
Höflighetsregler
till vägledning och påminnelse för alla barn.

Höflighet i hemmet.
Hjälp dina föräldrar och var snäll mot dina syskon.

Var icke själfvisk, men gör allt, hvad du kan, för att glädja
alla i ditt hem.

Höflighet i skolan.
Visa aktning och vördnad för dina lärare. Följ skolans

regler, men framför allt: var icke bedräglig och ljug icke.
Var hjälpsam mot dina kamrater. Låt aldrig någon

blifva straffad i ditt ställe, ty det är fegt och ovärdigt.

Höflighet i lek.
Var vänlig och icke stridslysten. Gör aldrig narr af

dina kamrater och gif dem icke öknamn.

Höflighet mot polisen.
Var höflig mot hvarje polis och gör det, som han be-

faller. Afhåll dig från det fula oskicket att nyfiket tränga
dig på och med skrik och skrål löpa efter af ordningsmakten
gripna personer.

Höflighet på gatan.
Helsa artigt och vänligt på dina lärare och bekanta.

Gör det till regel, att du går till höger, när du möter någon
och att du särskildt på lifligt trafikerade eller folkuppfyllda
gator går på den trottoar, som är till höger. Skrif aldrig
på väggar, portar, bänkar eller andra föremål. Skada ej
andras egendom. Kasta ej stenar och föröfva ingen skada
å stadens allmänna planteringar.

('rör aldrig narr af gamla skröpliga personer, men hjälp
dem, där det behöfves.

Åbo, G. W. WiUn * C:os boktr.. 1807.1897

Afhåll dig från opassande skrik och skrål.

Höflighet vid bordet.

Höflighet i allmänhet.

Var punktlig i allt.

Höflighet Kostar intet, men uträttar mycKet.

Färdas ej med kälke, sparkstötting, skidor eller velo-
ciped, där sådant är förbjudet, framför allt aldrig på trot-
toarer eller där gator korsa hvarandra.

Kasta aldrig papper på gator eller offentliga anlägg-
ningar, icke heller apelsinskal, ty detta har ofta haft olycka
till följd.

Uppför dig alltid anständigt, när du äter. Se till, att
dina bordsgrannar icke sakna något, och tänk icke bara på
dig själf. Fägg icke armarna på bordet och tala icke, då
munnen är full med mat.

Var aldrig ohöflig, hvarken mot unga eller gamla, fat-
tiga eller rika. Glöm icke att säga: «Var så god!» när du
gifver något och «Tack!» när du får något.

Tänk på dina egna angelägenheter och blanda dig
aldrig i andras, när du icke uppmanas därtill. Gå aldrig
in till någon utan att knacka på.

Stig upp, när äldre och främmande personer komma
in i rummet, och ställ fram en stol åt dem. — När de gå
bort, räck dem deras hatt och käpp.

Afbryt aldrig någon, medan han talar, utan vänta tills
han talat ut.

Glöm aldrig, att du har pligter icke blott emot dig
själf utan äfven emot andra, att du håller din kropp ren
och dina kläder hela och rena, huru enkla de än må vara.

Eftertryck forbjudcs.
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