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Lasten ruumiillisesta kasvatuksesta teki selvää Mimmi 
Kellosalmi kohdistaen etupäässä esityksen lapsen kehitykseen 
ennen syntymistä sekä ensi-ikävuosina. Kokous vilkkaan kes
kustelun jälkeen hyväksyi seuraavaa:

Kasvattajien tulee valvoa ja tehdä voitavansa lasten ruu
miillisen ja  henkisen kasvatuksen hyväksi ja jokaisen yksilön 
velvollisuus 011 tehdä voitavansa auttamalla kasvattajia, kuin 
myös järjestää paikkakunnalle Ihanneliittoja.

Sitäpaitsi keskusteltiin kieltolaista ja  äitiysvakuutuksesta.

— Viipurin t. y:n naisosaston kukausikokous pidettiin 
t. k. 12 p. Keskusteltiin keskustelukysymyksen lähettämisestä 
s. d. naisliiton edustajakokoukseen ja päätettiin lähettää kysy
mys kunnallisesta äänioikeudesta sekä alustusta laatimaan valit
tiin kolme henkilöä, joiksi tulivat, Thestnan, Koponen ja Toivo
nen. Kokouksen valitsema toimikunta toi esille työttömyysra- 
haston suunnitelman, jonka kokous yksimielisesti hyväksyi ja 
päätti luovuttaa 25 mk. osaston kassasta pohjarahaksi. Anniske- 
luyhtiön voittovaroista luvattua 1,000 mk. nostamaan valitsi ko
kous A. Viljakaisen ja M. Kuparisen. V. T. Y. arpajaiskeräys- 
lista jäi Puumalaiselle varojen keräämistä varten. Keskusteltiin 
naisosaton kesäsiirtolasta ja  valittiin 2 henkilöä tiedustelemaan 
minne päin olisi paras mennä ja tuli valituksi Puumalainen ja 
Holmberg.

Naisten vastaus porvariston naisten 
vaalikehoitukseen.

Ennen vaaleja oli porvareilla hätä suuri, ja  kun on hätä 
suuri, täytyy jotakin uhratakin sen estämiseksi, niinpä erimieli
sistä porvareista tuli yksimielisiä. Suomalaiset unohtivat ruot
salaisten sorron, ja ruotsalaisten puolelta unohdettiin, että suo
malaiset tahtoivat suomalaistuttaa ruotsalaiset pitäjät.

Naiset eri puolueista kyhäsivät manifestin Suomen naisille, 
jossa ensin juhlallisesti kutkutetaan naisten itserakkautta sano
malla, että »kerran ennen on Suomen historiassa ollut aika, 
jolloin naiset ovat suurimmaksi osaksi ratkaisseet kansamme 
kohtalon". Manifestissa sitten kuvaillaan sosialismin satapäistä 
hirviötä, jota jokaisen on noustava vastustamaan ja naisten en
nen kaikkia.

Kyhäys loppuu seuraavaan m ahtilauseeseen: »Suomen
kohtalo mikäli se riippuu kansaneduskunnasta, on naisten kä
sissä. Muistakaa naiset tätä vaalipäivinä toukokuun 1 ja  3 p:nä 
ja toimikaat sen mukaan." Manifestin allekirjoittajina oli 2 
tunnettua naista jokaisesta valtapuolueesta. Koti ja  Yhteiskunta 
kertoo nyt itse, miten Suomen naiset vastasivat tähän liikutta
van yksimieliseen vaalikehoitukseen. Naiset vastasivat siten, 
että valitsivat Ida Aalteen ja jättivät Ida Yrjö-Koskisen valitse
matta.

Niin, ihmeelliset ovat herran tiet. M.

Ulkomaalta.

— Tehtaalaisnaiset Japanissa. Niistä henkilöistä, jotka 
työskentelevät 9,241 japanilaisessa tehtaassa, on naisia 318,000 
Englantilainen miss Archer, joka lämpymällä harrastuksella 
työskentelee japanilaisten naisten kohottamiseksi, on viime ta l
ven kuluessa käynyt 15 tehtaassa oloja tutkimassa. Toisissa hän 
on käynyt kahdesti kuukaudessa, toisen kerran aamulla toisen 
kerran illalla, tutustuakseen sekä päivä- että yövuorolaisiin, 
joiden kumpaistenkin työaika on 12 tuntia.

Näin on miss Archer joka kuukausi ollut tekemisissä 2,000 
naisen kanssa. Seitsenvuotiaita lapsiakin työskentelee tehtaissa, 
toisissa työskentelee kokonaisia perheitä. Naisia ja  lapsia var
ten on tehtaissa olemassa makuupaikkoja, mutta ne ovat kovin 
epäterveellisiä, kun usein 70 henkeäkin nukkuu samassa huo
neessa ja samoja vuoteita käyttävät sekä päivä- että yövuorolaiset.

Pojille ja  tytöille annetaan tehtaassa ilmaista opetusta. 
Jotta sekä päivä- että yövuorolaiset voisivat päästä siitä osalli
siksi, ovat oppitunnit aamusin ja iltasin klo 7—9.

Tämä kertomus antaa kuvan oloista maassa, missä lainsää
däntö ei ole pyrkinyt »loukkaamaan henkilökohtaista vapautta".

— Suom alaiset naiset Amerikassa. Viime kuun 30 p. 
oli Dulutbin työläisnaisilla kokous, jossa keskusteltiin työläis
naisten lehden perustamisesta Amerikkaan ja naisten äänioikeu
desta. Viimemainitun puolesta päätettiin ruveta innolla toimi
maan ja 38:11a äänellä 7 vastaan kokous kannatti erityisen 
naisten lehden perustamista. Asia viedään ensi puoluekokouk
selle ratkaistavaksi.

Pappeja kyydissä.
Jatkoa n:o 15.

Isäntä: Ei se o le  turha. Tällä matkalla voi olla mer
kitystä. —  Se voi vaikuttaa vaalin tulokseen. —

Emäntä: V oi hyvä mies! Etkö sinä vieläkään käsitä, 
että se on kansa kun nyt ratkaisee vaalien tulokset, — eikä 
herrat ja rikkaat niinkuin ennen. —  —  —

Isäntä: Sepähän nähdään.
Emäntä: (Ottaa tyhjän tuopin hyllyltä ja m enee ulos.) 
Antti: (Tulee sisään, on jykevän, vähän veitikan näköi

nen, rukkaset riippuu ranteessa). Mistäs minä nyt ensin  
rupean ajamaan? —

Isäntä: Ei nyt jouda lannan ajoon! Nyt täytyy lähteä 
kuskaamaan kuvernööriä. —  —  —

Antti: Vai kuvernööriä. —  N o  yhtäkaikki, (itsekseen) 
samaa ainetta se hänkin on.

Isäntä: Mitä siinä virnistelet?
Antti: Tuota noin —  m onellakos hevosella sitä lähe

tään vetämään? —
Isäntä: (Kiivaasti) Kahdella! M ene harjaamaan mustat 

ja laita ne valjaisiin. Mutta kääntele luitas vähän liukkaam
m in! (Syöksyy u los edellä.)

Antti: (Perässä hiljalleen). Ei hoppu hyväksi eikä kiire 
kunniaksi. - (poistuu).

Toinen kohtaus.

(Paikka sama.) Emäntä ja isäntä tulevat kamarista, 
Isännällä musta puku yllä, korkea hattu päässä ja ratsu- 
piiska kädessä. (Isäntä katselee itseään).

Helli: (Tulee juosten sisään, on noin 14 v. vilkas 
tyttö.) Kuvernööri kuuluu tulevan! Taitaa olla jo asemalla!

(Heittää käärön pöydälle). Siinä on rusinoita ja 10 pen
nillä kaartemummua ja inkivääriä. Hiivaa ei ollut, (aikoo 
mennä).

Emäntä: Mihin nyt taas lennät? —
H elli: Minä m enen sitom aan köynnöksiä. Meidän 

ja Heikkilän tiehaaraan laitetaan kunniaportti. Heilari juok
see ympäri kylää sanaa viem ässä —  kuvernöörin tulosta,
—  aih! (säikähtää). Mikäs vareksen pesä isän päässä on ?  —

Isäntä: O le  vaiti harakka!
Helli: Ai jäi kun se on ruma! Isä on kuin poliisi, 

(juoksee ulos.)
Isäntä: N yt olen siis valm is lähtemään. —
Emäntä: Älä vaan hevosia kuoliaaksi, —  vaikka se ku

vernöörikin olisi. —
Isäntä: (m enee) Kyllä hevoset kestävät jos vaan vaunut.

— (poistuvat.)
Esirippu.

Toinen näytös.

Paikka sama. Emäntä yksin, pyyhkii pöytää, (pysähtyy) 
Emäntä: Kyllä se  unimatti sittenkin on suuri filusoofi,

—  kun se  jo aikoja ennen tietää näyttää tulevat tapahtu
mat, —  jotkut kyllä väittävät, että se joka untaan uskoo, 
se  varjoaan pelkää. —  Mutta siihen minä ainakin panen 
vastalauseeni, —  (pyyhkäisee taas, ja vie sitte pyyhkeen  
naulaan hyllyn viereen. Istuu tuolille). Monta kertaa olen  
minä yöllä  unissani nähnyt jo seuraavan päivän tapahtumat. 
Ja niin merkillisen selvästi, että kun kun sitä ajattelee, 
niin oikeen se kummastuttaa — ja mitäs muuta se viim e 
öinen väenpaljouskaan täällä tiesi, kuin että pian on täällä 
koko kylän väki kuvernööriä kumartelelemassa. —  Jos sitä 
miestä vielä kunnioitettaisiinkin, — vaan kun sitä kunnioi
tetaan virkaa. —  Vaikka siinä sitte olisi susi. —  Mutta jos 
vanhat merkit paikkansa pitää, niin ei sieltä kuvernööri tu- 
lekkaan, vaan jotakin eriskummallista tässä vielä sentään tä-


