
Asuntokysymykseen hyväksyttiin seuraava ponsi:
1) Että kunnat maalla ja kaupungeissa velvoitettaisiin ter

veyslautakuntia valvomaan, että palvelijatarilla on terveelliset 
asunnot.

2) Että niissä paikoissa m issä kunnollista asuntoa ei ole, on 
m aksettava vuokraraha, että palvelijatar saa itse asunnon hankkia.

Kun kaikkia kysym yksiä ei ehditty loppuun käsitellä lauvan- 
taina jatkettiin kokousta vielä sunnuntaina 16 p:nä kello 12. päi
vällä.

K okouksen lopuksi kiitti puheenjohtaja osanottajia  kokouk
seen osanotosta  ja  teroitti jokaisen  mieleen, ettei annettaisi tämän 
kokouksen päätökset jäädä ainoastaan tyhjiksi päätöksiksi, vaan 
koetettaisiin mikäli m ahdollista saada niitä käytännössä toteute
tuiksi. Paivelijatarliike on siksi tärkeä ja  se koskee ei ainoastaan 
palvelijattaria, vaan koko työläisten luokkaa, joten meidän työm m e 
on samalla koko köyhälistön työtä. Taistelkaam m e siis innolla, 
niin satokin on runsas.

Neiti Malander kiitti puheenjohtajaa kokouksen johdosta. 
Uudistunein innoin erottiin. K okous lopetettiin laululla. Suurin 
osa osanottajia kokoontui uudestaan maanantaina Työläisnaisten 
y leisessä edustajakokouksessa.

Naisuhreja.

Lehden lukijat ovat varmaankin sanom alehdistä lukeneet 
tämän vuoden kuluessa tapahtuneista raakamaisista väkivallan
teoista naisia kohtaan, jo ita on tapahtunut useampia. On rais
kattu 4 — 6 vuotiaita lapsia, 17 — 18 vuotiaat nuorukaiset ovat jo u 
kolla raiskanneet nuoren naisen aivan H elsingin lähitienoilta m et
sässä ja  H elsingin poliisilaitoksessa, jonka pitäisi olla turvana 
yleisölle, niin köyhälle kuin rikkaallekin on nuo turvaajat itse 
raiskanneet naisen, vieläpä kerrotaan useam m istakin, jotka eivät 
vielä ole tulleet julkisuuteen. Eikö tämä ole raakamaisuutta, mitä 
törkeintä voi a ja te lla .. Sitten on vielä tapaus jo sta  kerrottiin, mi
ten eräs valtion rautatiellä palveleva M eijer niminen mies viskasi 
köyhän silittäjätytön toisen kerroksen ikkunasta kadulle sen täh
den, ettei tyttö suostunut hänen vaatimuksiinsa. Siinä pelissä 
tytön jalat katkesivat, otsaan tuli ammottava haava ja  sai hän 
muitakin ruhjevam m oja. Nyt olisi luullut, että mies olisi van
gittu, olihan teko mitä raain raiskaus- että murhayritys, vaan hän 
saa kävellä vapaana ja olla luottam usta nauttivana valtionvirassa. 
Olihani uhri ainoastaan yksi yhteiskunnan pienemmistä, jonka henki
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ei ole viranom aisten mielestä kallisarvoinen. Eipä yleinen syyttä
jäkään ole nähnyt tarpeelliseksi puuttua asiaan. Tyttöä taas ei 
otettu sairashuoneelle, vaan lähetettiin kotiin, koska hänellä oli 
muka oma asunto. Ei lääkäritkään ajatelleet silloin, että tyttö 
samalla kuin hän menetti jalkansa, menetti m ahdollisuuden mak
saa vuokraansa ja  pitihän hänellä olla m yöskin hoitaja, sillä vaikka 
hän olikin tottunut kärsimään puutetta ja  köyhyyttä, oli hän nyt 
kumminkin liian avuttom assa tilassa, jo ssa  hänen täytyi saada 
apua.

Mainittu tyttö on siitä saakka saanut virua vuoteen om ana 
ja  vielä kestää kuukausia ennenkuin hän voi nousta ylös. Apua 
hän kumminkin tarvitsee, sillä ihm isinä on meidän velvollisuus 
auttaa häntä. M yöskin olisi hänelle hankittava asianajaja oikeus
juttua varten. Näitä tarkoituksia varten pyydämme niitä lehden 
lukijoita jotka tahtoisivat onnetonta tyttöä auttaa, lähettämään 
avustuksensa tämän lehden toimitukselle. Kerääntyneistä varoista 
tehdään tili.

Miksi meille naisille nykyisessä yh 
teiskunnassa sukupuolieläm ä on 

vastenm ielistä?
Kirj. E lv ira  V illm an .

Kun suuria uusia virtauksia käy läpi ihm iskunnan, synnyt
tävät ne vuorostaan sivuvirtauksia ihan kuin Niilin virran tulva 
tunkeutuu Egyptinm aan joka kujaan ja soppeen ja  tekee pitkäl
l i s e s t ä  poudasta kuivuneet vainiot jälleen tuoreiksi ja  hedelmäl
lisiksi.

Niin on kansallisuuksien itsenäisyyden aate synnyttänyt 
kansalaisten yksilöllisyys aatteen, joka vuorostaan on synnyttänyt 
työm iesluokan itsenäisyyden aatteen ja naisten vapauttamisaat- 
teen vanhoista ennakkoluuloista.

Y ksi näitten vapauttamisaatteiden sivu-aatteita on siveelli
syyden aate sukupuolisuhteen alalla.

Kun aikojen kuluessa ihm iskunta on kehittynyt niin pitkälle, 
että raa’an ruumiillisen voiman rinnalla on ruvettu kunnioittamaan 
henkistäkin etevyyttä, kun miehen kylmän järjen kerällä on an
nettu arvo naisenkin hempeälle ja tunteelliselle luonteelle, niin 
on kahdennella kymmenellä vuosisadalla —  jumalan kiitos — 
toki päästy niin pitkälle, että naista ostokalun sijasta pidetään


