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luottam ushenkilön huoleksi, että hän tekisi siitä huom autuksen 
naisten piiritoimikunnalle. Komitealle lausuttiin toivomus, että 
hommaisi tänne silloin edustajam m e Ida Aatteen puhum aan tai 
jos se ei ole saatavana, niin sitten, joku piirissäm me kiertävä 
naispuhuja. Päätettiin laittaa lippu myöskin siksi ja  valittiin ko
mitea joka seu hommaa. Myös E. V ihersalo tulee tänne puhu
maan. Myöskin toivottiin, että kaikki naiset toimisivat siihen 
suuntaan, että »isännät» olisivat sinä iltana »emäntinä». Kokous 
pidetään omalla talolla 22 p. t. k. klo 8 i. p. H. S.

— H an k on iem en  palvelija tar am m attio sasto lla  oli ylei
nen kokous viime sunnuntaina, jossa puhui rouva E. Huttunen 
palvelijain asem asta erittäin valaisevasti. Puheen jälkeen keskus
teltiin ja päätettiin toim eenpanna yleisiä vaaliakitationikokouksia 
joka pyhä vaaleihin saakka. Sitäpaitsi päätettiin tilata Työläis
naisen vaalilehteä sekä muita vaalijulkaisuja, joita jaetaan ilmai
seksi. Henkilökohtaista akitatsionia lupautuivat jäsenet ylläpitää 
voim iensa mukaan.

— Senaatti v iiv y tte lee  k ielto lak ia . Valtiosihteerinviraslon 
kirjelmällä viime tam mikuun 29 p:ltä on senaattia käsketty anta
m aan alam ainen lausuntonsa eduskuntien hyväksymän kieltolain 
johdosta. H uolim atta siitä, että jo neljättä kuukautta on kulunut 
edelläm ainitun kirjelmän lähettäm isestä, ei senaatti ole vielä vas
tausta antanut. Pettävää jarrutusta!

— S iv ee llisy y sk o m itea . Senaatti on kutsunut komitean 
pohtim aan siveellisyyskysymystä. Kuvaavata komitean kokoon
panossa on se, että komiteaan, jonka pitäisi järjestää naisten 
oloja sen jälkeen kun laillistettu am m attihaureus lopetetaan, on 
nimitetty ainoastaan yksi nainen. M uutoin on komitea kokoon
panoltaan yläluokkalainen, mitähän nämäkin tietävät siitä, miten 
köyhälistön naisten asem aa voitaisi parantaa että he eivät olisi 
pakoitettu itseään myymään.

Senaatti on saanut määräyksen nimittää komiteaan jäsenet, 
jonka tulee valm istaa ehdotus talousopetuksen järjestämisestä. 
Saa nähdä josko senaatti tähänkään komiteaan kutsuu työläis- 
jäseniä, kuten eduskunnassa tehty päätös edellyttää.

— A gitatsion in  huippuja. Kun Tuusulassa eräs kätilö 
tuli erään työläisnaisen luo, alkoi hän tavallisen toim ensa ohella 
myös syöttää heikolle äidille suom etarlaisuutta, kysyi m. m.» onko 
teillä raam attua?» Sen saatuaan näytteli sieltä kohtia, kysellen, 
uskotteko te tätä vai kuulutteko »villisakkiin»?

Onkohan tällainenkin tilaisuus, kun äiti on synnytyksestä heik
kona sairaana, sopiva tilaisuus puolueagitatsiooniin? — Työl.
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— Raiskattu tyttö tuom ittu  5 0 0  mk. sakkoon . Aikai
semmin on lehdessäm m e kerrottu, miten kapteeni Neovius Vaa
sasta oli haastanut 16 vuotiaan palvelustyttönsä Alvina Potin 
oikeuteen kunnianloukkauksesta, kun tyttö oli uskaltanut ilmoit
taa että isäntänsä oli hänet raiskannut! Alvina Poti oli heti ta
pahtum an jälkeen viety lääkäriin ja oli lääkäri ensin sanonut, 
että oli selvä kuin päivä, että raiskaus on tapahtunut, mutta 
myöhemmin saatuaan selville teon seuraukset ei enää antanut
kaan sitovaa todistusta, vaan väitti, että tyttö oli itse loukannut 
itsensä. Nyt on asia ollut kolme kertaa oikeudessa ja tytölle on 
hankittu lääkärin todistukset myöskin hänen terveydestään koska, 
kantaja oli väittänyt tytön sairastavan jonkunlaista luulotautia. 
Alvina Potin asianajajaksi hankittiin Helsingistä. Vastaajan puo
lesta todistettiin hyvin pätevästi, että eri henkilöt olivat nähneet 
tytön juoksevan ulos kantajan asunnosta ja että hän sen jälkeen 
oli sairas ja heti vietiin lääkäriin ja vielä, että kantajan suvussa 
on ilmennyt mielisairautta ja hurjistelua.

M utta kaikesta huolimatta julistaa Vaasan raastuvanoikeus 
tuom ionsa ja tuom itsee tytön 300 mk. sakkoon tai varojen puut
teessa 40 päivän vankeuteen sekä korvaamaan kantajan kulut 
200 mk.

M issä on oikeus? Kuinka voidaan ajatella, että kukaan 
tyttö rupeaisi syyttämään isäänsä raiskauksesta jos sitä ei olisi 
tapahtunut, sillä ei siitä tytölle kunniaa tule, päinvastoin häpeää. 
M utta kapteenin kunnia täytyi puhdistaa, sillä olihan hän Vaasan 
noblessia. Ja sivistyneet naiset Vaasassa hänelle yhtä herttai
sesti hymyilevät kun ennenkin, sillä mistä merkityksestä on työ
läisnaisen kunnia sivistyneen säädyn m ieskunniaan verraten. 
Tuom iosta vedotaan hoviin. M. S.

— P alvelija t saa  o lla  e te ise ssä , herrasväki sa lo n g issa !
Lääkäri Ehrström Pohjois-Esplanatinkadun varrella 37 ei suvaitse 
palvelijoiden odotusaikana istua salongissa, vaan määrää, että 
eteinen on kyllin hyvä heille. Kumminkin ottaa hän työkansal
takin kalliin makson, m utta kohtelu on aivan' toista. Eiköhän 
täm ä ole sitä perheen jäsenyyden tunnustam ista, jota M aria Fu- 
ruhjelm  ihailee. Luokkarajat pitää olla selvillä lääkäreilläkin.

M. S.

— N aisostot Uudellam aalla, m uistakaapas niitä 
naisten  arpajaisia, jotka p idetään ensi e lokuun ajalla 
Lohjalla. Lupa on jo  saatu. Kiireesti voittoja valm is
tam aan ja kerääm ään, sillä niistä arpajaisista  pitää tu 
lem an sem m oiset, ettei koko m ailm assa ole kuultu  eikä 
nähty. Rahaa tarvitaan, ja sitä m yös saadaan jos vaan 
kyetään toim im aan.

— H yväntekeväisyys on nykyään muodissa. Hy
väntekeväisyys puhuu aikamme kehnouden puolesta. Hyvän
tekeväisyys on oikeuden kieltämistä. Ihminen, joka har
joittaa hyväntekeväisyyttä, saapi siitä kunnioitusta — kun
nioitusta vaikka hän vääryydellä on koonnut ne varat, joista 
muruja jakelee onnettomille ihmisille. Nämä onnettomat 
ihmiset masennetaan armolahjain annilla. Armopalojen nar- 
ripeli valheellisesti tekee rikkaan ja köyhän ihmisen muka 
ystäviksi.

Ei armoa vaan oikeutta!

Ulkomaalta.

— Palvelijatarliikettä Saksassa. Manheimin 
palvelijatar yhdistyksessä, joka perustettiin pari vuotta sitten 
on jäseniä 289. On pidetty lukuisia esitelmä- ja keskuste- 
lukokouksia sekä soitannollisia seurustelu illanviettoja Yh
distys päätti jäsenilleen ruveta maksamaan sairaustapauksissa 
viikkoapua 3 mk. Hamburg’in ja ympäristön palvelijain ja 
pesijäin ostoosuuskunnan toiminta on kasvanut. Järjestön 
tulot ensimmäisenä tämän vuoden nelänneksenä ovat 3,340:18 
mk. ja menot 2,009:85 mk. Järjestön keskuudessa harjoi-


