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fiinni ftttt näferoät oljifulteroan faaturoan ja fatfaijeroan \ab 
fanfa. 9tauraroat taitelle, [illoin tuin ei ole ji)i)tä milletään 
nauraa. SJtutta mel)än olemme niin iloinen fanfa; me nau* 
ramme muille juuruutjillemme ja pafiaittefijöillemme, 3umalalle 
ja pirulle, [elä tokille iljmijille etiä itjellemmefin. 'Parijtsja on 
erityinen armeija, jota ei tosiaan anna pleijen iloijuuben 
jammua; iltoeilpn tartoituljena on pitää itämiä iloifina ja* 
maan aitaan tuin toijet oroat toallan tqfjmiä. SJtttä mi* 
nuun tulee, niin minä roalitan, että on niin paljon oppi* 
neita ja niin toäljän jellaijia ifjmijiä, jotta pitämät artoosja 
totuutta, roapautta ja oifeutta. Sotainen ferta fun minä 
näen funnioitettaroan nuoren ifpnijen nauraen Ijuroittamasfa 
jouttoa, minun fäp f)äntä jääli; minä roalitan, ettei l)än 
ole niin ritas, että rooiji elää tarroitjematta formiaan Itjöbä 
ja telroottomasti roäännellä itjeään jouton ebesjä. SJtutta 
minä en jääli niitä, joiben fasrooilla on ituinen l)t)mp eitä 
jälfeäfään fppneleistä.

SUinä roimaan fjeitä. (3atf.)

Tyttö vangittu lapsenmurhasta, lapsen, 
jota ei ollut vielä edes synnyttänyt.

Täm m öinen hämmästyttävä tapaus tapahtui viime kesänä 
Lahdessa. Asia on lyhykäisyydessä seuraava: Lahden hau 
tausmaalta löydettiin lapsen ruum is, ja kun joku tiesi, että 
kaupungissa on eräs palvelijatar, joka oli raskaana, heräsi 
heti ajatus, että tyttö oli m urhannut lapsensa. Tyttöä ruvet
tiin tutkimaan, m utta tyttö, joka kyllä myönsi olevansa ras
kaana, väitti kum m inkin ei vielä synnyttäneensä. V iranom ai
set veivät tytön ensin kätilö Virtasen tarkastettavaksi, mutta 
kätilö ei viitsinyt edes tarkastaa, olihan se hänestä aivan 
luonnollista, että senlainen ihm inen kun palvelustyttö, on 
m urhannut lapsensa, ja välittämättä tytön väitteistä, todisti 
kätilö tytön synnyttäneen. Samoin lääkäri Svanljung antoi 
lääkärintodistuksen siitä, että tyttö oli synnyttänyt. Tyttö 
vangittiin näiden todistusten perusteella. Kun sitten löyde
tyn lapsen ruum iin tarkastuksesta kävi ilmi, että lapsi oli 
kuolleena syntynyt, pääsi tyttö vapaalle jalalle, m utta nyt 
kääntyi tyttö toisen kätilön ja lääkärin puoleen, antaen tar
kastaa itsensä ja näm ä todistivat, että tyttö kyllä on raskaana, 
mutta ei ole vielä synnyttänyt. Samalla veti tyttö sekä lää
kärin että kätilön oikeuteen vaatien heitä lailliseen edesvas
tuuseen virkansa väärinkäytöstä, samalla vaatien 1,000 mk. 
korvausta. Asia oli viime viikolla oikeudessa, mutta lyk
kääntyi marrask. 5 päivään.

Viime aikoina on tavan takaa saanut lukea sanom aleh
distä miten lääkärien auktoriteettiä on tahdottu kohottaa tu o 
mitsemalla sakkoihin ne yksilöt, jotka ovat uskaltaneet neu
voa naapureilleen, miten he itse ovat terveytensä takaisin 
saaneet. Yleensä on myös ollut tunnettua, miten vähän 
lääkärit välittävät niiden terveydenhoidosta, joilla ei ole suu 
ria rahasum m ia maksaa, ja miten töykeän huolim attom asti he 
voivat kohdella niitä, jotka kuuluvat työtätekevään luokkaan. 
Edellä kerrottu tapaus on uusi todistus siitä, m ihin lääkä
rien ylimielisyys johtaa. Kun oli kyseessä ainoastaan köy
hän palvelustytön kunnia, niin mitäpä siitä. Toivottavasti 
oikeus tuomitsee sekä lääkärille että kätilölle ansaitun ran 
gaistuksen. M. S.

Naistemme toimintaa.
— H elsingin T. Y. N aisosaston kuukausi- 

kokouksessa t. k. 13 p. keskusteltiin uudestaan luku- 
renkaiden perustamisesta, koska edellisessä kokouksessa va
littu komitea selosti, että kunnallistoim ikunnan suunnitelm a 
ei vastannut osaston ajatusta lukurenkaiden perustamisesta. 
Toveri Sandra Lehtisen ehdottam a suunnitelm a hyväksyttiin.

Valittiin keskuskomiteaan: S. Lehtinen, F. Pietikäinen, A.
Kiiskinen, O. Manner, M. Sillanpää ja E. H uttunen varalta.

Kysymyksen, m ihin , toim iin olisi ryhdyttävä yhä kallis
tuvien elintarpeiden johdosta, alusti M. Sillanpää, huom aut
taen, miten sekä vuokrat että ravintoaineet vuosivuodelta 
kohoavat, m utta palkat pysyvät yhä ennallaan, ja miten 
meilläkin on jo  m uutam illa aloilla perustettu trusteja, jotka 
ovat valloittaneet suurim m an osan eri tuotantohaaroista val
taansa, saaden siten määräämisvallan hintoihin. Maitotrusti 
on yksi sellainen, joka on myöskin kohottanut hinnat niin 
korkeiksi, että jo  porvarilliset lehdetkin ovat sitä nim ittä
neet, kohtuuttom aksi kiskomiseksi. Alustaja mainitsi esim erk
kinä että sellainen perhe, joka käyttää keskimäärin 3 litraa 
maitoa päivässä, menettää, jos on pakoitettu maksamaan 5 
p. liikaa litrasta, vuodessa 54 mk. 75 p. ja että nykyään 
Helsingissä m aidosta kiskotaan hyvinkin 5 p. liikaa. Samoin 
tapahtuu yleensä ruokatavarakaupan alalla. Vuokrista m ai
nitsi puhuja, että Helsingissä ne ovat noin  puolta korkeam 
mat kuin K öpenham inassa ja kolm asosa korkeam m at T uk
holm an hintoja. Ehdotti keskusteltavaksi, olisiko ryhdyt
tävä asian johdosta vaatimaan kuntaa perustam aan ruoka
tavaran välitysliikkeitä, tai olisiko ryhdyttävä m uulla tavalla 
asiata auttam aan. Vilkkaan keskustelun perästä päätettiin 
asia jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Valittiin Ihanneliiton käsityöseuraan paikkakunnalta pois
m uuttaneen toveri Pehkosen tilalle O lga Merisaari. Samoin 
arpajais-toim ikuntaan Aina Erosen tilalle, joka kieltäytyi, 
O lga M anner.

Edellisessä kokouksessa herätetyssä kysymyksessä sisään- 
kirjoitusmaksun alentamisesta, kun m uutam at olivat valittaneet 
liian korkeaksi, päätettiin, ettei alenneta, m utta m yöntää va
rattom uuden perustalla alennusta kuukausim aksujen suorit
tamisesta, johtokunnan harkinnan mukaan.

O saston lähettämiin kiertokirjeisiin oli saapunut vastauk
sia 6 eri osastolta. Vastaukset päätettiin lukea vastas euraa- 
vassa kokouksessa, johon  m ennessä toivottiin ehtivän m ui
denkin osastojen vastaukset.

— Ensosta. Täällä Ensossa on työm iehillä var
maan kaikki hyvin, koska kaikki ovat hiljaa kuin hiiret 
tynnyrissä. Täällä eletään vain Insinöörin mielivallan alla 
ja hän taas on  porvarein liitossa. Mutta työm iehet eivät 
ole ammattiosastossa, koska eivät viitsi m uut kuin harvat 
ponnistella yhteiseksi hyväksi. Luulisi toki vuorotyöläisten 
rupeevan ajattelemaan olojensa kurjuutta, kun saavat tehdä 
12 tuntia yön päivän kanssa, ilman ruokatuntia, levähtä
mättä, huonolla, kuivalla ravinnolla. Näin me vaellamme 
vuoteesta työhön, kom erosta kom eroon, vailla ilmaa ja valoa 
—  tässä helvetissä, jossa asuu itku ja ham masten kiristys. 
Kurjin asem a on kokouskoneen naisilla, jotka urakkalaisina 
tekevät työtä. P ikkupom ot saavat prosentin tulkoon mas
saa kuinka paljon tahansa ja näitten naisten on se korjat
tava, jaksakoot tai väsykööt. Insinööri lisää siitä huolim atta 
vauhtia ja koneet työntää kuin villit massaa. N äm ä nai
set pyysivät palkanlisäystä, kun palkka nousee 1 :50  — 1:65  
päivältä ja m onella on lapsia elätettävänä, m utta pyyntö ei 
johtanut m ihinkään tulokseen. Aika on kuitenkin pakottava 
Ensonkin raataja-orjia järjestymään. — a.

Työläisnaisen Osuuskunnan 
syyskokous

on 25 p. syysk. klo 11 a. p. Sirkusk. 5, huone 
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Huom.! Säännöissä määrätyt asiat, sekä 

Ihanteen julkaiseminen ja levittäminen.


