitellaan mieleen heidän velvollisuuksiaan. S unnuntaina 29 p. oli
sam assa juhlasalissa iltama, jo ssa oli väkeä juhlasli ääriään
m yöden täynnä. Oli siellä emäntiä, vaan olipa siellä palvelijoita
kin. K ohdistin puheeni sekä emännille että palvelijoille. Liikut
tavaa oli, kuin jotkut palvelijat tulivat puheen loputtua kiittämään,
sanoen että olin p u h u n u t oikein.
N iinpä kortteeripaikassani
palvellustyttö seuraavana aam una 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 m inun m ennä 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 m atkat jäivät suurlakon
jo h d o sta luonnollisesti tekemättä, vaan tullaan puhujia lähettä
m ään niin pian kuin m ahdollista, kuin vaan saadaan asiat selville
ja henkilöt joutuu lähtem ään.
Miina.
— L a p p e en ra n n a ssa ovat palvelijataret perustaneet am 
m attiosaston, sam oin Lahdessa, johon jälkimäiseen on jo kirjoit
tau tu n u t toistasataa jäsentä. O m pelijatarosasto on m yös p e ru s
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
enemm ällä tällä sikaa. H elsingissä on ainakin palvelijataryhdistyksissä jäsenluku lisääntynyt kolm enkertaisesti ja m uissa naisam m attikunnissa sam oin. O npa jo tullut viestejä m aaseudulta,
sam oin toisista kaupungeista, että uusia osastoja on perustettu
ja vanhat ovat ruvenneet virkoamaan. Toivom m e näille uusille o sa s
toille kestävyyttä ja intoa, etteivät heti laimenisi, kuin mielet
tyyntyvät, vaan oikein vakavasti ottaisivat naisten asem an paran
tam isen keskustelun alaiseksi ja tekisivät kaikki voitavansa sen
toteuttam iseksi.
Miina.

Il moi tuksia.

K A I K K SA
P A L V E EIJÄ T A R L E H D E N
asioitsijoita pyydämme
ensi tilassa tilittämään
tämän vuoden tilauk-'
sista, ja sam alla toivoma
me, että yllä edelleen
koittaisivat niin paljon
kuin mahdollista levittää
lehteä jo ensi vuodenkin
varalta.
T O IM IT U S.

T,KUUSINEN
HELSINKI.

Rikhardin
katu 4.

TELEF:
Lujimmat
jalk in eet se 
kä tilaajille
että ostajille

uurin varasto: Parhaita ja kuosikkaimpia Schvveitsiläisiä ja
Amerikal. kelloja, kellonvitjoja,
kihla- ja m uistosorm uksia, rin
taneuloja sekä muita kulta-, hopeaja nikkeliesineitä; silmälaseja, kiika
reita, lämpömittareita, ilm apuntareita;
om pelukoneita, kehonosia ja kellosepäntyökaluja y.m. myydään ehdot
tom asti halvimmalla
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