
T y  ö l ä  i a n a i

eivät ehkä voikaan itseään ajatella, tuskin he kuitenkaan vielä 
ovat niin pitkälle kehittyneet, etteivät josku s lastensa tähden 
huolestuisi, alkaisi ajatella, m iten niiden käy. Ja  siitä m i
ten niiden tehdastyöläisten lasten käy, kertovat seuraavat 
Yhdysvaltain T yöto im iston  kertom uksessa julkaistut num erot. 
N e osottavat, miten tehdastyöläisten lapset kehittyvät ruum il- 
lisesti heikom m iksi kuin varakkaiden lapset.

L iverpoolin  koululasten keskim ääräinen koko ja  paino.

K ouluissa varakkaiden kau pun ginosissa :

Ikä K oko  P ain o
7 v. 3 j.  11 SU t- 4 9  ,b

l i v .  4  j. 7 1 / 2  t. 7 0  Ib
14 v. 5 j.  1 3/4 t. 9 4  1 / 2  lb

K ouluissa köyhien kaupunginosissa:

7 v. 3 j. 8  t. 4 3  lb
l i v .  4  j. 1 s/4 t. 5 3  lb
14 v. 4  j. 7 t. 71 lb

Eräässä toisessa tehdaskaupungissa D undeessä to im i
tettu tilastollinen tutkim us johti sam oihin  tuloksiin. Ja  m yö
hem m in yli koko E nglann in  toim eenpantu tutkim us osoitti, 
etiä 13 vuotiaan varakkaasta kodista olevan pojan keskikoko 
on 3 ,1 7  tuum aa suurem pi työläispojan keskikokoa ja  paino 
keskim äärin 1 0 ,3 3  paunaa suurem pi. T äm ä koko- ja  pai- 
noerotus yhä vielä kasvoi iän varttuessa, ollen vastaavat erot 
16  vuoden rajalla 3 ,4 7  tuum aa ja  1 9 ,6 8  paunaa. R intake
hän laajuudessa on sam assa suhteessa erotus havaittavissa.

Tutkim uskom itean lausunnon mukaisesti johtuvat näm ä 
työläislasten ruum iilliset heikontum iset ei ainoastaan varhai
sesta työstä, vaan kurjista ravinto-, asuntohoito- ym . suh
teista. Suurim pana syynä kuitenkin on liian varhainen työs
kentely.

Senlisäksi on lasten varsinkin rintalasten kuolevaisuus 
tehdastyöläipiireissä tavattom an suuri, lu onn ottom an suuri 
kuten kom itea m ietinnössään lausuu.

N iinpä niinkin. Tietystikin nykyisellä hullu lla jä rjeste l
m ällä täytyy olla seurauksensa. Pysähtykääpäs hetkeksi ajat- 
telm aan näiden seurausten vaikutuksia kaikessa laajuudessaan. 
A jatelkaa lapsianne, om ianne. A jatelkaa m itä tehdä tämän 
kauhean seikan poistam iseksi. K einot kyllä löydätte, jo s  
vaan ajattelette. Ja  älkää pysähtykö siihenkään, ryhtykää 
toim intaan tarkoituksienne perille ajam iseksi. S iinä kaikki.

M uistakaa josku s itseänne ja  lapsianne!

— N aiset m ielen osoitu k sella  L o n to o ssa . Lontoosta ke- 
säk, 30 p:nä. N aisasianajajain yritys tunkeutua parlamenttiin pu
huttelemaan Asquithia, joka ei ollut suostunut heitä vastaanotta
maan, aiheutti mellakoita parlamenttitalon pihalla ja  sen ympä
rillä. Vihdoin täytyi poliisin sulkea pihan portit. Useita naisia, 
m. m. naisasianajajain puheenjohtaja, joka muutamia kertoja löi 
poliisitarkastajaa kasvoihin, vangittiin.

Lontoosta kesäk. 30 p:nä. Klo 10:een asti on vangittu 108 
naisasianajajaa, 4 haavoittunutta on viety sairaalaan. M ielen
osoittajat särkivät kivillä amiraaliteetin ikkunat. Parlamentin ym
pärille on keskitetty 1,500 poliisia.

— N aisten ään ioik eu s Italiassa. Ministeripresidentti Gio- 
littia interpelleeraamassa on käynyt eräs naislähetystö, mihin kuu
lui jäseniä kaikista luokista ja  säädyistä; neiti Labriola johti lä
hetystöä. Giolitti sanoi, että muuan parlamentin komitea on jo  
pisimmän aikaa »istunut» tuumimassa myönnettäisikö naisille 
kunnallinen äänioikeus sekä oikeus ottaa osaa vaaleihin muihin
kin hallintoihin. Komitea ei kuulu vielä saaneen työtänsä pää
tetyksi. Herra itse on naisten äänioikeusasiaile suosiollinen, 
mutta on ääionikeuden asteettaisin myöntämisen kannalla. Neiti 
Labriola sanoi kaikkien yhteiskuntaluokkien naisten etelä- ja  poh- 
jois- Italiassa vaativan äänioikeutta ja  olevan kyllin »kypsiä» sitä 
vastaanottamaan.

— Porvarillisien  lehtien totuuden rakkautta
kuvaa osaltaan seuraava tapaus. Heinäkuun ensim äisenä 
päivänä H elsingissä pidetystä juom alakkokokouksesta sisälsi 
seuraavan päivän kaikki kolm e porvarillista aam ulehteä 
uutisen, että allekirjoittanut m uka piti m ieltäkiinnittävän ja  
erittäin m yrkyllisen puheen m ainitussa kokouksessa. Asia 
oli kum m inkin siten, että sattuneesta syystä olin  estetty 
kokoukseen saapum asta, jo ten  en voinut siellä puhua enempi 
myrkyllistä kun mieltä kiinnittävääkään. M utta kun lehden 
reporterit istuvat kam arissaan ja  kum m ittelevat että niin ja  
niin siellä kai tapahtuu ja  ne ja  ne siellä kai puhuvat ja 
niin ja  niin ne siellä pötyä saarnaavat, niin ei o le  ihm e 
että porvarislehdistä niin usein saam m e nähdä vääristeltyjä 
ja  kokonaan valheellisia uutisia työväen kokouksista. T o 
tuus ei o le  kaikille yhtä rakas.

M iina S.

—  K einoja hyönteisten  hävittäm iseksi eh
dotellaan useam pia. Hyvin tehokasta keinoa kärpästen 
hävittäm iseksi suosittelee eräs saksalainen amm attilehti. 
K eino, jo k a  on sam alla yksinkertainen ja halpa, on seu
raava. Sellaisten huoneitten, jo issa  kärpäsiä runsaim m in 
tavataan, niinkuin tallien, navettojen, m eijerien j. m. s. 
seinät ja  katot sivellään kalkki värillä, jo h o n  on seko- 
tettu vähän alunaa. T äm ä kuvotetaan ensin läm pim ässä 
vedessä, jo h o n  sitten lisätään sen verran sam m utettua kalk
kia, että saadaan ohut sekotus, jo lla  tuo mainittu sivelem i- 
nen toim itetaan. T äm än perästä häviävät kärpäset, sen saa 
etupäässä aluna om inaisuuksillaan aikaan.

— K iusaavat hyönteiset. Kun nyt on ihana 
kesä ja  täm ä ihanuus tuo tullessaan m yös meidän tunne
tut kiusanhenkem m e, kärpäset, niin lienee paikaltaan esit
tää tässä eräs keino kärpästen hävittäm iseksi, keino jo n k a 
pitäisi o lla  hyvin tehokas. Tätä tarkoitusta varten pitää 
ripotella m uutam ia pisaroita laakeriöljyä lattialle ja  seinille, 
jo illa  näm ä kutsum attom at vieraat oleskelevat. K ein o  on 
sekä yksinkertainen että huokea. Kun vihdoin laakeriöljyn 
tuoksu ei m itenkään o le epäm iellyttävä, pitäisi keinon olla 
parhaan, mitä voi keksiä. Jo s  hierotaan puunöljyllä  kiu
saavien hyönteisten kärpästen ja  paarm ojen hyökkäyksille 
enim m än altiit kohdat kotieläintem m e ruum ista, saadaan 
nähdä että hyönteiset heti jättävät elukat rauhaan. S o p ii
han keino ja  koitella.

— Nälän kauhuja. E räs intiaani nainen, jo k a  asuu 
P o rt A rthurissa C an. leikkasi palan om aa lihaansa kalan 
syötiksi, saadakseen ruokaa nälkäisille lapsilleen. V aim o 
lapsineen oli epätoivoisessa asem assa, viim eiset ruokatäh- 
teet oli loppuneet ja  äiti ei onnistunut saamaan mitään o l
tuaan m etsästäm ässä, kunnes uupui. Tässä epätoivoisessa 
asem assa leikkasi veitsellään palan om aa lihaansa ja  käytti 
sitä syöttinä kalo ja pyydystäessään. T ällä  tavalla onnistui 
hän saam aan kylliksi ravintoa pitääkseen lapsensa hengissä 
siksi kunnes hän sai apua naapureiltaan.


