
KUUTAMOLAULUJA.

'Tauolla missä kumpu siintää 
lempeästi lehto hymyy 

sinne aatos mua kiintää. 
N yyrikkini siellä ly myy.
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Soittelo ja  silmäin sinen 
kuvastelu lemmen vyhteen 
kietoivat mun. —  Kummallinen 
kohtalo vei meidät yhteen. —

Piilet. — - Löyäänhän sun kyllä  
soitostasi helkkää lehto.
Kirkas taivas hohtaa y llä  
täällä onneni on kehto.

Tuolla missä vihannoipi 
lehmukset ja  poppelitkin.
Nyyrin pajuhuilu soipi.
Kuulin - -  hymyilin ja  itkin. - -

— Tuonne missä kumpu hohtaa 
sydämeni mua vetää.
Luokses N yyri tieni johtaa  
vertaistas' en tiedä ketään.

R ivakasti nousee ja lkain  
armastain kun astun kohti.

- Nyyrin näkemästä aikain 
mulle huomentähti hohti.
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Sydämeni syvimmässä 
koskettimet arat, hennot 
soittajaansa odottaa.

A ika kielet ruostuttaisko? 
Ei mä niitä hellin, vaalin  
— tullos kulta soittamaan.

Sydämeni syvyydessä 
sata ajatusta sykkää, 
y k s i vain ne tietää saa.

A jatukset eikö sammu?
Ei mä niitä hellin, hoivaan 
—  tullos kulta kerron ne.

Sydämeni syvyydessä 
mont’ on kipua ja  haavaa, 
y k s i vain ne oivaltaa.

A ika arpia ei anna, 
sielun tuskat pois ei kulu, 
—  sulle kulta itken ne.

Sydämeni syvyydessä 
asuu sammumaton kaiho, 
maailmalta sataan sen.

Sydämeni ilot, surut 
kanteloinen kätkemäni 
— kulta tullos ota ne!

H IL JA  L I IN A M A A .

MITÄ PALVELIJAT VOIVAT O D O TTA A  EDUSKUNNALTA?

Palkolliset kuuluvat siihen kansanluokkaan, joka kipeim
min toivoo lainlaatijain apua asemansa parantamisessa. 

Pakollinen vuosipalvelus on meillä vielä voimassa, sa
moin työnvälityksen alalla rehottaa mitä räikein keinottelu- 
järjestelmä, josta erittäinkin suurkaupunkeihin tulvivat palveli
jat saavat kärsiä. Palvelijat ovat yleisissä kokouksissaan 
esittäneet vaatimuksissaan, että erikoislaki nimellä «Palkkaus- 
laki isännille ja palkollisille" kokonaan kumottaisiin, ja että 
elinkeinolakiin sovellutettaisi palkollisille tarvittavat määräyk
set, toisin sanoen palkollisille turvattaisi vapaan työntekijän 
oikeudet.

Tämä vaatimus tuntui hyvin kohtuulliselta, sillä onhan 
palvelijat yksinkertaisesti työntekijöitä joskaan heitä ei tois
taiseksi ole edes työntekijäin vertaiseksi tunnustettu. Tosin 
isännistö koittaa uskotella palkollisilleen että he ovat paljon 
korkeammalla asteella yhteiskunnassa kun työväki, ja uskoo- 
'han sitäkin jotkut, mutta heidän asemaansa ei se paranna 
eikä orjuuttaan vähennä.

Elinkeinolakia käsitellessä valiokunnassa vaati sos. dem. 
ryhmän jäsenet mainitussa laissa myöskin mainittavaksi, että 
työsopimuksia palvelijain kanssa sallittaisi tehtävän samoilla 
perusteilla kun yleensä am mattityöläisten, mutta se olisi ollut 
liian suuri askel porvarillisten mielestä, että ei enää olisi 
erikoissäädöksiä ja rankaisumääräyksiä palvelijoille. Porva
rilliset tulkitsi kysymyksen siten, että palkollisen pitäjää ei

voida lukea elinkeinoharjoittajain joukkoon, koska palkollisia 
myöskin pidetään n. k. mukavuus-palkollisina. Väite, että 
suurin osa palkollisten pitäjistä on suoranaisia elinkeinon 
harjoittajia kuten maanviljelijät, ravintoloitsijat, ruokaloiden 
ja kahviloiden omistajat ynnä monet muut, ei porvarillisiin 
vaikuttanut sillä maanviljelijöiden edut oli heille kaikki kai
kissa ja niitä täytyi turvata.

Palkollislakia koskevia anomuksia on työväenasian valio
kunnan alaosastossa käsitelty, ja aluksi tarkastettiin nykyinen 
palkkauslaki, pykälä pykälältä lävitse ja sitä tarkastettaessa 
havaittiin se siihen määrin vanhentuneen että ei ryhmän por- 
varillisetkaan jäsenet sitä kehdanneet puoltaa. Ainoastaan 
pari pykälää löytyi, jotka yksimielisesti katsottiin vastaavan 
ajan vaatimuksia. Ja ne olivat: isännän on omakätisesti kir
joitettava päästökirjan alle jos hän kirjoittaa taitaa, m uuten 
puumerkkinsä vetämän. Näistä puhutaan parissa pykälässä 
ja mekin katsoimme sen kohtuulliseksi.

Kun porvarilliset äänestivät kumoon meidän ehdotuksen 
saada elinkeinolaissa mainituksi palkolliset, nousi kysym ys 
mihin lakiin saadaan sovellutetuksi ne kohdat mihin voi ve
dota riitaisuuksien sattuessa. Hallituspuolueen taholta huo
mautettiin että lainvalmistelukunnassa on tekeillä lakiehdotus 
«työsopimuksista" johon jo on laadittu yksi luku palvelijoille. 
Meidän ehdotus äänestettiin kumoon, että tällä istuntakaudella 
olisi kysymys ratkaistu, päätökseksi siis tuli, että laaditaan
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anomus, jossa pyydetään hallitusta antamaan armollisen esi
tyksen asiasta ensi istuntokaudelle.

Toistaiseksi voi siis otaksua, että on tulossa uusi laki 
„Työsopimuksen" nimellä johon koitetaan saada kaikki varo
vaisuus- ja rankaisumääräykset, joita työnantajat katsovat 
tarpeelliseksi palvelijoihin nähden vielä pitää voimassa. Näyt
tää siis, että tällä istuntokaudella ei palkkauslaki tule ratkais
tua, vaan jää lepäämään ensi istuntokaudeksi.

Työväenryhmän puolelta jätettiin myöskin anomus työn
välityksen ottamisesta kuntien huostaan. Hallitus on valmis
tuttanut esityksen asiasta jota tätä kirjoittaessa ei kuitenkaan 
vielä ole eduskunnalle jätetty. Tässä esitysehdotuksessa sal
litaan yksityisten edelleenkin keinotella paikanvälityshuijauk- 
sella. Ainoat rajoitukset ovat, että ei saa perustaa toimistoa 
ilman maistraatin lupaa ja että on asetettava toimistohuoneen 
seinälle hinnoittelu ja pidettävä kirjaa toimituksistaan.
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Näillä varovaisuustoimenpiteillä luulee hallitus voivansa 
estää niitä väärinkäytöksiä, joita työnvälitysalalla harjoitetaan. 
Siinä anom uksessa, jonka jätimme eduskunnalle ehdotetaan, 
että yksityisille ei enää myönnettäisi lupaa saada omistaa 
toimistoja, vaan että kuntia velvoitettaisi ylläpitämään riittävä 
määrä toimistoja työnvälitystä varten.

Tätä kirjoittaessa tuli tieto eduskunnan hajoittamisesta, 
jolloin kaikki työt luonnollisesti jää kesken, mutta sen verran 
on ehditty tehdä, että on saatu selville mihin suuntaan por
varillisten mielipiteet palkolliskysymyksessä käy. Maanvilje- 
lysalalla vaatii he saada tehdä vuosisopimuksia, koska se on 
maanviljelysalalla edullista talollisille.

Toimeen siis kaikki palvelijat uusien vaalien suhteen, 
sillä edellä sanotusta voitte jonkun verran saada selville minkä 
verran voitte odottaa työnantajaluokalta. Palvelijat näyttäkää 
että ymmärrätte ihmisarvonne. MIINA S.
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KUULUUKO NAINEN JOKAPÄIVÄISEEN LEIPÄÄN?

nko nainen talouskapine —  osa omaisuuttasi. Mitä 
varten tällainen kysym ys, ajattelee ehkä lukija? 

Mutta minä katson olevani oikeutettu tekemään 
tämän kysymyksen raamatun perusteella, sillä kristityn on 
uskominen, että raamattu on Jumalan sanaa.

K y m m e n e s  k ä s k y .

Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäises emäntää, 
eikä hänen palvelijaansa, eikä härkäänsä, eikä juhtaansa, eikä 
mitään mitä hänen omansa on.

Kas tässä „ reklementti “ , jonka mukaan vaimo, palkolli
set, härkä ja juhta, tai m uut talouskapineet ovat yhden ar
voiset, joita mies voi himoita, s. o. tahtoo saada itselleen 
—  ja tämä on raamatun mukaan jumalan käsky, samoin kun 
isämeidän rukouskin, jonka neljännen kohdan selityksessä 
»jokapäiväisen leivän" luettelossa on mainittu »hyvä vaimo, 
kuuliaiset lapset, uskolliset palvelijat", jotka siis tämän mu
kaan kuuluvat jokapäiväiseen leipään, jota mies tarpeen vaa
tiessa käyttää ja väliajoilla säilyttää muiden talouskalujen 
joukossa.

Israelin sotalaissa, jonka jumala on antanut, sanotaan:
— :— _  j a kun Herra sinun Jumalasi on sen (kaupun

gin) sinun käsiis antanut, tulee sinun surmata jokainen m ie
henpuoli miekan terällä. M utta vaim ot j a  lapset, karjan 
ja  kaikki mitä kaupungissa on, tulee sinun viedä muka
nasi j. n. e. »Siis vaimo ja lapset, karja ja muu omaisuus" 
ovat esineitä, jotka Jumala käski sotasaaliin mukana viedä 
valloittajan maahan.

Sittemmin kerrotaan Josuan kirjassa, että nämä vihollisen 
maasta tuodut naiset annettiin Israelin sotilasten raiskatta
vaksi. Tämäkin tapahtui Jumalan käskystä, kuten seuraava 
5 Moos. k. 29 1. 10—T2 v. osottaa:

»Koska menet sotaan vihollistas vastaan; ja herra sinun 
Jumalasi antaa heidät sinun käsiis, ja sinä viet heitä van
kina pois.

Ja näet vankein seassa kauniin vaimon ja himoitset häntä 
ottaa emännäkses.

Niin vie häntä huoneesees ja anna hänen sukia hiuk
sensa ja leikata kyntensä".

Näin Israelin uskonto halveksi naista.
Menemme sitten uuteen testamenttiin, jonka mukaan pi

täisi kaikkien olla tasavertaisia. Katsokaamme mitä se sa
noo naisesta, Paavalin epistola Korintilaisille 11 luku 5 v.

»Mutta jokainen vaimo kun rukoilee eli profeteeraa peit
tämättömällä päällä, se häväisee päänsä, sillä se on niinkuin 
se ajeltu olisi, sillä ellei vaimo anna itseänsä peittää, niin 
kerittäköön myös hänen päänsä, vaan että se on ruma, että 
vaimon pitäisi keritty oleman, niin peittäköön päänsä.

M utta ei miehen pidä päätänsä peittämään, sillä hän on 
Jumalan kuva ja kunnia, mutta vaimo on miehen kunnia. 
Ja ei mies ole luotu vaimon tähden vaan vaimo miehen 
tähden.

M utta minä en salli vaimon opettaa, enkä miestänsä val
lita, vaan että hän on hiljaisuudessa.

Jos vaimo tahtoo jotakin tietää, kysyköön kotona mie- 
heltänsä".

Kuvitelkaapa kuinka tietämättömän täytyy olla naisen, 
jolla on ainoastaan tuo tietojen lähde!

Sitte seuraa 1 Timoteuksen k. 2 1. 11 — 15 v . :
»Oppikoon vaimo hiljaisuudessa kaikella nöyryydellä.
Mutta en minä salli vaimon opettaa enkä miestänsä val

lita, vaan että hän on hiljaisuudessa.
Sillä Adam on ensin luotu, sitten Eeva. (Oivallinen syy).
Ja  ei Adam petetty, mutta vaimo petettiin ja saattoi 

ylitsekäymisen.
Mutta kuitenkin hän lasten synnyttäm isen kautta autuaaksi 

tulee".
Tässä ylimysmielisen vanhanpojan Paavalin nerontuotteita.
M utta koska nainen »lasten synnyttäm isen kautta au

tuaaksi tulee" niin miksi halveksitaan äitiä, joka synnyttää 
lapsen ulkopuolella »kirkon noitatem ppua", joka tuli voimaan 
vasta yli 300 vuotta jälkeen Kristuksen, ja jolle raamattu
kaan ei anna tukea.

M uuten on Paavalin henki ollut päävaikuttimena koko 
naisia koskevalla lainsäädännölle.

Rooman kirkolliskokouksissa myönnettiin m uutaman ään
ten enemmistöllä naiselle sielu. Mutta Origenes v. 220 j. 
Kr. ei tahtonut häntä laskea taivaaseen. Vahinko, että hä
net myöhemmin sinne laskettiin, sillä se maksoi hänelle 
järkensä.

Eräässä Israelin tuomiokunnassa oli nainen tuomarina. 
Mutta herra Paavali käski hänen »vaieta seurakunnassa".

Tämä osottaa, että nainen oli paremmassa asemassa eräänä 
aikana itämailla ja on nytkin vielä eräiden n. s. pakanahei- 
mojen keskuudessa nainen paremmassa asemassa, kun meillä 
yhteiskunnallisessa suhteessa.

Yhtä kaikki ainakin maaseuduilla kurjuuteen nääntymässä 
olevat naisetkin mitä kiihkeimmin vihaavat sosialidemokratiaa


