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Nr. 6
A b o n n e m e t s p r i s  

60 Øre Kvartalet 
Postpenge iberegnet. Enkelte Nr. af 
20 Øre faas i Bladets Ekspedition.

15. Juni 1921.
A b o n n e m e n t  

tegnes hos alle Postkontorer, hos 
Landpostbsdene og 

Ekspeditionen : Rosengaarden 14.
21. Aarg.

Husassistenternes For
bund
afholder

Kongres Fredag d. 15. og 
Lørdag d. 16. Juli.

Rosengaarden 14, København.

P r o g r a m .
Fredag: Forhandlingsmøde Kl. 10—12.

1. Kongressen aabnes, Deltagerne bydes 
velkommen.

2. Valg af Dirigenter og Sekretærer.
3. Beretning for de sidste 3 Aars Virksom

hed (Formanden).
4. Regnskab for de 3 sidste Aars Virksoms 

hed (Hovedkassereren).

Middagspause Kl. 12—2.
Forhandlingsmøde Kl. 2 —6.

5. Forhandling om Standens Arbejdsvil- 
kaar.

6. Forbundets Arbejde i Fremtiden, her
under Agitationsarbejdet.

7. Lovene.
8. Medlemsbladet (Aalborg Afdeling).

Lørdag: Forhandlingsmøde Kl. 9 —12.
9. Standens faglige Uddannelse.

10 Lønforholdene for Forbundets Funk
tionærer.

11. Valg af Hovedbestyrelse: Formand, 
Hovedkasserer, 5 Bestyrelsesmedlem
mer, Redaktør og Suppleanter.

12. Bestemmelse om Tid og Sted for næste 
Kongres.

13. Eventuelt.

Derefter Delegeretmøde fo r Arbejdsløs
hedskassen.

1. Beretning for de sidste 3 Aars Virk
somhed (Formanden).

2. Regnskab for de sidste 3 Aars Virk
somhed (Hovedkassereren).

3. Valg af Bestyrelse og Suppleanter.
4. Eventuelt.

Lørdag den 16. Juli KL 4 -1 2 .

Husassistenternes Som m er
fest

Strandvej 20, Carlsberg Pavillonens Have.
Vi indbyder alle til et fornøjeligt Samvær. 

I Haven vil findes forskellige Forlystelser, 
f. Eks. Tombola, Spaakone, Blomsterbod, 
Roulette, Skydebane, Keglespil, Musik, Illu
mination.

TSalen vil være Dans fra Kl. 8 —12.
Entre til Festpladsen 50 Øre.

Kl. 7 Talere.
I Haven eller i Salen vil blive holdt Taler 

af flere bekendte Talere.

Forskelligt angaaende Kon
gressen.

Repræsentanter fra Provinsen som kunde 
ønske at vi skaffer Logi paa rimelige Be
tingelser, bedes skrive dette til Underteg
nede i god Tid.

Faner bedes medbragt.

Forslag til Kongressen kan endnu mods 
tages, dog senest 1. Juli.

Gaver til Tombolaen vil blive modtaget 
med Tak, stort og smaat kan benyttes.

Marie Christensen.

Tyendeloven
e r  b le v e n  a f l ø s t  a f  L o v e n  „ R e ts 

f o r h o ld e t  m e l l e m  H u s b o n d  og 
M e d h jæ lp e r e “ .

Vor mangeaarige Kamp imod Tyendelo
vens Afskaffelse kan vi desværre ikke sige 
er blevet kronet med Held fuldtud, vel er 
de mest ortodokse Bestemmelser i Loven 
bleven afskaffet, men en Del af Underkuel
sessystemet fra 1854 er flyttet over i den 
nye Lov, som saa ved Siden af disse har 
faaet nogle Paragrafer af forbedrede Karak
ter og som strejfer den moderne Tanke
gang og Praksis.

Vi byder ikke Loven velkommen, men 
udtaler Ønsket om at Standen paa bedste 
Maade maa drage den Nytte deraf, som kan 
faas og saa haabe, at Standen inden mange 
Aar maa blive saa stærkt organiserede, saa 
de med Styrke kan kræve samme og kun 
samme Lovbestemmelse for sig som for 
andre Arbejdere.

I dette og følgende Medlemsblad vil den 
nye Lov blive optaget for at Medlemmerne 
kan faa Kendskab til den.

Frugtblomster.
Aa, alle de hvide Blomster, 
Mit Øje faat at se,
Mit Hjærte tør sig svale 
I deres sprøde Sne 
Min Aande tør sig blande 
Med al den søde Duft,
Der skælver i den rene 
Og solfyldte Luft

Men Æbleblomsten rødmer 
Af et uskyldigt Sind 
Naar al dens skære Ynde 
Jeg stryger mod min Kind -  
Den kommer til at drømme, 
den ved ej selv, om hvad, 
Mens Vinden listigt kysser 
Et rosenfarvet Blad.

Al denne sjældne Skønhed 
Af perlemættet Glans,
Tør jeg om Panden lægge

Som en Forløsnings Krans — 
Da glemmes alt det trange,
En Sjæl er underlagt,
Da viger alt det onde 
For Godheds stærke Magt —

Maj 1921. B. T.

Landarbejderstrejken.
Saa kom Landarbejderne saa langt at de 

igennem deres Organisation kimde vise 
deres Arbejdsgivere at de ikke mere fandt 
sig i alt, ikke mere modtog alt uden at kny.

Landarbejdernes Løn er hævet meget i de 
sidste Aar, men er dog langt fra paa Højde 
med Byarbejdernes, da Lønningerne derfor 
over hele Linien skulde reduceres paa Grund 
af Prisfaldet, vil Landmændene ogsaa ned
sætte Landarbejdernes Løn, men da deres 
Løn aldrig har faaet det Dyrtidstillæg som 
Byarbejderne, vil disse ikke finde sig i at 
der blev trukket saa meget fra deres Løn. 
10,000 Landarbejdere erklærer igennem de
res Forbund Strejke, de forlod Arbejdet og 
holdt trofast og kammeratlig sammen.

Efter 14 Dages Forløb kom deres For
handling i Gang ved Statens Forligsmand 
og disse er nu resulterede i, at vil nedsætte 
Lønnen lidt, men langt fra efter Arbejdsgi
vernes Ønsker.

Landarbejderne har saaledes vundet deres 
første Strejke.

Vi ønsker dem hjertelig til Lykke.
M. Ch.

Hvad er Skyld i Bondestandens 
Rejsning.

Foi fatteren Jeppe Aakjær skriver i Folke
vennen, det er først og fremmest Forbudet 
imod Brændevinsbrænderiet paa Landet.

Først da vor Bonde blev ædrue, forstod 
han at drage sin Fure saa lige, at mønstre 
sin Plov saa vel, at der gaar Ry deraf ud 
over Landene, medens det sætter de skøn
neste Spor i vort eget Fædreland og gør 
Hjemmet rigt og lyst og muntert, medens 
Dagene rinder og Aaret skrider.

Forlængst har Bonden hørt op med at 
brænde Brændevin, hvad der har forvandlet 
hele hans Liv, hans Moral, hans Økonomi, 
hans Færd ude og hjemme, saa han uden 
Pral tør henregne sig til den ædrueligste 
Stand i Landet.

Qodt.
2 Haandværkere, som selv havde brygget 

Spiritus, blev for faa Dage siden idømt Bø
der, hver paa 1000 Kr.

Agitation
Medlemmerne, som nu ligger paa Lan

det, det lyder flot, men man forstaar, at det 
ikke er for at udhvile eller trække frisk Luft
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Fritz Kastrups Eftf.
Christensen Thuen.

Gravensgade 2. Aalborg.

Hvide Varer, Gardiner.
Sengeudstyr.

vore Medlemmer ligger paa Landet, men 
lidt kan der dog altid falde af. Den friske 
Luft kan faas ind gennem Køkkenvinduet 
og en Aftentur kan der ogsaa blive Tid til.

Det er paa den Aften vi vilde have Bud 
med.

Der er Husassistenter hist og her, ja alle 
Vegne i de smukke Landsteder, aflæg et 
lille Besøg, tag vort Medlemsblad med, tegn 
Abonnenter, og giv hende en lille Passiar 
om Organisationens Betydning, kan hænde 
det bliver til Gavn baade for hende og Dem 
selv.

Socialdemokratiets Historie 
1871—1921,

som udgives i Anledning a f  Partiets 
50-Aars Jubilæum.

Dette store og betydningsfulde Værk ud' 
kommer om kort Tid paa Partiets eget For
lag igennem Boghandelen „Fremad“ i Fre- 
deriksborggade.

Igennem dette vil enhver faa Kendskab 
til og Forstaaelse af saavel Partiets som 
hele Arbejderbevægelsens og Fagforenin
gernes Virksomhed.

Værket vil udkomme i 2 Bind i stort For
mat paa tilsammen ca. 700 Sider med ca. 
400 Illustrationer, Prisen er 10 Kr. pr. Bind, 
naar de snart bestilles. Prisen vil senere 
blive forhøjet til 25 Kr.

Vi anbefaler meget vore Medlemmer at 
købe det, kan bestilles igennem Forenin
gens Kontor, Rosengaarden 14, København.

Husassistenternes Forbid
Hovedkontor:

R o s e n g a a r d e n  14, K ø b e n h a v n  K-

Afdelingen i København.
Medlemsmøde 1. Juni.
Dirigent: Frk. Hansine Hansen,
Punkt 1. Forslag til Kongressen:
Frk. Marie Christensen mente, at det nær

mest maatte blive Spørgsmaalene Organisa
tion og Agitation, der vilde blive drøftede 
paa Kongressen, da det jo er de vigtigste 
Spørgsmaal for Foreningens Trivsel, vil det 
jo ogsaa være af stor Vigtighed at faa kla
ret paa bedste Maade, hvordan og hvorledes 
mail faar Medlemmer til vor Organisation. 
Herom var der stor Enighed blandt de Til
stedeværende.

Punkt 2. Foreningsmeddelelser.
Inkassation og Regnskab. Vor Kasserer, 

Frk. Hansine Andersen er borte fra Byen i 
Juni Maaned. Da det ikke er let at faa ind
betalt Kontingent, mente Formanden, at Be
styrelsen maatte tage sig af Regnskab og 
Inkassation i denne Maaned, da man ikke 
mente at kunne lægge Beslag paa Frøken 
Margrethe Agerbys tilbudte Hjælp længere.

Med Hensyn til Foreningens Sommerud
flugt henstillede Formanden, at vi ikke fore
tog nogen Tur iaar, da vi skal afholde en 
Fest i Forbindelse med vor Kongres.

Angaaende Festen ved Kopgressen oplyste 
Formanden, at den skulde afholdes ude paa 
Carlsberg Pavillonen, Strandvejen 20, og at 
Forbundet saa vilde gøre alt for at faa den 
arrangeret saa godt som muligt. Den skal 
afholdes Lørdag den 16. Juli fra Kl. 4—12.

Derefter bad Frk. Christensen om, at man 
denne Gang for Alvor tænkte over et nyt 
Emne til Formand for Forbundet, da Frk. 
Chr. mente, at der trænges til nye Kræfter 
og at Tiden nu maatte være inde til at gøre 
dette Skridt.

Saa drøftede man, om Medlemmer, der 
stod til Restance med Kontingent skulde

slettes med Gæld og ikke optages igen før 
denne er betalt eller om Bestyrelsen skal 
træffe særlig Afgørelse i de enkelte Tilfælde.

Dirigenten sluttede nu Mødet med Tak 
til de, der havde deltaget.

5. A.

Nordisk Sidde for liroe- og 
Ungdomsværn

afholdes dels i København, dels ved Nyborg 
Strand i Dagene 4 .- 8 .  Juli.

Paa den store og indholdsrige Dagsorden 
staar bl. a.:

1. De svenske Ungdomsskoler.
2. Støtte til Barnets Opdragelse i Hjemmet.
3. Enhed i Samfundets Børneforsorg.
4. Børnesagen som almindelig Folkesag.
5. Uddannelse af Arbejdere i Børne- og 

Ungdomssagens Tjeneste.
6. Unge Kvinders Uddannelse i Hjemmets 

Arbejde.
7. Barnet og Gud.
8. Plejehjemsarbejdet i Danmark.
9. Forebyggende Børneværn.

10. Ungdommens Lærepligt og Udvikling.
11. Staten og Opdragelsen.

Ca. 1000 Deltagere er anmeldt fra Dan 
mark, Norge, Sverige og Finland.

Følg Referaterne i Dagbladene, de bliver 
sikkert interessante.

G rasserer», der lukkede 
sin Husassistent ude.

Vore Læsere vil erindre en Sag vi i sidste 
Nr. af Bladet omtalte, og som drejede sig 
om „Grosserer" Suhr, Holsteinsgade Nr. 7, 
der havde lukket sin Husassistent ude og i 
2 Dage forment hende Adgang til sit Tøj 
og sine Penge, saa hun i sin Morgenkjole 
og uden Penge stod raadløs paa Gaden, 
indtil en Herre henviste hende til Husassi
stenternes Fagforening.

Her blev hun hjulpet, og den 17. Maj 
stod Parterne i Byrettens 6. Afdeling for 
borgerlige Sager, hvor Dommer Boeg præ
siderede.

„Grossereren“ paastod her, at den unge 
Pige ikke var blevet bortvist af Pladsen, men 
denne Paastand vandt ikke Indpas hos Dom
meren, der sikkert mente, at naar Grosse
reren foruden Laas ogsaa sætter Slaa for 
Døren, har han gjort sit til at lukke sin 
Husassistent ude.

Den unge Pige, der var ledsaget af en 
Repræsentant for Husassistenternes Fagfore
ning, krævede sin fulde Løn for April Maa
ned, medens Grossereren mente, at det halve 
kunde være tilstrækkeligt, da det var den 
20. April, den unge Pige forlod Huset for ■ 
at spørge paa Politistationen om Herskaberne 
her i Danmark kunde forlange Husassistent 
terne til at arbejde fra Kl. 7 Morgen til Kl. 
l i  Nat.

Dommeren fandt dog „Grossererens“ Op
førsel saa usmagelig, at han foreslog fuld 
Løn til den unge Pige, hvorpaa den store 
Herre dybt rødmende indgik. — Om det 

i var af Harme eller Skamfuldhed at han rød
mede, skal vi lade være usagt.

Vi kan ikke andet end at glæde os over 
denne Afgørelse, der viser os, at de gamle 
Dage, hvor Tyendelovens krasse Forskrifter 
var de ledende for Dommerne i saadanne 
Sager, er forbi, og at i hvert enkelt Tilfælde 
de forskellige Forhold tages i Betragtning, 
saa Ret og Skel nogenlunde kan øves, og 
det viser os iøvrigt hvilken Fordel de unge 
Piger kan have ved at staa i deres Fagfor
ening, der altid vil hjælpe, raade og støtte, 
hvor Herskaberne lever i søde Drømme om, 
at Tyendeloven af 1854 endnu eksisterer i 
al sin hæslige Tydelighed, med Paragraf 
paa Paragraf om, hvorledes Tyendet har at 
forholde sig.

Nu ser Dommeren Sagen efter i Sømmene, 
og han giver igennem den her trufne Af
gørelse de ærede Herskaber åt forstaa, at 
man ikke saadan ohne w eiterlran sparke 
sine arbejdende Medmennesker fra sig uden 
at betale dem deres Tilgodehavende, naar 
man ikke længere ønsker deres Nærværelse.

Forøvrigt er det blevet os meddelt, at 
„Grosserer“ Suhr siden den 20. April har 
haft 3 Husassistenter, saa Pladsen hår nok 
ikke været af de bedste.

Laura Eggers.

Træk fra Livet.
Sagfører S. som Husbond.

En Husassistent 60 Aar fortæller: „Har 
været 10 Maaneder i Pladsen, har ikke faaet 
Løn siden November, har lagt Penge ud i 
Husholdningen, køber selv det meste af sin 
egen Mad for egne Penge.

Sagføreren er med i Køkkenet ved Mad
lavningen, tæller Bøf, Flæskestykker, og be
stemmer hvor længe det skal vare, beskyl
der hende for at tage af Brødet og Kødet. 
En Torsk paa l 1/» Pund skal vare til 2 Dage, 
Sukker lukker han inde, er ubehagelig, 
usandfærdig og mistroisk.

Den ældre haardtprøvede Kvinde gik sør
gende bort, efter at jeg havde fortalt hende 
at den danske Tyendelov desværre var saa- 
ledes, at hun vilde tabe sin Ret hvis hun 
forlod Pladsen, hun maatte fortsætte med 
at opvarte den mere end tarvelige Person, 
og saa gaa til Studentersamfundets Retshjælp 
og derigennem faa sin Løn, og saa snart 
sige sin Plads op.

Den næste
var en ung Pige paa 20 Aar, hun spurgte 

om hun ikke kunde faa en Friplads paa 
Husassistenternes Fagskole og lære Mad» 
lavning, da hun skulde giftes. Jeg forklarede, 
at helt Friplads kunde hun ikke godt faa, 
da disse tilfaldt unge Piger, der skulde have 
Plads efter Læretiden, men det var meget 
billigt, da hun kunde faa fuldt Ophold paa 
Skolen for 20 Kr. pr. Maaned.

Ansøgeren svarede, at fast Ophold kunde 
hun ikke tage, da hun havde et lille Barn. 
Jeg spurgte: „Hvor gammelt er det, og er 
det Barnets Fader De skal giftes m ed?“ Ja, 
det var det da, og Barnet var l 1/*, Aar gam 
melt. Faderen var 48 Aar. Er det klogt at 
De gifter Dem med ham, jeg gør det nær
mest fordi han har to daarlige Ben, og jeg 
er ogsaa aandssvag.

Ja , d e t e r  S y n d  f or  M e n n e s k e n e .

Gode Raad.
2 Fiskeretter.

Torsk paa Fad.
Torsken koges kun let, pilles i pæne Stykker 

fra Benene og lægges i et ikke for dybt 
Gratinfad. Det overhældes med en Sause, 
der er lavet af efterfølgende Opskrift.

En tyk Sause bages op af Smør og Mel 
og spredes med Fiskeformen, og Piske
fløde og et Glas Tomat chistney, dette 
hældes over Fisken, den pyntes med Østers, 
Champignons, Hummer og Trøfler, om 
man vil gøre den rigtig fin og da bru
ger man Fonden fra de forskellige Ting 
til at komme i Sausen, den krydres tillige 
med Peber, Salt og Papriker, og lidt 
engelsk Sause, Fadet stilles i Ovnen og 
gennemvarmes, thi den skal være bræn
dende varm naar den serveres.

Pindsvin.
Smaa Stykker Hønsekød, kogt først, dyp

pes i en spækket, fin Fiskefars, glattes pyn
telig med smaa Strimler af Trøfler, der stik
kes ned, saa de ligner Piggene paa et Pind
svin, de lægges paa en Fiskerist og dampes 
et Kvarter. Serveres med Trøffelsauce.

NB. Sidste Gang var ved en Fejltagelse 
paa Opskriften paa Fiskebudding kommet 
til at staa Champagnesauce, skal staa Cham
pignonsauce.

bestilles gennem Postvæsenet.

50 Øre pr. Kvt.
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Enhver
Husassistent bør indsætte sine Sparepenge i

Landsbanken

Arbejdernes egen Baut.
Hovedkontor: Frederiksberggade 16, I.

Kontortid: 10—3 og 51/ ,— 61/«. Lørdag 10 -2  
Telefon Central 8877.

Midlertidig Ind- og Udbetalingskontor:
' Istedgade 30.

Aabent daglig Kl. 5^2—61/» Aften. 
Lørdag undtagen.
Indlaansrenten er 

paa 2 å 3 Maaneders Opsigelse 5 Vs % P-a. 
paa 1 Maaneds Opsigelse 5 % p a.
paa alm. Vilkaar 4 % P- a.

OPDRAGELSE.
A f KÄ TE DUNCKER.

(Fortsat.)

Foruden Legen kommer ogsaa Arbejdet i 
Betragtning som en vigtig Faktor ved O p
dragelsen. »Jamen, skal vore Børn da over
hovedet arbejde udover, hvad Skolen giver 
dem at bestille?“ spørger maaske en Moder, 
„vi modarbejder jo dog eftertrykkeligt alt 
Børnearbejde“ 1 Det gør vi ganske vist, men 
dog kun fordi og forsaavidt Arbejdet op
træder som kapitalistisk Lønarbejde, som 
ved dets Udbytningstendens, Ensidighed og 
Intensitet er egnet til at skade børnene le
gemligt og aandeligt, ofte ogsaa moralsk. 
Paa den anden Side kan netop vi Social
demokrater, som baserer vort Samfundsideal 
paa den almindelige Arbejdspligt i Almen
hedens Tjeneste, umuligt undvære det pro
duktive Arbejde som saadant i Børneondra- 
gelsen. Vore Børn bør tværtimod saa tidligt 
som muligt indføres i det produktive Arbejde 
og skal i dette lære at erkende Menneskets 
Pligt og Æ re. Saalænge Skolen endnu ikke, 
som vi forlanger, er bleven til en paa Ar 
bejdsundervisning baseret Arbejdsskole, i 
hvilken Børnene teoretisk og praktisk gøres 
bekendt med de tekniske Grundlag for de 
forskellige Produktionsomraader, i hvilken 
de altsaa ikke blot skulde modtage Forstands
belæring som nu for Tiden, men ogsaa lære 
det legemlige Arbejde i dets høje sociale 
Betydning at kende og skatte, saa længe er 
Familien det eneste Sted, hvor det vordende 
Menneske kommer til Erkendelse af Arbej
det som en social Pligt. Erhvervsarbejdet, 
saaledes som han senere i Livet stifter Be
kendtskab med det, har tabt ethvert tiltræk-

Ji)ii*assi8tenternc8 ¿ lra9forenjn(j, lilabcn ijaon .
A lle  M eder holdes i Foren ingen s L o k aler.

Rosengaarden 14. København K.

Onsdag den 15. Juni K l. 73/4
B e s ø g  i C l a r a  R a p h a e l s  H u s  

Østerbrogade 85.
Vi samles præcis Kl. 7,45 ved Huset. Kaffe drik

kes i Spisesalen.

Onsdag den 22. Juni K l.  8:
I Tivoli.

Vi samles ved Hovedindgangen, Vesterbrogade, pr. 
Kl. 8.

Onsdag den 29. Juni Kl. 8:
M e d l e m s m ø d e :

D a g s o r d e n :
1 . Kongressen.
2. Eventuelt

Onsdag den 6. Juli Kl. 8 :
Selskabelig Sammenkomst.

Onsdag den 13. Juli K l. 8 :
B e s ø g  p a a  S u n d h o l m .

Vi samles Kl. 73 4 paa Hjørnet af Amager Boule
vard og Amagerbrogade.

Cykletabriken H A R T H IN E R
Motorcykler paa Lager.

58  N o r d r e  F r ih a v n s g a d e  58
Telefon Øbro 5368.

Anbefaler eget Fabrikat samt engelske Cyk
ler, Dæk og Slanger.

Afbetaling indrømmes«
Æ rbødigst

C hr. Harthiner.

kende og opdragende Moment. Hvorfor 
arbejder Flertallet af Menneskene nutildags ? 
Ikke af Glæde eller Kærlighed til Arbejdet — 
hvem føler vel Glæde og Tilfredsstillelse 
ved sit Arbejde ved den Intensitet, Varighed 
og Ensformighed, som den produktive Virk
somhed medfører under Kapitalismens Herre
dømme? Heller ingen Arbejder af Pligtfø
lelse -  hvem betragter det vel som sin 
Pligt ved sin Flid at hjælpe en anden til 
Velstand uden Besvær? — Heller ingen ar

bejder af Ærgærrighed, — thi selv det mest 
vellykkede Stykke Arbejde bringer ingen 
Paaskønnelse ttl den, der har udført det. 
Nej, de fleste arbejder kun, fordi Siiltens 
Damoklessværd hænger over deres Families 
Hoved. Men den Samfundsordning, vi til
stræber, forudsætter Arbejdsglæde, Pligtfø
lelse og Æresfølelse hos hver især. Og det 
det er den socialistiske Opdragelses Opgave 
at vække disse Følelser i vore Børn.

(Sluttes)

Gra r t n e r e n
En Vaarsol gaar frem og et Lyshav den tænder
i Drivhusets lappede Giar,
nu bliver der Brug for de fermeste Hænder,
der villigt om Værktøjet ta’r,
nu kommer der Dage med værkende Lænder
og Hede i solmættet Kind,
men Dage, hvor ogsaa en Jubel man kender,
der trænger i Sjælsdybet ind.

Men Gartnerens Dont er ej blot at forskønne,
at danne en Have til Zir,
nej, omme bag Huset, der maa han sig lønne,
der ligger en Have, som gier,
med Kaal og Kartofler, Rødbeder og Rødder,
med Urter, Salater og Bær,
her er kun Plads for forsigtige Fødder
saa tæt plantet til, som her er.

Og Gartneren frydes ved Havernes Hække, 
naar Bedenes Muld bliver vendt, 
naar Blomster og Stauder og Buske i Række 
faar Livet i Hjerterne tændt,
Erantis, Violer og blaa Hyazinter 
har bræmmet den grusede Gang, 
han glemmer den kolde og knugende Vinter 
for Muldduft, for Blomster og Sang.

Aa, Gartner! Du har trods de værkende Lænder 
saa lyse og festlige Kaar,
Du samler Dig Rigdom med jordede Hænder 
og avler af alt, hvad Du saar,
Du er som lidt nærmere Gud, naar Du sanker 
Velsignelsen op fra Din Jord, 
end vidder maa nøjes med Tro og med Tanker 
fordi vi paa Stenbroen bor. B. E.

Vilh Dalgaards Eftf., Vesterbrogade 24,
E k s tr a  Salg  a f  F o ra a r  svarer«

Frakke i c o v e r c o a t ..........................4 7,TO
Frakke, lma Klæde . . . . . .  68,00
Frakke, Gabardine med Silkefoer . 9o,00

Frakke i mel Stoffer.............................. 48,00
Frakke, Vi uld. Serges, alle Farver 85,09 
Frakke, Velour, lyse Farver . . . 98,00

Ny Afdeling fo r7  Frakkar
& kostum er

Til Konfirmander
alle Farver  og h a l v

Større lser fra  36,00 \  Pris

Kjoler

Kostume engelske Stoffer . . . .  39,00 
Kostume, Serges, blaa & sort . . 6 9 ,0 0  

Kostume, Gabardine, lyse . . . .  98,00

Et Parti

g a ra n te re t  vandtæ tte, 
V tørd i 65,00, 

seelges fo r  17,85

Nederdel, lma S e r g e s ......................... 29,00
Nederdel med Silkestikninger. . . 39,50 
Uld- og Silkegolf, lma Kval. . . . 38,00

Nye M o d e lle r  fo r  F o ra a re t i F ra k k e r  og K ostum er betydelig  nedsatte .
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8, aabent Kl. 10—3

pACTIV*
SYGE- OG BEGRAVELSESKASSE

(i. h. Tjenøstetyendes)
Stiftet */a 1876 (statsanerkendt) 

optager Hænd og Kvinder i Alder fra 15—40 Aar. 
Optagelsesblanketter iaas paa Kontoret, Raadhusstræde 
t og Fredag Atten Kl. 7—iO eller tilsendeso, aaDent a i .  10—3 og fredag Atten K l. 7— iO eller tilsendes ved  le ie io n  

Byen gaflO samt paa Foreningens Kontor, Rosengaarden 14. Indbetalings- 
Kontor i alle Bydele.

®. Jionmlintj & llielsens
Symasiunefocretning

6 Holbergsgade 6 —  Telefon Byen 7 y.
1ste Klasses Symaskiner, længste Garanti.

Reparationer udføres. Afbetaling indrømmes.

^ F l O i r l O V *  P b i ^ I I u p s - ^ ^  g u l d - s ø l v ^  
e l s  e  ø r in g e  Jubilæums*« ÉT 3

» H alg reen  Daabs-ojrest*\ACl.w v i  I 
g f f i g g f f 3 4  ^ T h J f a l ^ . O g t ^ g a f e g y

E r De kritisk  Bi
gfmedl
Vasken

Brug da

S I A X A V T S T O Y
Sparer Tid og Brændsel og skaaner Tøje t

Den borgerlige Syge-Hjælpekasse
optager Medlemmer indtil 60 Aar overalt i 
Danmark uden Lægeundersøgelse. Læge efter 
eget Valg, Medicin, Hospital, Dagpenge.

35, Hovedkontor, Nørre Fsrimagsgade 35.
Tlf. Byen 92Qy. — Nora 3641 y. 

Kontortid 10—4.
Forlang Prospekt. — indmeldelser mod 
tages ved Henvendelse til Hovedkentoret.

Arbejdernes Kødforsyning
har følgende Udsalgssteder:

Nørrebros Runddel 140» Telefon Tgv. 219. Nansensgade 90» Telefon 4 5 8 4 . 
Godthaabsvej 39, Telf. G. 170. Haderslevgade 3 (Vesterbro), Telefon 2761. 

F ø re r  kun 1ste K la sse s  V a re r .

Køb Deres

Deunshatte
i

Københavns
Hattelager,

Frederiksborggade 30.
Indgang i Stuen.

Dansk Køkkens 
B A G E P U L V E R

g iver ikke Afsm ag  
Benyttes i 

H usa ss isten tern es  Fagsko le .
Anbefales af Skolekøkkener og 

Husholdningsskoler.
Faas bl. a. hos

L. Møller, Frederiksborggade 5. 
J. Christiansen, 

Nørrevoldgade 36.
Isted Mølle, Istedgade 84;

Den bedste Hjælp i Køkkenet

Lagermans 
Kraft Skurepulver

Arbejdernes
Fæ llesbageri
NannasgadO Nr. 5,

Telefon Taga 45,
lever er\Byens bedste Brød til 

ca. 900 Udsalgssteder.

A f b e t a l i n g
K jo le r, Kostum er, F ra k k e r  

Nedsatte P rise r . 
Lau ra  M ynster

St. Kongensgade 35 &

Hovedkontor: Vendersgade 4.
Te le fo n  C . 8268 og I3,S39
Kassen optager Mænd og Kvinder 

i Alderen i4-*40 A ar. Kontingentet 
opkræves ved Bud. Optagelsesblan
ketter taas paa Hovedkontoret og 
hos Inkassatorerne og hos Kassens 
Læger.

Forslag til Lov
om

Retsforholdet mellem Husbond 
og Medhjælpere.

(Som vedtaget af Landstinget ved 3die Behandling 
den 28. April 1921.)

K a p i t e l  1.

§ 1.
Reglerne i nærværende Kapitel ordner Retsforholdet 

mellem Husbond og de i hans Tjeneste staaende 
Personer, forsaavidt disse ved Fæstemaalets lndgaaelse 
er under 18 Aar. Lovens Regler kan ikke ved Over
enskomst fraviges til Ugunst for Medhjælperen. Lo
vens Regler finder — bortset fra Bestemmelserne i 
§ § 2 ,7 ,8 , 11, 3die Stykke, og 19 —  ikke Anvendelse, 
naar Fæstemaalet er indgaaet paa kortere Tid end en 
Maaned.

§2.
Den, der, uden at være 18 Aar, er myndig i per

sonlige Forhold, kan retsgyldigt bortfæstes af den, 
der udøver Forældremagten, ligesom denne i det en
kelte Tilfælde kan bemyndige den umyndige til selv 
at bortfæste sig. Har en personlig umyndig paa egen 
Haand bortfæstet sig, er Bortfæstningen retsgyldig, 
naar Husbonden har meddelt Fæstemaalets lndgaaelse 
til den, der udøver Forældremagten, og der ikke in
den en Uge efter; at saadan Meddelelse er modtaget, 
er gjort Indsigelse mod Fæstemaalet.

§3.
De almindelige Skiftetider er i Tjenesteforhold, ind- 

gaaede halvaarsvis eller paa længere Tid, den 1. Maj 
og den 1. November.

§4.
Tjenesteforholdets Varighed bestemmes ved Parter

nes Overenskomst. Fæstemaal kan dog ikke gyldigt 
indgaas for længere Tid end et Aar.

§ 5.
Er Fæstemaalet indgaaet paa en Maaned, fortsættes 

Tjenesteforholdet mellem Parterne, indtil det fra en 
af Siderne opsiges senest den 15. i en Maaned til 
Fratræden den 1. i den følgende Maaned.

Er Fæstemaalet indgaaet paa længere Tid end en 
Maaned, ophører Tjenesteforholdet ved Udløbet af 
den Vedtagne Tid, saafremt ny Overenskomst om 
Forholdets Fortsættelse ikke er afsluttet.

Godtgør en ugift Medhjælperske, at hun skal ind- 
gaa Æteskab inden Udløbet af Tjenestetiden, skal hun 
være berettiget til at opsige Tjenesteforholdet senest 
den 15. i en Maaned til Ophør den 1. i den følgende 
Maaned.

Naar Tjenesteforholdet skal ophøre i Henhold til 
Aftale eller Opsigelse, har Medhjælperen Krav paa 
indtil 2 halve Dages Frihed til at søge ny Tjeneste.

Medhjælperen er berettiget til at forlade Tjenesten 
K L  12 Middag paa Skiftedagen.

§6.
Kan det ikke oplyses, for hvilket Tidsrum et indgaaet 

Fæstemaal er afsluttet, anses det, naar Tjenestestedet 
er København, en Købstad eller en Handelsplads, ind
gaaet for en Maaned, paa Landet for Tidenind til den 
første almindelige Skiftedag, som indtræffer mindst 1 
Maaned efter Tiltrædelsen.

§ 7.
Dersom Medhjælperen som en Del af Vederlaget 

har Krav paa Kost, er Husbonden pligtig at yde god, 
sund og tilstrækkelig Kost. Hver Medhjælper skal 
have egen Kuvert. Husbonden maa ikke give Med
hjælperen stærke Drikke, og saadanne maa ikke op
bevares eller nydes i Medhjælperens Værelse.

§8.
Medhjælpere, der er henviste til at have Natteop- 

hold hos Husbonden, skal have et lyst og luftigt Væ

relse med let aabnelige Vinduer. Værelset skal rumme 
mindst 16 m3 for 1 Person, 25 m3 for 2 Personer. 
Intet Værelse maa anvendes til Natteophold for mere 
end 2 Medhjælpere; i Bygninger, der er opførte før 
denne Lovs Ikrafttræden, kommer denne Regel dog 
først til Anvendelse 3 Aar efter nævnte Tidspunkt, 
og vedkommende Kommunalbestyrelse kan paa Grund 
af særlige Forhold indrømme en endnu længere Frist. 
Forsaavidt et Værelse herefter kan være indrettet til 
mere end 2 Personer, skal det dog rumme mindst 8 
m3 udover de ovenfor nævnte 25 m3 for hver Person, 
det er beregnet for udover 2 Personer. Findes Væ
relset i en Staldbygning, maa der ikke være direkte 
Indgang fra Stalden.

Enhver Medhjælper skal have eget Sengested. Væ
relset skal endvidere være forsynet med Bord, Vaske
stel og en Stol for hver Beboer. Rene Lagener skal 
gives mindst een Gang om Maaneden, rent Haand- 
klæde mindst een Gang om Ugen.

Om Vinteren skal der anvises Medhjælperen et 
behørigt opvarmet Værelse til ophold i Fritiden.

§9.
Er Tjenesteforholdet indgaaet for kortere Tid end 

et halvt Aar, kan Medhjælperen kræve den fortjente 
Løn udbetalt ved Udgangen af hver Maaned. Er For
holdet indgaaet for et halvt Aar eller længere Tid, 
kan Medhjælperen efter 3 Maaneders Tjeneste kræve 
udbetalt den i første Maaned fortjente Løn, efter 4 
Maaneder den i anden Maaned fortjente Løn og saa 
fremdeles, saaledes at Lønnen for de 2 sidst udløbne 
Maaneder stadig henstaar hos Husbonden indtil Tje
nestens lovlige Ophør.

(Forts.)
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