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seuraavana päivänä tuli arvoisa herra isäntä itse ja  toi heti tu llessaan uudet 
palvelijat, jo llo in  vanhat oli vapaat. Kun he uskalsivat kysyä m inkä syyn 
tähden, ilm an ylössanom isaikaa, sanoi isäntä, että ei siihen nykyaikana niin 
suuria syitä tarvita, ja  sitäpaitsi ette o le  ollut em änn öitsijälle  tarpeeksi nöyriä. 
E i m aksettu ruokarahaa ei vuokraa, palkan ainoastaan, vaikka ilm an ylössano- 
m ista ja  ilm an pätevää syytä heti poistettiin ja  näistä tytöistä oli to ise t o lleet 
kolm atta vuotta talossa.»

Näin suvaitsevat työväenkin aatetta ajavat kohdella palveli
joitaan. O tetaan uusi em ännöitsijä ja  hänen m ieli-oikkujensa 
mukaan eroitetaan vanhat kokeneet palvelijat, jotka olivat töihinsä 
tottuneet. Kysyttyään, onko tämä työväen aatteen kannalta oikein 
tehty, lisää lähettäjä:

»Eiköhän jä rjesty n een  työväen, jo k a  kannattaa näitä kansankeittiöitä, 
olisi syytä pitää silm ällä, millä tavalla niissä kohdellaan palvelijoita, sillä tie- 
dänpä eräästä toisestakin  kansankeittiöstä, että siellä  m enetellään vieläkin 
räikeäm pään suuntaan.»

O n kovin surkeata, että työväen aatteen varjossa ansaitaan 
hyviä tuloja ja  käyttäydytään räikeämmin kuin pahimmat yläluok- 
kalais-sortajam m e.

Köyhäinhuone — vanhuuden turvana!

Kuinka usein me köyhälistön naiset saammekaan kuulla 
tuon lohduttavan tiedon, että onhan köyhäinhuone, joh on  pääsee 
rauhassa viettämään vanhuuttaan. Ei siis pidä olla tyytymätön, 
eikä vaatia kohotettu ja palkkoja, jo sta  voisi säästää vanhuuden 
varalta, sillä yhteiskunta on siitä pitänyt huolta, ettei vanhanakaan 
köyhää nälkään tapeta. Vaan onkohan näillä lohduttajilla ollen
kaan selvillä, millainen on olo köyhäinhuoneella, jo sk o  vanhuu
den päivät siellä m uodostuu rauhaisaksi ja levolliseksi kuten 
toivoa sopii.

Ajatellaan nyt vanhaa 60— 70 vuotiasta vanhusta, joka on 
koukistunut ja läpi väsynyt elämän taistelusta, ja jo s  hän olosu h
teiden pakoittamana on täytynyt turvautua köyhäinhuoneen 
arm oon, saako hän siellä levätä? Ei, sitä hän ei saa, sillä kaikki 
jotka ovat terveitä, joskin vanhoja, täytyy tehdä työtä. Aamulla 
kello 7 soi työkello ja  illalla kello 7 lopetetaan. Ja  ruoka sitten? 
Luuletteko että sillä herkutellaan? Aam iaiseksi annetaan leipää, 
perunia ja silakkaa, sekä kuorittua maitoa, päivälliseksi on sop
paa, vuorottain liha-, herne- ja luusoppaa, sekä velliä, joka kei
tetään vedensekaiseen m aitoon, eikä muuta kuin paljasta leipää 
vellin kanssa. Illaksi annetaan toisinaan puuroa kuoritun mai
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don kanssa eikä muuta mitään. Kahvia ei saa kuin ainoastaan 
silloin, jolloin on sanom alehdissä ilmoitus, että köyhätkin ovat 
nyt saaneet kahvia, ja  siitä antajaa suuresti kunnioitetaan, että 
hän ylellisyydestään lahjoitti näille raukoille kupposen kuumaa.

Kam alastj vaikuttaa tunteelliseen ja  oikeutta rakastavaan ihmi
seen näky, että suuren ylellisyyden rinnalla näkee sairaiden, heik
kom ielisten nuoleskelevan lautastaan ja ruikuttavan että heillä on 
kova nälkä juuri syöm ästä päästyään. Kuinka voidaan edes aja
tella, että kukaan köyhäinhuoneella tulee terveeksi, sillä se on 
m ahdotonta sillä ruualla, jonka siellä saa. Kun illaksi saa pienen 
palan -leipää ja  puolilasia kuorittua maitoa, eikä kaikille anneta 
edes maitoakaan, aamulla saa sairas palan leipää ja  pari silakkaa, 
ja  tämä ruokajärjestelm ä, jo ssa  ei koskaan saa edes lämmintä 
kahvia tai teetä välipalaksi, tämäkö on sitten sitä ihannetta, jota 
meille tyrkytetän. Täm äkö on vanhuuden rauhaa, ja  tämmöi- 
sissäkö  o loissa  köyhät sairaat pitäisi saada terveytensä. Tekisi 
mieli sanoa, että köyhää ei tapeta, vaan se kidutetaan kuoliaaksi.

Olen usein kuullut lausuttavan ihmettelyn siitä, miksi köy
hät pelkäävät köyhäinhuonetta, siellähän on muka niin puhdasta 
ja siistiä ja hauskan näköistä. Vaan siinäpä se juuri onkin, puh
dasta kyllä pidetään, sillä se  on silmään pistävää ja  siitä lausu
taan arvosteluja julkisuudessa, mutta ne raukat, jotka ovat siellä 
olem assa, ne saavat tuntea kylmän jokapäiväisen todellisuuden 
ilottom ana ja  kolkkona.

Jo s  teille vielä suositellaan köyhäinhuonetta, voitte neuvoa 
heitä itse kuvittelemaan m ielessään miltä tuntuu, jo s  täytyy luo
pua kaikista mukavuuksistaan ja  eläm äntavoistaan ja ruveta puo
littain nälkää ja janoa kärsimään. Vaikka onkin siistiä, ei siltä 
voi olla syöm ättä, vaan vatsa tahtoo m yöskin osansa.

M inna.

Nuori äiti tuomittu vedelle ja leivälle 
Tanskassa.

Niin sivistyneeksi ja kehittyneeksi maaksi kuin Tanskaa 
kehutaankin, on siellä kuitenkin vielä paljon vanhanaikaista, jopa 
kerrassaan häpeällistäkin. Siellä vallitsee vielä sem m oinenkin laki, 
että äiti, joka ei ylläpidä lastaan, voidaan tuomita vedelle ja  lei
välle kuten seuraava kertom us, kerrottuna Soc.-D em . mukaan 
osoittaa:

Köyhän torpparin tytär, Karen H ansen, matkusti suureen 
Kööpenham ina kaupunkiin työnhakuun. Työpaikan hän saikin 
kivennäisvesitehtaassa 7 kr. viikkopalkalla. Kaikki meni jonkun


