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» puoli »  90 »
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Sirkusk. 3. Avoinna klo 9 — 1, 4—7. 
Puhelin 56 59.

naisosastot uirkoämpään 
toimintaan.

S äm ä E>erätpst)uuto on tottunut phä jo phä agitaatio» 
tien juutilta, mutta jiitentin näpitää oleman tarpeellista 
toistaa nuo roanhat janat: naisojastot roirteämpään toimin» 
taan.

5ten muistaa näiben ojastojen toimintaa muutamia rouo» 
jia tataperin, tietää, että (illoin otiroat totouijet miltfaita ja 
ojanotto ujetn [pj uuniin runjas. 353aitta alustuifet ja Ies» 
tustelujen jijältö eiroät oikeitaan mitään tietorittaita ja jo» 
jialistinen fatjantotantatin jtlloin oli perin hataraa, niin 
rofjtaiji ja maitutti eläJjbpttämästi joutosfa harras tiebon 
halu ja into nousta tpöroäen oiteutjia puoltamaan. Sen  
jälteen on roaltiollijen elämän ratas nopeasti ppörinpt. Soi» 
jiaan jeurannetben jännittäroäin tapausten jarja on liiftunut 
jilmiemme ebesfä tuin näptelmä, josja töppälistö on ollut 
tärteätä ojaa ejittämäsjä, ja josja tapuhiumain tulun tiiret)» 
tiroänä roointana on ollut heröuneen proletariatin talou» 
bellinen ahbintotila ja tarme faaba je forjatutjt. Ebustun» 
nallinen taistelu on patottanut töphälistöä tehittämään jär» 
jestäpmismuotojaan. Äunnallisjärjestöt aluejärjestöineen omat 
tarroinneet naistentin toiminiatptpijiä rootmta tehtäroäinjä 
juoritutjesja. Maalitoiminta on roienpt paljon rooimia. 
Mpös tpöroäen janomalehbistön tasroaminen ja lehtien tn» 
temtnen on roaatinnt naisten ofanottoa ja tointa. Miten 
onitn tapahtunut jentapainen tdjitps, että roarjinaisten nais» 
ojastojen toiminta on tjiljetrtpupt, onpa (itä pallotellen luot» 
tamustoimisja olemien fjeutilöjen taholta laiminlpötptin. Sä» 
män rottmeijen ilmiön roaitututjet etroät juintaan ole termeeflijet. 
tpätnroastoin. jftaisten ojanotto jo u tto lii t fe e je e n , joutto» 
jen, erittäin juuri natsjouttojen tiihotutjeen ja fen rinnalla 
jtjätjeen tasmatutjeen nähben on peräti heimoa. tRaifet, In» 
tunnottomatta luottohentilöitä, istumat totona, tahi täproät 
tpöstä hellan ääreen ja jitten leroolle jetä päinmastoin. § e  
altaroat jättää totoutfisja täpmijen. Eiroät mäittä lutea kt)= 
Itä. ivestustelut naisten festen altam at palata entijille juo» 
ruttelun urille, (juotatoon anteetji totuuben puhuminen).

Sällainen tila näpttää huolestuttamalta. —  2Immattt= 
liitteen hurcastamiuen fäp entijisjä lapjententäastelisja. S itä  
tietoifuuita, jitä rphtiä, fitä taistelun roarmuufta, johon jo 
oliji pitänpt päästämän, emme näe tuin jostus roilal)but= 
jelta joutotsjamme.

3 a  taiten tämän Iamauijen mallitesja t)tipitoät porroa» 
riltijet raam atun lemittäjät ja tolportöörit teittiöihin lehti» 
jtään jaellen jetä hontutteleroat monia rotelä ästen tirton

pimitptjen jotaijemina olleita „hengelltjttn" jeuroihin, joisja 
jojialismin mastainen pllptps hiljatjuubesja tptee. Stun tä= 
män lijätji pormarillisten puolueibert naisjärjestöt, joiben 
toiminta tafarouojina oli airoon mitätöntä, omat elppneet ja 
harjoittamat ne npt tornin uutteraa agitatjioonia fejpttäen 
monenlaiftlla ompeluillotlla ja fahmituppojia jaellen, niin 
meibän puoleltamme ejiintproä huolettomuus johtaa tobella 
jiihen, että natjia roatpuu tapitalistijen tatjantotannan tatp 
letjiin phä enemmän.

tRätjtätöön täm ä tojiajia ja rumettatoon toimiin. tj?uo= 
Iuejistomme ejim. S atjasja  ja SRuotfisja toimimat innolla 
n. j. naisten tehitpsphbistptfisjä, joisja lutemtfen ja testus» 
telun aroulla leroitetään jojtaltsmia.

Meillä täällä oliji niin paljon, mitä pttäiji painaa pro» 
letariatin naisten fpbämtlle, mitä pitäiji jaaba fulumatto» 
mtfjt ajatufjitji tpibän airooihinja titeptpmään. M itä on 
fojtalismt? M itä jojialibemotratia? Millainen menettelptapa 
rote pääm äärää tohti? M itä ebustunnan fäjittelemistä tpfp» 
mptjistä on jonottamaa j. n. e.

Yritetäänpä taas roirtistpä! Onhan meillä rooimia, 
jotta tpteneroät ja omat tilaijuubesja alustamaan ajiallijesti 
testustelntpjpmptjiä. Aaitti ne tpöt)ön. Melaan toimeen» 
panna naisojastojen alotteesta naisten testustelutotoutjia ja 
niisjä jauhetaan ajiat jelroifjt. Spöläisnaijesja on jiinä tar» 
totutjesja jelostettu eri ajtoita niinpä oppiroelroollijuustpjp» 
mpstä, että niistä testusteltaiji. Sulemme jamoin jelosta» 
m aan uutta tunnallislafta.

trjeljingin t. p. naisofasto päätti rumeta ebellä terrot» 
luun tapaan festusteluiltoja toimeenpanemaan. Soirootta» 
masti tehbään niin muuallatin. Dn tobella täpfi jpp täpbä 
täsjä juhteen tuumasta toimeen. ’ § .  M

Onka tEruEyspaliisi tehtävänsä  
tasalla?

Ujein on m eiltä julftjuubegja moitittu polufin menet» 
telipä naifia lohtaan, onpa mäitettp, että poliifin menettelp 
ebiStää pro§titueerattujen Iijääntpm i§tä, eitä tuten pitäiji 
roäfjentää niiben lutum äärää. ^36lrftn menettetp§tä terroit 
phben efimerftn.

© rä§ nuori tpttö tpö§tenteti tet)taa§ja. © räänä pät» 
roänä jä i hän tä§tpn faaprta poliiftafemalle, jo§fa  hauelle 
janottiin , että poliifitte on jaapunut ttrje, jo§fa ilm oitetaan



hänen fairaStaroan tarttum aa jufupuolitautia. §äm m äS= 
tpnpt tpttö roietiin roaStaroäitteiStä huolim atta tarfaStetta= 
roaffi, jo S ja  tjaroaittiin £)aneita oleman roalforouotoa, ja  
m aitta ei tartuntaa janottu olem anfaan, mieliin l)än jur= 
tean fuuluijaan Som tähben ja ira a la a n , tpttö ei faanut 
täpbä ebeS afioitaan järjeStäm äS jä , tää llä  £)än fijoitettiin 
jam aan  huoneefeen niiben tanSfa, jo tta  oliroat ja ira a la n  
monirouotifia tunbia, ja  jo tta  fa iraa laS ja  pulleillaan ja  
e fi in tr) m i j  eli ä ärt tetiroät näiben nuorten, jo ita  firoepSpoIiifi 
oli fppttömäSti ja ira a la a n  raahannut, olon fa ira a la S ja  j a »  
gen tiujaUijefji. kolm en roiiton tututtua päästettiin  tpttö 
ja iraa laS ta . £ ä m ä  Ipfjpt fa ira a la S ja  o loaitafin  jo to= 
b iStaa, että tartuntaa ei rooinut olla, foSta je totm eSja 
roiifoSfa ei olifi rooinut parantua.

St un npt tpttö p ää ji ja ira a la S ta  ja  meni entijeen tpö= 
p a itfaan ja , oli jinne otettu uufi tilalle, ja  p äätä  pubiSteE 
Ien jelitettiin, että ei ole tietoa milloin moiji tpöhön 
pääStä. S^pttö huomafi jelm äSti, että tielto perustui fro 
hen, että hänet npt oletettiin oleman pleinen nainen, ja  
että jiiS ei tef)taaSja tal)bottu p itää E)äntä tpöSjä. ©ntifet 
tuttaroat eimät tahtoneet enää feuruStella hänen tanSfaan, 
jilla  olihan hän npt polijin tirjo iS ja .

SEpt aitoi tptölle tpön etfintä, roit)ööin onnistui hä= 
nen jaaba p a itfa  erääS jä  fahroilaSja, m utta m uutam ia päi= 
miä jiellä oltuaan tuli eräS firoepS=ojaSton po liije ja  fal)= 
m ilaan ja  nät)beSjäätt tptön, jon ta  hän tunji ja ira a la S ja  
o loa ja lta , astu i heti roljfeaSti luotje ja  täSti jaap u a tar= 
taStufjeen. ^ah m ilan  om ista ja  tuultuaan, että tpttö on 
poliijin  tirjo iS ja , täSti tptön heti m uuttaa, jillä  hän ei taf)= 
tonut jaab a  tat)roilaanja huonoon maineefeen.

Etpt aito i uufi etfiminen, enfin ajrtnnon hanffim ifeSja. 
Sp ttö  ei enää tohtinut jan oa ebeS om aa nimeään, ettei 
poliifit häntä löptäiji fpjelem ällä. SLpöpaiffaa oli maitea 
jaab a . © ntijeStä tpöpaifastaan oli hänellä tpUä tobiStuS 
m onirouotiStpöfaubelta, jo S ja  hau oli tpöSfenneEpt päiroät 
tehtaaSja ja  pöt totona tehöen tehtaasta  tuotua totitpötä. 
SDtuutaman roiiton tuluttua p ää ji hän roihboin erääjeen 
toijeen tehtaafeen. jJM fo fpbämmeSfä rphtpi hän taaS 
tpöhön, rooifito täm äfään  p aitta  olla ppjproäinen, ja  mil= 
lointahan poliifit taaS omat hänen fintereillään. £ p ttö  
toitti roälttää näpttäm äStä itjeään  ulfofaEa, jo tta  poliifi 
ei ja iji  jelroää häneStä, meni ajunnoSta tpöhön ja  tpöStä 
afuntoon, eläen täpbelliStä erattoeläm ää, phä miettien, 
tu ta  je oli, jo ta  oli altufppnä tähän onnettomuuteen. Ĵ3o= 
liifiafem alla oli hänelle näptettp nimetöntä tirjettä, jo n ta  
nojalla  poliiji ta tjo i oiteubetjeen m erfitä hänet pleiSten 
naisten luetteloon ia  täpbä hänen peräSjään tpöpaifoiSja, 
ajunnoiSja ja  imeläpä ulfofaEatin . SKitään tobiSteita ei 
oEut muuta tuin tuo nimetön tirje, jo ta  poliifi uSfoo ilm an 
m uuta; miten jaab a  jppttömpgtenfä tobiStettua?

D ltuaan  jonfitn a jan  tehtaaSja, faapui jinne taaS 
naiSpoliifi täStem ään häntä tartaStufjeen, uhalla että m u »  
ten tu llaan poIifirooimaEa miemään. SuuItaroaSti hän 
taaS menettää tpöpaittan ja, jo S taan  ei tapahbu fu ten jo iE  
letin toifille, että lää täri m äärää hänen „S?omtä£)ben" jai= 
rantaan  —  tartaStutfen alaijetfi.

S ä S fä  maan ptfi efimertti n iistä  m onista IpmmeniS* 
tä, jo tta  joutum at jiroepSpoliifin liiallijen innon ufjriffi, te= 
tee mieli tp jp ä : onfo tarfoituS jaab a  phä itjeam pia naijia  
proStitueeratuffi? © illä  täten menettelemäEä, tun naijille, 
jo ita jotu  et)fä iltepbeSjään ilm iantaa ta i m aan epäillään, 
tehbään mal)bottom atji rehellijellä tpöllään itjenfä elättrö 
mijen, tun enjin leim ataan pleijön jilm iS jä  ja  tpönanta= 
jo in  tuona firoeettömätfi, niin jilloin on jo  helppo jit ji  to= 
bellifuubeSja tuEa. D nto tpöläiSnaijen lunnia niin mitä= 
tön, että jitä  faabaan  noin m aan ilm an ran g aistu sta  poE 
tea, ja  eifö potiifilla ole m itään roelroollifuutta ottaa £)ie= 
man jelroää, onto ebeS aihetta epäiEä tptön miettämän 
epäfiroeelliStä eläm ää. Utitta torroaa ne arroaam attom at

roahingot, jo tta  täEäifeSta toituu afianojaifelle ja  tel)bään 
plläterrotulla taroaHa teltetään nutille tuin tpöläiSnaififie. 
SBaan eihän tpöläiSnaijen lunnia m itään m alja , fanoroat 
herrat.

D nto eläm ä npt parantunut päälaitpungiSja jen jäl= 
teen tun laillinen jimeettömppS lopetettiin, en tiebä. SKutta 
että terroepS tai firoepSpoIiifi ei ote tpennpt tel)täroänjä 
tafaEe, jen tpllä huomaa. Dmto je oifeata järjestelm ää, 
että poliijin  toim esta raaste taan  nuoria tpttöjä, toijinaan 
fppStä, to ijinaan  jppttöm äSti tartaStutfeen ja  roieläpä jai= 
raa laan , jo S ja  he fijoitetaan ilm an eroituSta ptjteen mto= 
ret e£)tä rtjein aim an m iattom at, roanhaitt, juoppojen pe= 
tä ti  turmeltuneiben tan S ja  jam aan  huoneefeen. Sotainen 
moi itjefjeen turoiteEa, m intäläinen täptöS ja  puhetapa 
täällä  roaltitjee. SKuittaman roiiton oleStelu tänlaifeSja 
jeu raS ja  on om iaan turmelemaan joto ofaffi tai totonaan 
nuoren tptön, riippuen jiitä  miten roaStaanottaroainen 
luonto hänellä fattuu olem aan. SE? an tilo ista  » a lite ta a n  ai= 
roan fam aa että jiellä  nuoret ritotjentetijät afetettuna ro a»  
hain paatuneiben pahantefiäin jouttoon järjeStelm ällijeSti 
oppimat fam aEaififfi. © am oin oppii näm ä nuoret tptöt, 
joS eteenpäin niin ja a  olla.

SKeibän on roaabittaroa, että täS jä  on tehtäroä muro 
toS. K u oria  ei ja i ji  ollentaan roiebä Äomtähben jairaa= 
laait, jillä  jillä  ja ira a la lla  on jellainen leima, että jotai= 
nen, jo ta  on jiellä terran ollut, on eläm änijän m ertattu. 
& äm ä on tehtäroä, joS ta l lo ta a n  eStää nuoria tpttöjä 
proStitutfiooniSta erittäinfin tun ei ole tobiSteita, että he 
oroat itjeään  taupitefleet roaittatin oroat rooineet jaab a  
tartunnan. Puitiin  eräästä , jo ta  oli fil)IoiSfa ja  jä i jutha= 
jeStaan  tartunnan, jon ta  jälteen julhanen hänet jätti. 
£p ttö  meni itje horoaiteSjaan taubin läätäriin , lähetettiin 
ja ira a la a n , fitten ruunun tppbittä fotipaitaEeen, joSta hän 
p a la ji tatafin , jä i paitan, roaan poliiji toimitti toijen ter= 
ran  totipaitaEe, ja  tpttö p a la ji taaS , ja  npt hän jo lienee 
täpbeEeen proStitueerattu. Q a joS h av a itaan , että he ei= 
roät ole jaaStutettu ja ja  ettei m pöStään rooiba tobiStaa 
heibän am m attinaan jiroeettömppttä harjoittam an, olifi po- 
liifin jätettäroä Ejeibät rauhaan, eitä ja iji a ja a  heitä pe= 
räStä , fitten fo ira  metfän otuSta.

$ o S  terroepSpoliijin puolesta phä eteenpäin meneteE 
lään  jäm ällä  tat)bittomuubeIla tun roiime aitoina, niin 
fot)ta ei fu taan  tpöläiSnainen ole roarma, ettei hän jotu 
tauniS päiroä löpbä nim eään poliijin  paperista ja  itjeään 
—  ^om tähben ja ira a la S ta .

SK i i n a © .

Kirkolliskokouksen johdosta.

SRaamme fuubes firtollisfotous aitoi t. f. 4  p. Ju ru sja . 
6 e  antaa erinomaijen tuman jiitä firtollisten „ Stiinan m u »  
rien" patfuubesta, jota roielä ajuu jielujen paimenten airoo= 
topisfa ja estää heitä näfemäsiä ajattelemaa ja pmmärtä= 
m ää, eloifaa m aailmaa heibän pmpärillään. SBapaamielijiä 
ainefjia ei ollut roahingosjafaan jinne Iiroahtanut ja r a »  
hallijesti tirffoherrat pohtimat afioitaan, taiffiaan 2 3  fpfp= 
mpstä, joista juurin oja oli manhoja homehtuneita fpfp= 
mpffiä ijautaustaarooista, roirrenmeijuusta, rufoushuoneitten 
mihtimifestä firtoifji, Iähetpsjaarnaajain olosta pappina 
j. n. e.

§eti arftipiispan amauspuheesja aitoi ruifutus ajan 
„fasm aroasta epäusfosta", jota m astaan neumoa pitämään 
täpliin.


