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SIVU KAKSI Tiistaina kesäkuun 6 p:nä 1916

pois pöydästä palvelijan saades- - silmittömästi kuka hyvänsäSIITÄ PALVELIJATTARIEN asiaan vaikkapa se johtuisi am- -

matti vlpevdestä koska on itsel- - sa osalleen joitakin kylmiä jaan- - ta 'kenen syy? Palvelijattaren

KYSYMYKSESTÄ
'

läni asiantuntemusta nöksiä eikä kaikissa tapauksissa ammattitaidottomuudenko? Kui--

Kysymys oli perhepalvelijatta- - 'uskalla koskea edes niininkään tensaan ei sama lyuo enaa pnid
rien aseman parantamisesta ja vaan ovat nekin jätettävät "her- - itseään taulujen kylvettämiseilä(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
on katsottu että se temppu voi- - rasvaeile seuraavaan Kertaan miu id Mduu

etta palvelijattarella tay- - suorittaa suuremmalla am- - Ktin tvttö on sitten ollut talossa lakin muulla tavalla Eikö olisi--

tyy olla jonkunverran ammattin- -
mattitaitoisuuddai kllin mitä joitakin viikkoja niin sanoo e- - kin viisainta että hän ottaisi vii-s- a

tuntemusta ennenkuin han V01
palvelijattaret yleensä omaavat mäntä että ei sinusta tule ikänä denkymmenen dollarin kuukausi-tinki- a

arrnomsten rouvien vaa- - kanotaan että palvelijatar ei saa haussityön tekijää et mitään palkalla keittäjän paikan jossa
timuksista jotka useinkin voi- -

ammattiinsa työtä ole kunnollisesti tehnyt et ei tarvitsisi ikinä tietää mlla
var olla kokonaan tarpeettomia muMa tehtaalainen edes keittää osaa Emäntä vaatii aineella tauluja puhdistetaan?
ktuli"om'a Ja luonnottomia ja gitävastoin kutoa praiskii koneil- - taitoisuutta tytöltä sillä perus- - Sanotaan että kun tyttö on

tJZTn la kotona ja tehtaaseen menty- - teellä että kun on kerran ollut huolellinen ja osaa tehdä työnsä

™£ rS ään on valmis tuottamaan voit- - jo niin kauan talossa ja mää- - mm työnantaja huomiaa hänet

♦JL
n-- r

toa isännälleen Palvelijatar on rää laittamaan päivällisen selät- - tarpeeksi ja pitaa sitten han- -
neila täytyy olla Voimakas jar--

ga& imattoma täen itse menevänsä kirkkoon tä arvossa Se voi olla totta
jesto taKanaan

suuren palkan jonka nojalla vaikka ei tyttö ole ikänä nähnyt- - mutta han ei voi silti lyhentää
AJina huomaan etta syytös j k kään Iaitettavan sitä mitä käs- - palvelijattarensa työpäivää ellei

rvaril_hsuudesta __
minua koh-- P

°J harteilleen" ketään Tyttö tekee tietysti mi-- hänellä ole varaa pitää toista- -

ten Parhaiten voi on kin palvelijatarta Samaten on
Koska itse työväenluokastakinjotuKsessam lantenyt kuvaamaan kaikkien muitten töitten laita laita palkan kanssa Kyllä se on

yksityisten rouvien oikkuja joka pyntaan tata pan eiijataucysy-
-

m komennetaall puhdista-koetett- u ja tiedetään varsin ki

on jokaiselle palvelijatta- - mysta selittämään nain Pmta"
hopeita mutta kun tyttö vin täällä piikamaailmassa Oli- -

relle-siks- tuttua ettei heille sii- - P™ Vltrn? Stsou kvsyy puhdistetaan si montakin esfmerkkiä vaan
llseltata tarvinne puhua vaan sen si--

nj agtaa emäntJ
kylVih kerron tässä vain yhden Eräs"ffiSa 'ÄiiaÄ? Ä va=a„ ffä löydät Ellei tyttö osaa tuttavani sai välitykselläni

mua on
ktriöitettuja ohjeita min velusparkan Han oh juuri sel- -

voitettavana jos he mielivät jär- - Kuten tiedämme on olemassa
koettelee hän iuonri0nisesti kaik- - laisia joista työnantajat olivat

jestyä siinä tarkoituksessa' että luokka ihmisiä joilla ön tapana kea mikä tekee kiriasta ja]lkeäj ana tykänneet mutta tämä "lei-saa- da

lyhemmät työpäivät ihmi- - pitää palvelijatarta imutta joilla eUei emäntä tarkasta työtä di" ei olisi maksanut muuta kuin
eiliset työolot Ja --paremman ei ole varaa maksaa paljo palk- - niin yoi Mn kä ttää vaikka san 30 doll kuukaudessa palkkaa
palkan ja samalla kyetä järjes- - kaa Samoin on olemassa jouk- -

tasappuaa — voi olla niinkin vaan tyttö vaati 35 doll joka
tönsä säilyttämään (kilpaillessa ko ihmisiä jotka' ovat pakotetut €ttä kokö 4alossa d ole

--

lei(Iin o]i pakko ma(csaa) kun
järjestymättömien palyelijattari-

- tekemään elämänsä perhepalveli- - puhdistusainetta ollutkaan ei ollut saatavissa muita sillä
en kanssa ja siinä kilpailussa joina mutta joilla ei ole varaa Missä on tällaiseen menet- - kertaa mutta jonkun ajan

voittajana kotiluuttaa itseään Nailla ihmi- -
tel ? Ei suinkaan tytössä si'- - hvttua ilmestyi parempipaHkkaisia

Kuten jo sanoin en ollenkaan sillä ei ole kovinkaan suurta i„onnol]ä llänhän lydee Q aan pajk]f0jaj jolIoin tyttökummeksu sita'_etta tassa äsias- - luokkaasemallista eroa joten hei- - halusi "Lei-s- akaUa tu]isi neuvoa Jisesti muuttaa pois
yleensä vielä olla kuusal- - dän_ sopisi vallan hyvin auttaa miteu t

--

{ tehdaa mutta sen Ti" kuitenkin tuli sangen "on-- a

Löytyy hämmästyttävän suun toisiaan' mutta kun ei useassa
sj lvaa(Htaan handtä am„lat- - nettomaksi" koska niin kovasti

luku liutakin sosialisteja jotka kaan tapauksessa tunneta tata tietoisuutta kun ei voida mak- - piti tytöstä - hänen työstään
väittävät etta koska palvajustyt- - asiaa oikealla tavalla im sen- -

gaa amniattitaitoiselle kunnollis- - tietysti Sovittiin siis siitä että
to ei ole tuottava työläinen vaan raa sirta aivan toisenlaisia tu- - 40 dollaria kuukaudes-jonkmlaine- nta pa1kkaa ja samloill 011 Iaita tyttö saa

lisäke tuhlaavassa loksa kmn mta etsitään mutta samalla vähennettiinmuidenkin huonekalujen puhdis- - sa
01s1e1aJ" 'assa niin meillä Tavallisesti hakee kieltataita- - tuksen kanssa_ Emantä voJ k japanilainen joka oli käynyt

ei ole muka mitaan maton ja taloustoimia oppia ha- - vän viikossa siivoamassa]äkin maarätä t tön tekemään Tytön
psnesta lahtea taman porva- - luava tyttö paikan silla ymmar-- oikeJn Hcenraalfsiivouksen" ot- - tehtäväksi jäi sekin tvö minkä
nston umpisuo en asemaa pa- - ryksella etta työskentelee Pje-

-
tamaan taulut alas seinältä ja japanilainen oli tehnvt samoin

lantamaan ja etta jos sen teem- - ne la pa kalla oppiakseen Jos
puhdstamaan talon katosta lat- - tuli hänen tehtäväkseen pvvkinme niin silloin olemme silloin leu ikasittaa stihteitaeksyneet tiaan Palvdijatar tekee tieten- - pesu Ruuan suhteen tultiin niin

pois työväenluokan okeasmin- - oikeassa valossaan niin han o- -
kill kafkki siten kuin arhaiteil tarkaksi että maitoa ei enää sää-

täneitä tieltä porvarien poluille pettaa tyttoa siksi__kunnes tyttö imiten'osaa eUei tiedä kutakin nut kaataa ]Iosta maitokan
kun lahemlmm asiaa on oppinut tekemään työt lait- -

puhdistetaan niin sitä nuun vaan piti viedä pullo pöy-tark- as

amme min huomaamme tamaan ruuat ja puhumaaan u1ltaamJaaainetta joka' jälkea dälle Kun tvttö suutuksissaan
etta tuo määritelmä on yhta (Muistan miten itsekin palvelin j

1 "

teke£_ rän voi aliclolli sesti oli selittänyt menevänsä poishätäisesti sulatettu kuin sekin kahden dollarinsiten vnkkopal- - mlomata tauiwjen olevan sellai- - jotta emäntä sitte saisi viedä
saboteest-aj- a us etta: Alinako kalla kaks viikkoa) Jos sten sessa öl ä „e eivät siitä vaikka ]ehmän övdän oH £olisin velvollinen tekemään m- - opetetaan tytölle mta hanen tu- -

paattäen oIe saaneet kunnon k yl niantä taas jotenkin hvvittänyt5 r?n rS'"ttn hyodyk- - si oppia tekemään iin asia on
kymmeneen vuoteen ja säas joten tyttö jäi paikalleen

asiani ei kuten pitääkin mutta jos ei tuo en suurilta skrupa„ksii_ tä haki lihaa iistä vain halvim-fZn- n

T' T " ™™ V01 hovinkaan kor- -
ta„ laittaa h--

n
ne ensn j()ksi ma]la saj ]aittoi gen Md

nnTt pakkaa maksaa mm on kin aJfcaa likooniaa koska ta tuo ammattitaitoinen palvelijatar
m) kytän sinut ja lapse- - hänen pakko luopua tvtosta ty- - logSa sattuu olemaan niinkin mu- - vaan saanut sitä mitenkään pi- -

fn Pa" t0" '"f fl1" P™™' kava paikka kuin kylpyamme Iata Pöytään hän kyllä sai senkosta s tyydyttävä vaikkaja sa- - pitääkin MnUa samaan a5kaan viedä tuoda pöydästäma la ollaan sima luulossa etta silla i tyttökään pelkästä mu'ttayo lekli„ itse katsdIa kaupll u poiskin klm e sitäta an ukaasin voi niin vaan uhrautuvaisuudesta jaada palve- - Ja luisimpia muoteja heti piilottanut niin hän joutui
täytäntöön pauna ollenkaan ot-- lukseen huonolla palkalla tietä- -

tamatta huomioon niitä voimia en kaikissa tapauksissa tvöllään Voimme kuvitella mielessäni- - ll K e=
"'eJ'„na „f' lL

nihn
— t — i i n- - i r ma ifä miito emHr„ tiir ltbeueeii nousi

juirva uvcu csicciut juKii Kaueiia Korvanneensa saamansa opetu- - "- - "'"" ""o ojmij
jos mielii itselleen jonkinmoisia set "leidi" kotiin tultuaan huomaa °? S'Carteittenä" öki 7 1'äätä tarkastamaan
oikeuksia ja määräämisvaltaa Mutta naita oppipaikkoja on hän on jolloin

'„a„
voittaa suuri osa sellaisiakin että vaik- - selleel1 hanKkinnt saastamnUa " "

{rT „x'
(Koskapa kirjoituksen täytyy ka muka suostutaankin siihen miehensä pienistä palkoista {arifflluS

jatkua seuraavaan lehteen niin että opetetaan tvtölle töitä kun saaneen kunnon kylvyn Han JXniH
jatketaan myöskin esittelyä seu- - hän työskentelee pienestä pai- - kiroaa tytön ja lähettää hänet 10ssa

psl"
11

taf-
-

raavassa lehdessä - Selma- - kasta niin sen sijaan että hän Paikalla pois - mokomankin g'
täti) saisi itsekseen opetella ihmisen alun oka ei ole ikänä lAe ei voida kauemmin mak- -

Punul"aY n1iIlt PdPc kunnnllisti saa dollaria kuukaudessa jo- -takaan snta etta emanta opettai- - puettuna
Meillä naisilla on kyllä oma si jotain vaaditaan vain hurjas- - Pitäisi vielä saada maksu teh- - le" ° mluuu Pols- -

lehtemmekin jossa voisimme ti työtä määrätään tekemään se (1vtä vahingosta mutta mistäpä Jal I

kirjoitella näistä asioista mutta ja se työ ja vielä kiireesti Tyt- - sen ottaa — Paikalla soitetaan
HYÖKYJEN MURTAMIA

koska se on vielä niin pieni ja tö saa olla talossa viikkoja jopa työnvälitystoimistoon ja samalla

ilmestyy harvoin' joten mahdol- - kuukausiakin saamatta milloin- - ilmoitetaan ettei sitä tyttöä Vain (Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
Jisesti tällaiset töherrykset saisi- - kaan tilaisuutta edes nähdä ruo- - enaa talletettaisi ikenen'k-aa- n tau
vat varrota parempien tiellä niin kaa valmiina saatikka sitte lai- - luJa saunottamaan hunut monta sanaa ei poikarie- -

kirjotan Toverissa En voi mi- - tettavan Emäntä laittaa itse riui- - Sellaisesta taulujen kylvettämi- - piikaan häntä huvittanut niin-

tään sille jos olen innostunut an vie sen pöytään ja jälleen sestä saattaisi tietenkin suuttua kuin ennen Jo menisin häntä


