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daan ratkaista kyseltiin. Meille naisille ei ollut edes toivoakaan, 
lähem m ässä tulevaisuudessa, vastustajia oli siksi paljon. Kuinka 
katkeria olimmekaan, kuin näimme, että eduskunnalta tässä m uo
dossa ei voida odottaa mitään hyvää. Tunsim me, että ilkkuen 
meitä porvarisluokka katseli ja ivaten arveli, että uskookoban tuo 
roska-joukko jotain saavansa. Vaan tämä iva se juuri meitä in- 
nostutti uusiin taisteluihin. Huhtik. 14 p:nä v. 1905 näyttivät köy
hälistön naiset ensikerran, että ei heidän piireissään enää nukuta, 
vaan että hekin, huolimatta siitä sorronalaisesta asem asta jossa 
toimivat, kuitenkin ovat politillisesti valveilla. Tämän päivän 
muisto, pettymyksemme muisto, olkoon meille varoituksena ole
maan, tarkasti seuraamaan ja punnitsem aan kaikkia tapahtum ia ja 
niistä keskustelemaan, ettei samainen yllätys uudestaan saisi ta
pahtua, vaan että olemme samalla valmiina alkamaan taistelun, 
äänioikeuden ja eduskuntalaitoksen puolesta. Valvokaamme, että 
luokkalaitos ei toistakertaa saa kokoontua tässä  m uodossa. Vaan 
että se ensikerran kokoontuessaan edustaa »koko» Suomen kan
saa, ja muistakaa, että Suomen kansasta on puolet naisia.

Kylvettäjät valveella.

Helmikuun num erossa oli tässä lehdessä pieni kirjoitus 
kylvettäjäin asemasta, ja se kirjoitus näytti olleen aivan oikeaan 
kohtaan osattu, koska Helsingin kylvettäjät ovat sen johdosta 
valveutuneet. Toiset ovat sen johdosta raivoissaan (en tosin 
ymmärrä mistä syystä) toiset iloissaan siitä, että on otettu heidän 
ammattiolonsa keskustelun alaiseksi lehdissä. Ja kyllä sillä alalla 
löytyy paljan epäkohtia, joista olisi puhuttava julkisuudessa. 
Mitä sanotte esimerkiksi siitä että nykyään hyvin kuuluksi tulleen 
saunan Vladimirinkadun 32:ssa omistaja röyhkeillen ivaa niitä, 
jotka uskaltavat puheella m uutoksista. Niimpä hän ottaa vas
taan kylpiöitä vielä minuttia vaille 11 ja sitten sam m uttaa sähkön 
k:lo 11. Pieni kynttilä, tuikuttaa sitten saunassa, ja kylpiät kiukuis
saan haukkuvat kylvettäjän pahanpäiväiseksi, vaan isäntä nauraa 
partaansa. Sam assa saunassa tuonnoin eräs palvellustyttö sau
nasta poistuessaan putosi jyrkiltä pimeiltä portailta, loukaten 
itsensä kokolailla, koska makasi pyörtyneenä ison aikaa. Isäntä 
lohduttaa vaan sillä, että olisi pahemminkin voinut käydä.

O nko oikeen, että otetaan kylpiöitä vastaan, ja vaaditaan 
täysi maksu, vaan sam m utetaan tulet, juuri kuin on ehtinyt päästä 
saunaan? U udenm aankadun saunasta kerrotaan, että siellä pidetään 
nuoria tyttöjä kylvettäjinä. Siellä isäntä itse pistäytyy tavantakaa
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naisten vaatetushuoneeseen katsomaan, ettei kukaan maksa
maton ole päässyt sisään pujahtam aan. Tämänlaisia voisi luetella 
koko joukon, vaan riittäköön nämä.

Viipurin kylvettäjät ovat yhteisiä etuja silmällä pitäen esittä
neet parannusvaatim uksensa, ja saaneet ne myöskin hyväksy
tyksi melkein kokonaan. Nykyään suljetaan saunat Viipurissa 
kello 9 illalla, ainoastaa yksi on enää, joka pidetään auki kl. 10. 
M yöskään ei kylvettäjän tarvitse m ennä saunaan ennen kl. 1 päi
vällä, sillä lämmityksen y. m. siivouksen toimittaa isännistön sitä 
varten palkkaama henkilö. Kaikissa saunoissa joissa nämä vaa
tim ukset tehtiin, ne myöskin hyväksyttiin. Kylvettäjäin perheilta- 
makin pidettin eräässä saunassa, joka oli koristettuna köynnök
sillä. l ie  saivat viettää juhlansa ilman vuokraa. Yksimielisyys 
on voimaa, ja sen ovat Viipurin kylvettäjät huom anneet ja m yös
kin voittaneet. Vaan miten on täällä Helsingissä? Ettekö kylvettä
jät huomaa, että amm attiolot parannetaan ainoastaan järjestelmäl
lisen yhteistoim innan avulla, ja että kukaan ei voi teidän etujanne 
valvoa jos ette itse sitä tee. Jos teidän joukossanne olisikin 
senlaisia joilla voi olla olosuhteet siedettävämmät, on teillä velvol
lisuuksia myöskin ammattitovereitaUne kohtaan, ja niinkauvan 
kuin yhtäkin teidän joukostanne kohdellaan epäinhimillisesti ja 
jos ei hänellä ole palkkaussuhde tyydyttävä, on teidän velvolli
suus sitä auttaa. Kylvettäjät, yksimielisesti toimikaa. Yksimieli
syys on voimaa.

Miina S.

Kirje Amerikasta.

Terve teille kotoiset siskot, jotka siellä intomielin oikeuk
sienne puolesta taistelette!

Terve, sinä pienoinen Palvelijatarlehti, joka työläisnaisten 
tunteita ja mielipiteitä ilmaisemaan olet ryhtynyt. Kasvaos ja vart- 
tuos vahvahsi siskojemme oikeuksien puoltajaksi. Levittäös valoasi 
pimeimpäänkin soppeen, — saaos sijasi jokaisen työläisen kodissa. 
O llos valon levittäjänä täällä lännen maillakin löytyvien työläis
naisten kesken. Rientäös meillekin valoasi tuom aan, sillä täällä 
jos missään valoa tarvitaan. Me köyhälistön naiset, jotka tänne 
kaukaiseen länteen sirvonneet olemme, ennenkaikkea herättäjää 
kaipaammekin. — K öyhissä oloissa kasvaneina, useimmat ilman 
muita alkeistietoja, kun katkism uksen ja virsikirjan kansien väliin 
sopivat, emme voi tuntea omaa ihmisarvoamme, emmekä vaatia 
oikeuksiamme, ainoastaan nöyrinä juhtina tyydymme siihen, mitä


