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Vard, joka lukuisilla hyökkäyksillään naisia vastaan, o ike
astaan vaan edistää naisten asiaa.

*

T unnettu  seikka on, että E ng lann issa  tähän saakka 
voim assaoleva äänioikeus p erus tuu  o m a isu u teen ;  siis ei ole  
o lem assa mitään yleistä äänioikeutta.

Yleiseen, yhtäläiseen, salaiseen ja väli ttömään ään i
oikeuteen pyrkii, kuten tunnettua, a inoastaan naisyhdistys 
»Adult Suffrage Society».

Mutta  kun  m u u t  englantilaiset äänioikeusnaiset eivät 
tee sydäm istään mitään ryövärin luolia ,  vaan avoimesti tu n 
nustavat, etteivät haluakaan yleistä äänioikeutta, jo ta ku tsu
taan m yöskin  nimellä »universalright», koettavat porvaril l i
set äänioikeusnaiset, esittää asiaa niin, että E ng lan n in  nais- 
taistelijat ensin haluavat yleensä laajentaa naisen äänioikeutta  
(s. o. että naiset saisivat yhtä  laajan ään io ikeuden  kuin 
miehilläkin nykyään on), jonkin la isena  ensi asteena, ensi 
varus tuksena yleisen ään io ikeuden  Iinnotukseen.

K un asiaan näin on vääristelty on  saksalainen p u o 
luelehti »Vorvärts» ju laisut m uu tam ien  kuuluisani eng lan t i
laisten äänioikeusnaisten lausuntoja.

N iinpä  kirjottaa Mrs. Millicent G are tt  Favcett , suffra- 
gistien johtajatar, Timesissa m arrasku un  23 pnä  1 9 0 7 :

»Johtavassa art ikkelissanne kertaatte te Mr. Lloyd 
G e o rg e a ,  aivan kuin hän  olisi sanonu t ,  että naisten ään i
o ikeus tulisi o lem aan  osa suuresta  yleisestä äänioikeudesta. 
T äm ä n  käsityskanta ei m itenkään vastaa erinäisten naisääni- 
oikeusliittojen mielipiteitä. M o ne t  meistä eivät to ivokaan 
yleistä äänioikeutta».

»T he V orlds Vorkissa», tam m ik u u n  n u m erossa  1907 
kirjoitta Lady Frances Balfour, joka edustaa hänkin  erästä 
ään io ikeusna isryhm ää ,  m. m. seuraavaa:

»Naisten äänioikeus tulee o lem aan  jonkin la inen  suoja- 
aita ultra-radikaleja vastaan. M onet meistä vastustavat jy r
kästi yleistä äänioikeutta. M e v a ad im m e naisille samaa 
äänioikeutta  kuin miehillekin, n. k. »maavaalioikeutta». 
H arvat naineet naiset tosin tulisivat saam aan ään ioikeuden, 
jos  täm ä laki astuu  vo im aan , m utta  se tulisi kuitenkin 
l ,500 ,000 : l le  eli 2 ,000 ,000:l le  naiselle (ladylle!)».

Ja yksi suffradettien kuuluisista johtajista, Miss Pank- 
hurs t  kirjottaa eräässä artikkelissa »Daily M a ib is s a  13 p nä  
heinäkuuta  1908 sufragettien vaatimuksista m. m. seu raa
vaa:

»Useat miehet ovat sitä mieltä, että m e  vaad im m e ää 
n ioikeutta kaikille naisille, m utta  se ei ole totta. Pä inv as
toin m eidän  kohtuu llinen  vaa tim uksem m e on, että niille 
naisille, jotka om aava t samanlaisen asem an ja velvollisuu
det kuin miehetkin, m yänne tään  yhtäläinen äänioikeus kuin 
mainituille  miehillekin. Usein on  esitetty kysymys, pitäis ikö 
naineillekin naisille m yön tää  äänioikeus. Me em m e sitä 
toivo, sillä he  olisivat silloin itsenäisessä asemassa».

Kuten yllämainituista  otteista näkyy, ei ole siinä perää, 
että E ng lann in  äänioikeusnaiset (kaikki) katsoisivat naisten 
ään io ikeuden  etulinnoitukseksi.

Yleistä äänioikeutta  vaatii vaan, kuten jo  yllä on  m a i
nittu, »Adult Suffrage Society».

Alaikäisten suojelus palkoiiis- 
am matissa.

illlaitäisten juojehifjeen on roiime ronofijaban lopulla 
aitisfa m aisfa luotu juurta huomiota, Gnjimäijen itärajo i

tufjen alaitäisten  tpöljön oitam ijesta tap aa  S u o m es 'a  ro:Ita 
1720 jolloin m äärättiin , että 14 touotta nuorem pia poitia 
ei jaanut firjoittaa täjitpöoppiin. T äm ä m ääräp s nätpp  
tpönantajain  mielestä oleen liian forlea, fosfa paritpm m entä 
touotta mpöfjemmen itä ra ja  lasfeutui 10 touoteen. Sittem» 
min jäi itä ra ja  fauroan olla jinällään . SBasta ro. 1868 
fääbetiiin, että 18 touotta nuorem pia tjentilöitä ei jaanut 
p itää  pötpösfä, jonta ohella 12 touotta nuorempien lasten 
tpöaita m äärättiin  to rtein taan 6 tunnitji päitoäsjä. S am oin  
jaotettiin, ettei 12 touotta nuorem pia lapfia jaanut ottaa 
teljtaajeen tpöhön. T ä s tä  jäännöstä  jäätiin  tuitenfin poi» 
teta lääfäritt lutoalla.

Sittem m in to. 1879 annetusja elinteinolaisja m äärä» 
tään , että 1 2 — 15 m uotista la sta  ei jaa p itää  tpösjä eneni» 
pää tu in  8 tuntia päitoäsjä, ja että alle 18 ronotiaita ei 
jaanut p itää  pötpösjä. SOtutta täm ätin  juojeluslafi näfpi 
enfiaitoina jääneen m ain fiurstaafji foiroomutfetji, jillä tun 
l)allituffen afettam a tomitea ro. 1883 rpfitpi tu ttim aan  afiaa, 
jäi fe tietää, että elinteinolain m ääräp tjiä  ei juuri ollentaan 
oltu noubatettu. tiliinpä janotaan tom itean miettnnösfä, että 
12= ja  15 rouotijilla Iapjilla oli tpöaita taroallijesti 12 tun= 
tinen, ja  efimerttinä m ainitaan , että erääsfätin  tiilitet)taasja 
pibettiin 12 muotia nuorem pia lapfia tpösjä noin 15 tuntia 
päitoäsjä  ja 8:sja eri tet)taasfa pibettiin 15 ja 18 itämuo= 
bert m älillä olemia lapfia tpösjä 15 tuntia päitoäsjä. Sa= 
ntoin oli pötpön licllon la ita ; n iisjä tefjtaisja, m isjä oli 
pötpö Jäpnnisjä, n iisjä m pöstin fäptettiin lapfia pötpösfä.

T äm ä tuttim us johti fiifien, että m. 1889 annettiin uufi 
lafi tpöm äen fuojeluffesta teollijuusalalla. T äsjä  laisja 
lasten juojelusta josjain m äärin  parannetaan  ja  ennen tait» 
tea lain m alm ontaa litiste tään . iDlutta täm äfin juojelus oli 
IJcrrain mielestä liilaa roapaalle elinleinolle. S u n  fitten 
elinleinolalia ebelleen läfiteltäesjä eljbotettiin lasten piin itä ra ja  
ebelleen ppjptettäroän 15 muobesja, n iin  Suom en TeolIijuus= 
roaltuuslunnan lesluslotnitea elpbotti, että lasten itä ra ja  alen= 
nettaifi, joten 14- touotta töpttäneiiä faataiji p itää  to fo : päi= 
rnät tpösjä ilm an rajoitusta. Saabalfeen  tulea ilä rä jan  
alentamifeen, pppji lomitea l ä ä l ä r i j e u r a n  laujuntoa. 
3 a  läälärijeu ra  uslollijesti p u o l j i  itä ra jan  alentam ista 14 
muoteen. fiöätärit fanoiroat: „9Baittei jitoroaa Iäätetieteel= 
listä jelmitpstä ole olemasfa lasten tpötpropstä puheena o!e= 
m asta ijastä, on Cäätärifeura tuitenlin jifä mieltä, että el)» 
botettu itä ra jan  alentam inen 15:sta 14 muoteen rooibaan 
jollia, jos afianom ainen n äp ttää  lääfärin  an tam an  tohistut» 
fen että lapjella on ijätjeen I)pmä ruum iin tetjitps ja muu» 
toin l)pmä ierroeps." S äätärifeu ra ei tu iten taan  näp  olleen 
itä ra ja s ta  airoon ptjimielinen tosia  Iau jun toon» on Iiitettp 
m astalauje, josfa huom autetaan, että tun  ei n iin tään  muun 
m aan  la isja  ole tutea jille olettamifelle, että 14 rouotias täp 
pitäm inen tpösjä tauem pna tuin 10 tuntia, ja  tä tä  pitem» 
m än tpöajan  fitäpaitji eljbottomasti täptpp m aitu ttaa et)täi» 
jemästi hänen heutifeen roaurastum ijeenja, olifi 14 muotiaille 
m äärättäroä 10»tuntinen pifin tpöaita.

2B. 1906 ajetettiin uufi maltiou tom itea tu ttim aan tpö» 
mäen fuojelustafeja. S e  laatii uuben juojetuslatiehbotutjen, 
josja m ääritellään  lapfitfi 16 muotia nuorem m at ja  nuoritji 
hentilöitji 18 touotta nuoremm at. fJlIle 14 rouobert ei fen 
m utaan  jaiji tä p ttä ä  la s ta  am m attitöihin ja  14— 16 rouo» 
teen a in o astaan  6 tu n tia 'p ä ito ä s jä  ja .  16— 18 muoteen 8 
tuntia päitoäsjä.

tölpöstin alaitäisten  paltollisten juojelusta on terran  
ajateltu, n im ittäin  ehbotettiin, että estettäifi la in  tau tia  ala» 
itäijiä rupeam asta  rarointolapalroelijoitfi. fllnomutjen ai» 
heena oli fimeellinen roaara eitä terroepbellinen,' m a itta  nä= 
tpp roaliotunnan mietinnöstä, että firoeellijppben tueffi on 
otettu m pöstin terroepbellinen puoli. S iitä  janotaan mie» 
tinnösjä : Ei lie m itään  fpptä epäillä, etteiroät terroepbelli- 
jetfin jeitat m ainitun itä ra ja n  m äärääm ätji tullesfa pääfiji
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ta rp ee lleen  huomioon. 3 !ä  ennen 18 ifärouotta on fe, joL 
loin yöllinen toalroominen tuottaa juurinta Ijatttaa, nuoru= 
taifen ruum is fun fasroaesfaan ja  roaurastuesfaan faipaa 
Säännöllistä lyhentäm ätöntä lepoa." Säätyroaltiopäiroät anoi» 
roat, että Ijallttus antaifi afiasta efitytfen, jonta m utaan  
rarointoIa= ja  annisfelupaiffojen om istajat tietietään liitte in  
jään  p itäm ästä nuorutaijia ta i tyttöjä, jotta eiroät ole täyt= 
täneet 21 touotta.

R un jitten elinteinolatitomitea antoi mietintönjä to. 
1899, jiis 2 touotta myöhemmin, niin tomitea jelitti ei 
tooitoanja ottaa palfollifia fosteroaa ty jym ystä fäfiteltäroäf= 
feen jiitä jyystä että ne eiroät ole tauppam pulaijia t. m. f., 
roaan a inoastaan  palroelijoita, joten niiben Suojelusta ei 
tooi Soroelluttaa elinfeinotafiin. SJtietinnösfään fanoo fomi= 
tea, „että, tosfa m oniaat puheena oletoaan itä lu o ttaan  tuu= 
lum ista hentilöistä, jotta palroeleroat ramintotois{a, niihin 
toimiin näljben, jotta n iillä Siellä on, pitemmin luettaroa 
paltollisten tu in  am m attiapulaisten luo ttaan , jääbötjet Siitä, 
m itä niiben Suhteen on m äärin  otettaroaa, ei foroellu elin= 
teinolafiin otettaroatji. S itä  paitfi ja m itä itje a jiaan  tulee, 
tomitea on Sitä mieltä, että fotem us ei tue olettamista, jotta 
ram intolaliite johon taitenlainen m äiijuom ain annistelu  on 
yhbistetty, jaattaiji fen palroeluffesfa olemia nuoria apulai* 
jia firoeellifen m aurion alaifetfi". kom itea roiittaa (itten 
rarointolanpitofääbötfeen, jon ta am ulla fe luulee jää täm än  
tarpeellisen Juojelutfen a itaan .

S o rta m a n a  lan tan a  afian ht)Höämifesfä on jiis fe, 
että ei ole tarpeellista ottaa ty jym ystä ta r ta n  fäfittelyn 
alaifetfi, to sta  ne jotta palroelemat ram intolasja, om at Iuet= 
taroat paltollisten eitä am m attiapulaisten luottaan.

Slm m attiapulaifiin jiis ta n n a ttaa  Iuoba huom iota m utta 
ei palfollifiin. Sötutta tobistettaroasti tapahtuu  fuitentin 
paltollisam m atin alalla ta itte in  räiteim m ät m äärinfäytötjet 
alaifäisten fuhteen. ipalmelufjeen jaabaan  ottaa lapfi miten 
nuorena taljanfa, tosfa ei ole jääbetty m itään alin ta  ifära= 
jaa. SRiinpä ejim. lainroalm istelutunta ehbotufiesfaan työ= 
jopim ufjista fanoo m ietinnössään:

„2llaifäifiin nähben rooitaifiin mielä p au n a  fyfymyffen» 
alaifetfi, eifö olifi tarpeellista jää tää  jotafin m ääräifää , jota 
nuorem m at eiroät faifi rum eta palfollififfi, jostin on myön= 
nettäroä, että airoan alaitäifiä  henfilöitä pestattaesfa moi 
efiintyä roäärinfäytöffiä, n äy ttää  tuitenfin to ifaalta ne mo= 
ninaifet muobot, joisfa palfollistyö efiintyy, teteroän tänlais= 
ten yleisten m ääräysten  fäätämifen m ahbotiom atji ja  ne 
fyyt, jotta tefemät alaifäisten fuojelemifen am m attityösfä ja 
teollifuubesfä tuifi tarpeellifeffi, eiroät yleenfä ole palfoIIis= 
työsfä olemasfa. iJSnimenpoifa, jota faitfee laum aanfa tym= 
m enfunta tuntia päiroäsfä, tcfee fen fenlaifisfa oloisfa ettei 
fu taan  tahtone m äittää hänen fiitä rafitturoan. Ufein on 
fitäpaitfi alaitäifen palfollistoimi enemmän foulutuffeffi fat= 
fottaroa tuin roarfinaifeffi työffi. J ä f jä n  nähben ei lain= 
roalm istelufunta ole fatfonut mahbollifeffi eitä ebes tarpeeL 
lifeffifaan ehbottaa alaitäifiin työntefijöihin nähben erityifiä 
fuojelusfäännöffiä, m aan p itänyt holhoojan roalm onnan tar= 
jooroan täsfä fuhteesfa tarpeellifet tateet".

SRäin tomitea. Täten he m yöntäm ät „että airoan ala= 
itäifiä pestattaesfa moi efiintyä roäärinfäytöffiä", m utta 
tosfa ne tapahtum at palroelijoita lohtaan, n iin  afia ei anna 
aihetta toimenpiteifiin. Srifoifen film äänpistäroän yffinfer» 
mifella taroalla olettamat nuo herrat la in laatijat, miten pai= 
taenpoifana olo on herttaista ja ettei m uta fu taan  tahtone 
m äittää hänen fiitä rafitturoan, jostin  hän  10 tuntia far= 
jaanfa paim entaa, ufein fau tan a  ihm isafunnoista, fateesfa 
ja ran tfailm asfa, lifom ärfänä ja fylm isfään. J ä m ä  la itti 
on m uta m ain „fouIutuffeffi fatjo ttam a", fun fe fosfee föy= 
hän lasta.

ftuten täsfä olen toettanut tobistaa, niin paltollisten 
Suojeleminen lailla fohtaa a ina  jam an roastaroäitteen, ni=

m ittäin fen, että nehän omat m ain palroelijoita. TRutta
me, jotta olemme m ain palroelijoita, tneibän täytyy m aalia
entistä jyrfempiä fuojeluslafeja; jon ta rouotji eljbotan hP5 
roäffyttäroäffi:

että alaifäifet palroelijat om at faatettam at 
famojen fuojelusfääntöjen alaifetfi, tu in  alaitäi=
fet teollifuusammateisfa. SR. S .

Kirje Sveitsistä.

Sveitsiä pidetään m aailm an v apauden  kehtona. Siinä 
on  paljon  luulottelua, m utta  m yö s  tottakin. Teliin ja Vin- 
ke lr ied’in tarinat vaikuttavat koko  maailm assa vapauden  
su lo isena  san om ana ,  ja niistä jo hd u taan  ajattelemaan, että 
m yösk in  näiden sankarien  jälkeläiset ovat vapauden  sanka- 
rimaisia puoltajia.

Mutta his toria  opettaa meille m yö s  muutak in! Se to 
distaa, että juuri sveitsiläiset olivat an tau tunee t su u rem p a in  
ja pienempään itsevaltiasten palvelukseen ja hakivat m ainet
taan uhrau tum al la  uskollisina sveitsiläisinä so ture ina  m inkä 
lipun juurella tahansa. O n  historiallinen tosiasia, että 
L udv ig  XVI tu rvautui uskollisiin sve i ts i lä is issä  ja että hänen 
sveitsiläiskaartinsa m yös  va llankum ousjouko lle  teki vastarin
taa Tuil leriessä  ja kaatui joukottain  rakkaan kuninkaansa  
edestä, kunnes  k u n ingas  itse käski jättää h yödy ttöm än  vas
tustamisen.

Tanskala inen T horv a ld sen  teki samallaisen monarkil-  
lisen työn, kun  hän  m uodos t i  Tuilleriessä kaatuneille  so tu 
reille m uistopatsaan  —  kuolevan leijonan, jonka  käpälä on 
B o u rb o n e in  kilvellä. —  Se on  Luzernissa  hakattuna  kal
liot oh kareeseen —  köyhyyden  todis tuksena  a ikakauden y m 
märtämisestä.

Ranskan vallankum ouksen  aikana oli Sveitsin kansa 
samallaisessa tilassa kuin m uu tk in  naapurikansat,  vaikka 
Sveitsillä ei ollut kuningastakaan. K aupunk ien  patriisit, 
korkeat hengell iset v iranom aise t  ja valtaherrat sortivat k an
saa aivan naapur im a iden  malliin, ja m yös s inne  lähetti 
suuri va llankum ous vapauttavat säteensä. Mutta m yös 
taan tum us saattoi täällä reheväm m in  rehottaa. N eljänvuosi- 
ky m m enen  va llankum ouksella  oli täällä en em m än  p u h d is 
tettavaa, ja sille onnistu i ainakin katkaista jesuittain ikeen. 
Elkää kuitenkaan luu lko  kirkon ikeen samalla m urtun een !  
Sveitsin vapaa maa, Z urich ,  tu o  sveitsiläisen u s k o n p u h d is 
tuksen keskusta, ei m ikään katoo l inen  maa, m utta  kaupunki 
on  siunattu  niin runsasti kirkoilla, että luulee olevansa 
Venäjällä. Ja vuosittain rakennetaan lisäksi uusia  suuria, 
kauneita ,  aistikkaita reform eera ttu jen  kirkkoja. Kolmasti 
päivässä kutsuvat kellot —  rukoukseen!  Aamulla  kello 5, 
päivällä kello 11 ja illalla kello 7. —  V an h em m illa  on 
tosin lupa vapauttaa lapsensa  ko u lun  usk on no no pe tu kses ta ;  
m utta  tuskin kukaan käyttää sitä vapautta. R ipp ikou lu la is
ten opetusta  on  koko v u od en  tai p uo len  v u od en  läpeensä, 
säännöllis ine viikkotunteineen ja saarnoista kertovat s a n o 
m alehde t . . .  Vielä pah em p i on asianlaita katolis issa m aak u n 
nissa (kantooneissa).  Luzernissa tuomitti in  aivan äskettäin insi
n ö ö r i  Richter jum alanpilkkaam isesta  neljän ku uk aud en  vankeu
teen ju  m enettäm ään  kym m eneksi vuodeksi o leskeluvapautensa. 
Häckeliläisen su u n n an  vapaanajatuksen agitaattorina on  hän esi
telmässään »hyökännyt»  jum alaa  vastaan! Luzerin, Swyzin, 
U rin  y. m. kantooneissa  löytää itsensä aimokirkoll isten ih 
misten joukosta .  P yhyys  tu o k suu  joka sopesta.


