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takciut tulla Kunnolli3ekBi palveli-
jattarekzi on Binun muiBtettava muutamia
vkBinkertaiBia neuvos:

>108 olet nuoli ja oppimaton, niin älä
ÄBetu vaativalle kannalle, vaan koita en3in
oppia mitä ammattiin kuuluu ja 3itten
vaBta kuin voit ja oBaat tenää tvöBi kun-
nolliBeBti, voit olla vaativampi.

'Lee tvu3i vktä omantunnon mukaiBeBti
kuin jo 3 teki3it it3elleBi.

3ekaannu i3äntäväkeBi pukemiin, joB
ei Binulta KvBvtä,

Ole Kokte!ia3, vaan älä imartele,
/Uä KoBkaan panettele toveriaBi.
Koeta välttää riitaa toverie3i KanBBa,

Billä kvvä 3opu toverien KeBken on erin-
omaiBeBta arvo3ta.

vaBtaa KiukuiBBaBi Billä Bjlloin Ba-
not aina liikaa, vaan ajattele aina tarkoin
mitä Banot. 3ananla3kuai pukumi-
nen on kopeaa, mutta vaitiolo kultaa.

Älä kumminkaan aina ole vaiti, sillä
tarve vaatii toisinaan puhumaan. Jos esi-
merkiksi on erityisiä epäkohtia olemassa,
joka vaikuttaa sen, että palvelijat juuri
sen syyn takia muuttavat, ja jokainensanoo:
~en minä viitsi sanoa, ennen minä muu-
tan". On paljon viisaampaa, jos palvelija
silloin sävyisästi huomauttaa näistä epä-
kohdista, sillä voihan olla niin, ettei isäntä-
väki huomaa asiaa epäkohdaksi, sillä heillä
on usein eri näkökanta.

paikkaa etBieBBäBi peruBta kovin
paljoa Biinen, mitä toiBet 8an«« tulevaBta
paika3taBi. Voikan olla niin, että Biellä
on ollut tyttö joka ei lainkaan ole Bovel-
tunut Biiken toimeen ja joka Biten voi lei-
mata paikan aivan mak6ottomakBi Ben-

täkäen, ettei kän Biinä paikg3Ba meneBtvnvt.
Ala muuta tarpeettomaBti ja mitättö-

mi3tä 3viBtä. Olen kuullut monen 3ano-

van: Biinä muutkaan ole olleet kuin
vakan aikaa". >1a UBeaBti ei ole mitään
eritviBtä Bvvtä muuttamiBeen.

Vaateta itBe3i Bievä3ti, mutta vkBinker-
tai3LBti. I<atBo että kaikki a!uBvaatteeBi
ovat KunnoBBa.

piää itBe3i puktaana, Billä 8e on erit-
täin tärkeätä. Olen kuullut monen rouvan
3anovan: en vaan kuoli, KätenBä
olivat likai3et ja KameenBa kelmat riBaiBet,
kän ei ole KoBkaan kunnon tyttö".
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milloinkaan puku pakaa i3äntä-
väe3täBi laBten kuullen.

?ane kuomiota toverieBi kekittäm>Been,
erittäinkin jo 3 olet vankempi jakokeneempi.
3e on kvvin tärkeätä ja kuomioon otetta-
vaa, 3illä nuoret palvelijattaret ottavat elä-
män Kevve3ti ja nuoruuB vaatii KuvinBa ja
virkiBtvkBenBä. sentäk6en on e6eBva3tuu
vankemmilla Bitä Buurempi, I3i kummin-
kaan piaa vankemman kieltää nuorem-
malta viatonta kuvia, vaan vankemman
tulee koittaa okjata Bitä oikealle tolalle.

Vankemman ja enemmän kokeneen pi-
tää kerättää nuoremmiBBa keiään naiBel-
liBta kunniantuntoaan, että tietäiBivät itBe,
mikä naiBe!le on BoveliaBta, mikä ei.

KoBkaan unkottako, että palvelija-
tar on mvoBkin nainen.

käkertele tukkaa3i kaikilla mak-
-6olliBilla tavoilla, Billä !uonnolli3uuB on
kuitenkin Bievin.

Älä juokse ulkona tarpeettomasti, se
vaikuttaa huonosti isäntäväkeesi ja voi
olla esteenä luvansaantiin silloin, kuin to-
dellisesti pitäisi päästä.

Balaa omia iBäntäväkeBi
Baavat 3en kuitenkin tietää.

Ole KaikiBBa toimiBB3Bi rekellinen, Buora
ja avomielinen.

nuorena vankuuttaBi. Voi tulla
aika, jolloin katkerani kaäut, ettet 3illoin
Bää3tänvt kuin olit nuori. e6ul!i3ta
on että vakuuttaa it3enBä elinkorkoa vaB-
- 3ääBtö- ja rllinkorko'laitokBeBBa, joB3g
kreivinna raka3t«Bta anne-
taan apua palvelijattarien vakuutuksen.
VäkäBtä paljo karttuu, BääBtä 3ii3 väkiBtäBi,
vaikkapa markka KuuBBa.

>108 me palvelijattaret toivomme, että
olot meille parantuki, on meiään itBernme
mvöBkin tultava paremmik3i. on
pantava enemmän nuomiota omaan käv-
tök3eemme ja meiclän on Baatava palvelija-
tarluokka KokotetukBi Biitä altiaiBe3ta aBe-
maBta, miBBä 3e nyt on, Oli3i Baatava kei-
clän itBetietoiBuutenB2 keräämään. 3iiB pal-
velijattaret, Bekä vankat että nuoret, nou3-
kaa kaikki tietämättömvvclen ja pimeväen
valtaa vaBtaan taiBtelemaan! kaikki
palvelijattarien onne!liBen tu!evaiBuuäen
eteen työskentelemään.

Silla



Råd af en äldre tjänarinna till de yngre.

Om du vill bliiva en rättBkaiten3 tjäna-
rinna bör du påminna dig nägra enkla rad:

Ar du ung ock okunnig 8a 8tä!I dig
icke iordrande, utan iälBök iälBt lära dig
kvad till ditt yrke kör ock iörBt Bedan, dä
du kan ock iärmär Föra ditt arbete dug-
ligt, kan du vara mera tordrande.

Oor clitt arbete lika BamvetBgrannt Bom

om du gjorde det ät dig Bjäli.
Llanda dig icke i ditt KuBbondiolkB

tal, iiall man ej träfar dig.
Var artig men icke tillgjorä.
Laktala alärig aina kamrater.

unclvika Btriä meä aina kam-
rater, tv go6 Bämja emellan kamrater är
utomordentligt värcleiull.

3vara alärig ää au är käitig, tv 6ä Bä-
ger 6u alltia tär mycket, utan tänk alltia
noga pä kvacl 6u Bäger. Kom ikäg orä-
-Bpraket: tala är Biliver, men tiga är gula.

Var dock icke alltid tyst, ty man må-
ste ibland tala. Om det t. ex. förefinnes
några särskilda missförhållanden, hvilka
förorsaka, att tjänarinnorna just för denna
orsaks skull flytta, ock kvar och en säger:
»inf vill jag tala därom, hellre flyttar jag",
då är det klokare, om tjänarinnan saktligt
anmärker om dessa missförhållanden, ty
det kan ju hända, att husbondfolket icke
uppfattar ett sådant missförhållande; det
har ofta ett annat åskådningssätt.

Dä du Böker en platB, 8ä iäBt dig icke
alltiör mycket vid det, Bom andra Bäga
om din blitvande platB. Det kan ju kända,
att där kar varit en ilicka, Bom ej det min-
-Bta varit lämplig lör denna BVBBla ock
kvilken Bedan kan Btämpla plat3en Bom
allde!eB omöjlig däriör, att kon icke kade
tramgäng pä denna platB.

icke onödigtvi3 ock at obetydliga
Bkäl. >lag kar kört mången Bäga: ~Int' ka
andra keller varit där annat än en kort
tid". Ock oita är det dock ej nägot Bär-
-Bkildt Bkäl att ilvtta.

Kläd dig nätt, men enkelt. 3e ti», att
alla dina underkläder ärv i 3kick.

dig ren, tv det är BärdeleB vik-
tigt. >Igg kar kärt mangen iru Bäga: ~kenne
bryr jag mig ej om, KenneB känder voro
3mutBiga ock KenneB KlädningBiällar tra-
-Biga, kon kan ej vara en ordentlig ilicka ",
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Silla.

'lala aldrig illa om ditt KuBbondiolk,
dä barnen köra pä.

Arbeta pä dina KamraterB utveckling,
i3vnnerket om du är äldre ock eriarnare.
Det är mycket viktigt ock beaktanBväldt,
tv unga tjänarinnor taga liivet lätt ocn
ungdomen iorärar nöjen ock iör3tröelBer.
Oärtör är anBvaret tär cie älclre 8ä mycket
Btörre. Dock bär 6en äläre ej neka 6en
yngre ett oBkv!6igt nöje, utan bär äen
äläre iöl3öka le6a cletta i rätt Bpär.

Den äläre ock eriarnare bör uppväcka
KoB 6e yngre 6eraB kvinnliga Kec!erBkänBla,
8ä att 6e 3jäliva törBtä, kvaä Bom paBBar
Big rör kvinnan, Kva6 ej.

Qlömmen 3l6rig, att en tjänarinna äi-
ven är kvinna.

icke äitt kär pä alla möjliga
3ätt, tv 6et naturliga är änäock 6et meBt
Bmaklulla.

Spring icke ut onödigt, det upptas illa
af -d-itt husbondfolk och kan given vara
orsak till att du icke får tillåtelse därtill,
då du nödvänd;gt-skttfte-beftöf\'a slippa ut.

icke elina egna göranden,
clitt KuBb«ncliolk tär ändock veta det.

Var i alla dina göranden redlig, rätt-
tram ock öppenkjärtig.

Kom Bom ung ikäg din älderdom. Det
kan komma en tid, dä du bittert ångrar,
att du icke Bparade, dä du var ung.
ket iörmänligt är att ti!ltolBäkra 3ig en lii-
ränta i Kapital- ock
anBtalten, där det ur grelvinnan
iond, lämnaB bidrag til! tjänarinnornaB iör-
-Bäkring. litet blir mycket, Bpara däriör
ai det lilla du kar, om ock endaBt en mark
i månaden.

Om vi tjänarinnor änBka, att lörkällan-
dena kör 088 Bkola blitva bättre, böra vi
Bjä!iva ätven blitva bättre. Vi böra lägga
Btörre vikt pä värt eget upplärande ock
vi böra iä tjänarinnorna käjda iran deraB
nuvarande laga Btändpunkt. bor ta
dergB 3jä!ikän3la att vakna. säledeB tjäna-
rinnor, Baväl gamla Bom unga, reBen er
alla iör att 3trida mot okunnigketenB
ock mörkretB makt! 3tän alla upp tor att
kämpa iör tjänarinnorn2B Ivckliga iramtid.


