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For større og staaende Annoncer Rabat. 2. Aarg.

hussmandsbryllup.
Der er et Ord, som iøen IHand tor glemme; 

at Rutt for Daabets Barn er CyRR^n biemme. 

Tor Coiolens syge fionner 

den lukker grumt sin Dør; 

men frejdig Sundbeds £atter 

den sklatnker belst Oebør.

Beld da dig, som fik larrt at smile!

Beld enboer, som oed Hrnens Boile 

Xykken fandt!

Cad aldrig Eioets modgang |er forknytte, 

om end jer Kigdom bieo en ensom Bytte! 
med €nigbed forinden 

er Stuen boj og lys, 
oed ømme milde Ba^nder 

udslettes nattens Bys. 

flidens Jfrm stille fadet fylder,

Koatldens Sol fattigst Uraa forgylder, —  

Koatldens Sol!

Boor Coende ret fik Kjarrligbed i €ie, 

oar Øangcn let om end ad trange Ueje; 

tbi boad den ene bosted, 

den anden bandt i neg, 

og saadan T foroandler 

en tratlsom Oag lil Leg.

Crofast Gang gjennem modgangs-Urirnleni 

Caot oed 3ord tit oar narrmest Bimlen —  
laot oed Sord!

Og byg saa eget Bus paa egen Jiger, 

saa gjennem egen muld T furen drager.

€n lille Plet oed Gaolen 

^med Batr og Blomster smaa; 

og inde bag Gardinet 

skal ogsaa Blomster staa!

Ude flid, beist med Sol paa Ruden, 

inde fred og en Glut paa Puden, —

Inde fred!

Seppe Jfakjatr.

Vinter.
Vinteren, den kolde o g  mørke Aarstid, 

har forlæ ngst holdt sit Indtog. D et fyger  
o g  sneer, o g  Vinden er bidende kold.

Edv. Brandes.
Vi bringer her et Billede af den kendte For

fatter og Politiker, Landstingsmand Edv. Brandes.
I flere Aar var han Medlem af Folketinget og 

Redaktør af „Politiken“.
Han har skrevet mange Fortællinger og Skue

spil, hvoraf „Haardt imod Haardt“ er et af de bedste 
og mest kendte.

D en m aterielle V irksom heds pulserende  
Liv er lam m et eller standset, o g  Arbejds
løsheden  er daglig  voksende, kort sagt: 
det er Vinter!

—  F o r  A r b e jd e r e n  i Byen o g  paa 
Landet er den stadig tilbagevendende kolde 
Vinter en sørgelig  Tid. D en bringer d em  
A rbejdsløshed, Sult o g  Nød.

For d e  a n d r e , dem, der har Mad og  
Brænde i rigelig  M æ ngde, o g  som  er kom 
men paa den rigtige Side af Sam fundets 
rige Bord, —  fo r  d em  kan Vinteren være 
en fornøjelig og  behagelig  Tid. D en Del 
af vore M edborgere kender intet til, hvad 
Vinteren er for dem, der ram m es af Ar
bejdsløshed, o g  som  staar m ed et tomt 
Spisekam m er o g  Brændeskur. D e aner 
ikke, hvorledes der maa kæ m pes, lides og  
savnes i U d m a r k s h u s e n e  o g  H e r r e -  
g a a r d s r ø n d e r n e  o g  paa T a g k a m r e  o g  i 
m ø r k e  B a g h u s l e j l i g h e d e r ,  men vi, der 
er vokset op der, og  som  lever der endnu, 
vi kender T ilvæ relsen paa denne Side, 
Skyggesiden .

Vinteren med de mørke o g  kolde 
D age, med A rbejdsløshed, Sult o g  Savn  
kan være os en god  Lærem ester i mangt 
o g  m eget. D en kan fortælle os med et 
klart og  tydeligt Sprog, hvorledes vort 
Samfund er indrettet. D en kan aabne vore

Øjne for Sam fundets uretfærdige Fordeling.'! 
af L ivsgoderne o g  alt det, vi er født m e d ' 
lige  Ret til! Vi kan faa lært at harmes 
over Sam fundets Brutalitet mod o s , . der 
skaber de store Værdier, som  vi først 
burde have Adkom st o g  Ret til*!

Om Som m eren, naar det pulserende Livs 
Svinghjul gaa o g  g ive  os F øde o g  Klæder 
til H usbehov, er der ikke Tid o g  Lej
lighed til F ilosofier, men naar Vinteren 
kommer, naar U hyggens klamme Taage 
sænker sig  over U d m a r k s h u s e n e  og  
A r b e j d e r k a s e r n e r n e ,  saa vækkes vi 
til Eftertanke!

Vi ser da, hvor lidt M ening der er i 
Tilværelsen. Vi slider o g  slæber o g  ska
ber de store Kapitaler o g  Varermængdér 
og  endda er vi lige fattige. Vi pløjer o g  
harver, saar o g  høster o g  bringer Afgrø
den i Hus, o g  naar vi er færdige, o g  de 
enkelte J o r d e j e r e  o g  S a m f u n d e t  er 
beriget med disse uhyre Værdier, er vi lige  
fattige. Her træder M eningsløsheden og  
Brutaliteten frem i D agens klare Lys, vi 
kan se den, o g  vi maa harmes, o g  vi maa 
sam le os til P-r o t e s t o g  K a m p derimod.

Vi vil ikke nøjes med lidt Lapperi med  
en Reform hist o g  her. Vi vil rydde det 
Onde op m ed Rode. Vi vil med andre 
Ord være m ed til at skabe et Samfnnd, 
hvor der ikke er Herre o g  Slave, men hvor 
vi alle er M e n n e s k e r, o g  hvor vi alle 
har l i g e  R e t  o g  lige  A dgang til alt det. 
Livet har at byde paa. D et er vort Maal, 
o g  det Maal maa vi aldrig tabe af Syne!

- 4  Tilvæ relsen er ikke m eningsløs. 
Der er Plan o g  god  Orden i den, m en det 
er Samfundet, der er daarlig, o g  det staar 
i V o r M agt at om form e det. De rige har 
tilranet sig  M agten o g  alle Fordelene paa 
vor Bekostningi; pu vil vi hav^X^e^jitilbli^] 
som  er vort.

Der er ingen  Plads til M o d l ø s h e d  
o g  H a a b l ø s h e d .

'̂̂ -Vi har Tro paa F rem tiden | o g  H a ab et  
om det nye, som  kommer, er Arbejder
k lassens lyse o g  herlige Evangelium  og  
L ivsanskuelse.

Carl Westergaard.

I Manøvretid.
En dejlig Som m eraften laa en hel Flok  

Karle og  P iger i Vejgrøften o g  sludrede. 
Der var talt o g  fortalt om m ange T ing, og  
m orsom m e Sm aating havde sat Latter
m usklerne i B ev æ g else  af o g  til.



Saa var der en, der sagde til mig:
„Fortæl Du os noget — noget Du har 

oplevet, noget virkeligt; Du har hørt og 
set saa meget.“

Jeg laa lidt og tænkte mig om og for
talte saa følgende:

Det var i Kantonnementstiden, at de i 
en Landsby havde faaet Indkvartering. Paa 
en Gaard, som laa lidt uden for Byen, 
havde de faaet fire Mand, og disse fire og 
Manden var, da de havde spist, gaaet til 
Kroen og kom først hjem, efter at alle'var 
gaaet til Ro.

 ̂Konen kunde høre, de var lidt lystige, 
og rejste sig derfor og tog lidt paa sig. 
Imens var de komne ind og gik lige ind 
i Spisekamret og gjorde sig til gode og 
fik lidt mere at drikke. De sang og skraa- 
lede, omfavnede hinanden og var i det hele 
saa skabede, som vel muligt.

Da de havde faaet Vommen fyldt, skulde 
de have alting set efter og gik fra den 
ene Stue til den anden. Ude i Køkkenet 
opdagede en af Soldaterne en Dør.

„Hvad har Du der?“ spurgte han Bon
den.

„Lammekød“ lød Svaret fulgt af en hæs 
Latter.

Soldaterne forstod — rev Døren op og 
brølte paa Lys.

Manden kom med Lys og stillede sig 
grinende i Døren.

I Kammeret — et usselt Hummer — 
var der kun et Skab og en Seng og i 
Sengen en ganske ung Pige paa 16—17 
Aar, som ved Larmen vaagnede og saa 
sig forskrækket om.

Soldaterne udstødte vilde Hyl af Vellyst, 
styrtede til Sengen, rev Dynen bort og 
begyndte at tumle med Pigen. De tog 
hende ved Benene og rejste hende paa 
Hovedet, trak hendes Linned over Ansigtet 
paa hende og klappede og nappede hende 
overalt.

En smed sig oven paa hende, en anden 
hende oven paa sig. De tog i hendes 
ene Ben og trak det uden for Sengen og 
det andet over til Væggen. De sugede, 
ja bed i hendes Bryster, og — aa jeg gider 
ikke fortælle alt det stygge.

Pigen hulkede, græd, tiggede, bad, 
truede, skreg, tilsidst var hun helt stille.

Konen søgte vel at tale lidt tilrette; 
men Manden bad hende passe sig selv.

Der var en ung Karl paa Gaarden, som 
hidkaldtes ved Spektaklet. Han protesterede, 
skældte og skammede dem ud og truede 
dem med at melde dem. Saa fik han et 
Par Lussinger og blev hældt paa Hovedet 
ud ad Døren.

Da han fortalte mig det, udtalte han 
sin Harme over, at der var saa simple 
Karle her i Landet.

Jeg meddelte ham ganske stille, at den 
Tid var ovre, da Gaardsønnerne kunde leje 
for sig. Saa udtalte jeg min Forudring 
over, at de saa let kunde komme i Kam
ret. Hvorfor Pigen ikke havde Laas for?

Han fortalte, at Manden havde klaget 
over, at Pigen ikke var til at faa vaagen 
om Morgenen.

Saamænd — hendes Nat var jo kort og 
meget at bestille for saa ung en Rige. 
Hvad Under, om hun sov lidt haardt.

Naa, Manden havde taget Krogen af 
paa Indersiden af Døren. Karlen mente 
nu, det var af en anden Grund, og det er 
meget muligt.

Jeg tænkte paa alle de mange haarde 
Kampe i de stille Morgentimer. De har 
sikkert ikke været af de fineste.

Hjalmar Ejsing.

Den finske Tyendebevægelse er ligesom 
den danske af temmig ny Dato. Dog var 
der allerede omkring ved 1890erne dannet 
ganske enkelte Tjenestepigeforeninger i de 
større Byer. Forøvrigt var Tjenestepigerne 
Medlemmer af Arbejderforeningernes Kvinde
afdelinger, saaledes som det endnu er Til
fældet mange Steder i Finland.

I 1902 var der oprettet saa mange 
Tjenestepigeforeninger, at man kunde skride 
til Afholdelsen af det første Repræsentant
møde. Mødet blev afholdt i Åbo sammen 
med Arbejderkvindernes andet andet almin
delige Repræsentantmøde. Deltagernes An
tal var ikke særlig stort, idet der kun var 
mødt 5 Repræsentanter for Tjenestepigerne. 
Men allerede paa dette Møde var man klar 
over, at Byernes og Landets Tyende havde 
fælles Interesser, og drøftede, hvordan Land- 
tyndet skulde drages med ind i Bevægelsen.

Næste Møde blev afholdt i Tammerfors 
i Juli 1905 i Fællesskab med Arbejder
kvindernes tredje Kongres. Repræsentan- 
tanternes Antal var da vokset til 18. Og 
nu ansaa man Tiden for at være inde til 
at grundlægge et Tjenestepigeforbund med 
den Opgave „at være et Bindeled mellem 
Tjenestepigerne til Højnelse af deres Fag
kundskab og Almendannelse samt deres 
sociale og økonomiske Stilling“. En Sty
relse paa 7 Medlemmer med Sæde i Hel
singfors blev sat i Spidsen for Forbundet. 
Samtidig fik Tjenestepigeforbundet sit eget 
Organ, idet Repræsentantmødet vedtog at 
modtage et Tilbud om, at Forbundet skulde 
overtage det af Muna Sillanpaa redigerede 
„Tjenestepigebladet“, der var begyndt at 
udgaa ved Nytaar 1905. Mødet vedtog 
iøvrigt at kræve Tyendeloven afskaffet og 
Arbejderbeskyttelseslovgivningen udvidet til 
at omfatte Tyendet, saaledes at der f. Eks. 
blev indført 10 Timers Arbejdsdag for Tje
nestefolkene. De private Fæstekontorer 
burde aldeles forbydes og erstattes med 
kommunale Anvisningskontorer.

I November 1906 blev der sammenkaldt 
til et almindeligt Møde af Tjenestekarle og 
Tjenestepiger fra hele Landet. Henimod 
100 Personer var til Stede. Efter at man 
havde drøftet en Række meget vigtige 
Tyendespørgsmaal, blev det vedtaget at 
danne et Tjenestekarleforbund, der skulde 
omfatte hele Landet og søge Samarbejde 
med Tjenestepigernes Forbund. Styrelsen 
for Tjenestekarleforbundet kom til at bestaa 
af 7 Medlemmer, hvoraf de to skulde være 
bosatte i Helsingfors og sammen med 
Tjenestepigeforbundets Styrelse danne Sty
relsen for de samvirkende Forbund.

De finske Tjenestefolks fjerde Kongres, 
der blev afholdt i Tammerfors den 17. og 
18. August, overværedes af 81 Repræsen
tanter. — Tyendeloven var atter til Behand
ling. Det vedtoges at opfordre Tjeneste
folkene til at demonstrere deres Krav, naar 
Landdagen skulJe behandle Spørgsmaalet. 
Med Hensyn til Fæstekontorerne og Ar
bejdstidens Længde gentog Kongressen 
fra 1905. Endvidere ønskede man, at Ar
bejdstilsynet maatte blive udvidet til at 
omfatte Tjenestefolkene. Tilsynet skal ud
føres af et for hver Kommune valgt Nævn, 
af hvis Medlemmer Halvdelen skal være 
Tjenestefolk. Nævnet skal ikke blot mod
tage Klager og vedtage de deraf betingede 
Bestemmelser, men tillige foretage selv

stændige Undersøgelser angaaende Tyendets 
Boliger, Føde og Arbejdsvilkaar. Endelig 
stillede Kongressen den Fordring til Staten 
og Kommunerne, at der baade i By og 
paa Land skulde oprettes det nødvendige 
Antal Fagskoler til praktisk Uddannelse af 
Tjenestefolkene. Kongressen forhandlede 
desuden et Forslag om, at Forbundet 
skulde slutte sig til de finske Fagforenin
gers Landorganisation. Forslaget bortfaldt 
imidlertid af praktiske Grunde; men det vil 
sikkert blive taget op til fornyet Drøftelse 
paa senere Kongresser.

Alfred Hansen.

Et Karlekammer
i en Svinesti!

En Sommeraften gik jeg med nogle 
Kammerater en Tur. Paa Vejen traf vi 
en anden Kammerat, som bød os indenfor. 
Vi modtog Tilbudet og fulgte med ind. 
Stor var vor Overraskelse, da han førte os 
over imod Svinehuset, gik ind i Foder
gangen og ind i sit Værelse.

Vi tog „Værelset“ i Øjesyn; det var 
lille og uhyggeligt, og en modbydelig 
Stank fra Svinene slog os i Møde. Et lille 
Jærnvindue, hvori der var en lille Klap til 
at lukke op, var alt, hvad der var levnet 
Lys og Luft at komme ind ad.

„Naa, Du ligger da ene“, bemærkede 
jeg med et Blik hen paa Enspændersengen, 
der stod i „Værelset“. Nej, de var da to, 
siger han.

„Men hvordan kan I holde denne Stank 
ud“, siger jeg. „Ja, i Førstningen kneb 
det jo ogsaa, men nu er vi bedre vant til 
Turen“, svarede Karlen.

Vi skyndte os at forlade dette uhygge
lige Sted; thi Stanken var saa stærk, at vi 
knapt kunde aande.

Jeg gik hjem, tung i Sind. „Herregud 
tænkte jeg, er det virkelig muligt, at der 
i 1907 kan eksistere saa svinske Forhold, 
at Tyendet maa leve sammen med Svinene, 
uden at nogen Lovparagraf kan hindre det, 
eller at Tyendet har Ret til at fordre det 
bedre.

Og hvornaar mon Tilstanden bedres? 
Sikkert ikke før Tyendet enigt staar frem 
og forlanger deres Ret. Derfor lydier Raa- 
bet: „Slut Jer sammen! Gaa med i „Tyende
forbundet“ allesammen! Til Kamp imod 
dem, der lader deres Folk leve sammen 
med Svinene! Til Kamp mod alt det, der 
holder os borte fra Lyset og Livet!“

Tjenestekarl Laurits A. Jensen, 
Svejstrup.

Det forekommer os, at Laurits A. Jen
sen burde fortælle, hvor den Storbonde 
bor, som giver sine Folk en Svinesti at 
bo i. Lad os kun faa Navnene frem paa 
disse Herrer. R ed .

Fra Vesteregnen.
De fleste Steder i Landet er der gen

nem de sidste Aaringer af og til mellem 
de arbejdende Klasser sporet Trang til 
Sammenslutning for derigennem at skabe 
sig bedre Kaar. Dette Fænomen har hidtil 
saa omtrent været ganske ukendt herude 
paa Vestenegnen. Tyendet og Landarbej
derne har ikke haft Tanke for saadant 
Arbejde, og som Følge deraf er deres 
sociale Stilling daarlig. Det er ligesom der



nu kan spores lidt Opvaagen i den Ret
ning. Maaske kan Grunden søges i de 
dyre Tider, men ganske sikkert vil Tyendet 
og Landarbejdernes Tid ogsaa komme her 
paa Vesteregnen; ogsaa de vil naa frem til 
social Forstaaelse, at der maa arbejdes for 
at skaffe sig bedre Kaar, og at det ikke 
kommer af sig selv. Et Tegn i saa Hen
seende er det, at flere nu stadig læser 
Arbejderpressen, og at flere Tyender nu 
holder „Tyendebladet“. Vidre fremad paa 
denne Vej er Hjælp til Selvhjælp og Vejen 
til bedre social Stilling.

Andreas Nielsen, 
Strande.

Til de nye Læ sere!
Som en Del af vore Læsere ved, er 

„Tyendebladet“ startet ved Hjælp af Aktier 
a 5 Kr., som er tegnet af vore Repræsen
tanter, „Tyendeforbundet“s Medlemmer og 
andre, som har Sympati for vor Sag og 
vort Blad.

Da Bladet endnu ikke kan bære sig, maa 
vi anmode vore Læsere om at tegne sig 
for en Aktie paa 5 Kr. til U dv ide lse  af 
D riftsk ap ita len . Det er nemlig nødven
digt at udvide denne Kapital for at Bladet 
vedblivende kan udgaa som U geblad.

Og saa maa vi anmode alle  Læserne 
om at gøre os den Tjeneste at a g ite re  
for B ladet. Uden stor Anstrængelse kan 
hver Læser nok skaffe os en eneste Hol
der, kun en eneste ! Gør de det, er Bla
dets Fremtid garanteret og det kan derefter 
udvides.

Vi skal gøre Bladet saa godt vi kan, 
men Læserne maa hjælpe til med at ud
brede det, saadan at det snart kan blive 
udvidet. Hjælp os til at naa vortMaal: at 
faa „Tyendebladet“ ind i hvert Husmands
hjem og Tyendekammer Landet over.

1 Haab om, at det snart maa ske, vil vi 
takke alle vore gam le L æ sere , fordi de 
fremdeles vil støtte os, og de nye L æ sere  
vil vi byde V elkom m en! Red.

Vor Bevægelse.
Dem, der vil bidrage til at hjælpe 

„Tyendebladet“ over en forestaaende 
Krise, anmodes om snarest mulig at op
give deres Adresse til Forbundets Kontor, 
Fredenstorv 5, Aarhus.

For „Tyendeforbundet“ :
Carl Westergaard.

Bendstrup og Omegns Tyende- og Arbejder
forening

afholdt 5te Juledag sit Juletræ i Bend
strup Samlingshus. Kl. 6 tændtes det store 
og smukke Juletræ, og derefter rykkede 
70 Tjenestefolk og Arbejdsmænd med Koner 
ind i Salen efterfulgt af 35 glade Børn, 
som nu kredsede rundt om Træet. Efter 
at der var sunget et Par Sange, uddeltes 
Godterne, hvorefter Salen ryddedes, og 
Kl. 8 tog Dansen sin Begyndelse. Kl. 9 
serveredes Kaffe, og de medbragte Mad
kurve toges frem. Ved Bordet havde flere 
Ordet og udtalte deres Glæde over For
eningens Fremgang og det smukke Juletræ, 
som sikkert vil bidrage til, at vi alle kom
mer i en rigtig Julestemning, en Julestem
ning, som aldrig før ved det store fælles 
Juletræ i Bendstrup; thi her er Folket, som 
hører sammen, her er ingen Klassefisering,

her er alle lige, her nyder alle ens Ret, 
her er Proprietær og Gaardmand ikke de 
bestemmende, nej, her er et godt Bevis 
for, at vi meget godt kan undvære d’Hrr., 
som medbestemmende i vore egne Sager, 
og det er at haabe, at vi i Fremtiden gen
nem Organisation maa nærmes dette Maal. 
Kl. 2 sluttede den i alle Maader vellykkede 
Julefest.

Tyendeforeningen i Herstedvester
vinder godt frem. Mødet i Søndags, 

hvor Chr. Christensen og Elisabet Jørgen
sen talte, har baaren god Frugt. Gaard- 
mændene har nægtet dem af afholde frem
tidige Møder i Forsamlingshuset!

En ny Afdeling.
I Emtekjær ved Assens er der stiftet en 

god Tyendeforening. Til Formand er valgt 
Peder Pedersen. — Vi ønsker dem god 
Lykke med det vigtige Arbejde!

I Dalum paa Fyn
talte Ahlman-Hansen og Vilh. Nees i 

Søndags.
Der var mødt en god Forsamling af 

Tjenestefolk og Husmænd.
Journalist K. Larsen, „Fyns Tidende“, 

deltog i Forhandlingen. Han var i det 
væsenligste enig mod A.-H. og V. N.

N. Chr. Nielsen, Ny Hunnerupgaard, 
d|rigerede. Han sluttede Mødet med at 
anbefale alle at holde „Tyendebladet“.

Det var i et og alt et vellykket Møde.

En ny Afdeling t
er i disse Dage startet i Vonsild ved 

Kolding. Til Formand er valgt den unge 
energiske Tjenestekarl H jalm ar E jsing .

Alle, der staar i Gæld
til „Tyendeforbundet“ og „Tyendebla

det“, anmodes om at indbetale det snarest 
muligt.

Særlig bør de Afdelinger, som skyl
der Forbundet Kontingent, forsøge at faa 
det betalt.

„Tyendebladet“s første Kvartal
kan faas paa Bladets Kontor for 65 

Øre. Alle nye Holdere bør købe det!
Vore gamle Læsere bør ogsaa købe 

dette Kvartal og forære det til deres Ven
ner og Bekendte.

Betalingen kan indsendes i Frimærker.

Køb „Tyendets Stilling i Samfundet“.
Denne Bog bør læses af alle Tjeneste

folk og Landarbejdere. Den koster kun 
25 Øre. Agiter for dens Udbredelse!

Fra Nr. Aaby.
Vi havde Sammenslutningsmøde den 

I lte  December 1907, hvorved der blev 
valgt ny Bestyrelse, som kom til at bestaa 
af følgende Medlemmer:

Marinus Knudsen, Formand.
Peder Simonsen, Næstformand.
Karl Larsen, Kasserer.
Anders Chr. Poulsen, Sekretær.
Peder Hansen, Revisor.
Der afholdes Møde i Forsamlingshuset 

„Bakkely“ den første Lørdag i hver Maa- 
ned.

M. Knudsen, Form.

Vige-Kronik.
Til Læserne!

For at et Blad kan slaa rigtigt igennem og 
komme til at betyde noget, maa det staa i saa 
nær Forbindelse med sine Læsere som muligt. Det 
maa være et Sted, hvor Læserne kan gaa hen 
naar de vil have Oplysning om et og andet. Og 
saaledes er „Tyendebladet“ ogsaa! Saa godt vi 
kan, skal vi svare paa det, Læserne spørger om.

— Vor Ju r i s t  vil yde Læserne Oplysning om 
a l l e  juridiske Spørgsmaal. Til ham kan vi altid 
gaa, naar vi vil vide, hvad der er lo v l i g t  og 
ulovligt.

Alt det og meget mere vil vi yde vore mange 
Læsere, men til Gengæld maa de gøre os den 
Tjeneste at give os Idéer til et og andet, paapege 
Manglerne og Svaghederne ved Bladet samt give 
os gode Forslag

Altsaa: L æ s e r n e  har Ordet!

„Social-Demokraten“
i København bragte for et Par Dage siden en 

udmærket rosende Artikel om „Tyendebladet“, hvor 
det anbefaledes a l l e  at yde os Støtte!

F lere  ra d ik a le  V e n s t r e b l a d e  — f. Eks. 
„Noresjællands Venstreblad“ og »Jysk Morgenblad“ 
— har ogsaa omtalt vort Blad ret godt.

— Det var at ønske, at a l l e  demokratiske 
Blade vilde yde os en Smule Støtte nu i denne 
vanskelige Tid.

Annoncer til „Tyendebladet“.
Enhver af vore Læsere bør efter bedste Evne 

ikke alene arbejde for at skaffe „Tyendebladet“ 
saa mange Holdere som muligt, men ogsaa for at 
skaffe os nogle ganske faa Annoncer.

Forsøg at faa alle de Handlende, hvor I køber, 
til at indrykke en lille Annonce i vort Blad.

— En lille Annonce til et helt Kvartal koster 
kun ca. 10 Kr., og det er der mange Forretnings- 
mænd som gerne vil ofre for at have Tyendets og 
Husmændenes Handel.

Forsøg at faa dem til det! Dem, der ikke vil 
annoncere i „ T y e n d e b l a d e t “, bør ikke have en 
Kunde i vor Læsekreds!

Tyendeforeningen i Røjle
skaffede „Tyendebladet“ 35 Holdere til Januar 

Kvartal!
Vilde a l l e  Afdelingerne gøre et lignende 

Stykke Arbejde, kunde Bladet bære sig med det 
samme.

Særlig bør B e s t y r e l s e n  for de mange unge 
og gamle Tyendeforeninger agitere for, at hvert 
Medlem holder deres eget Blad

altid Eders Varer hos dem, der 
annoncerer i „Tyendebladet“.

S k r iv  efter Provenurnre a f . f̂Tyende- 
bladet“ og send dem ud til gamle Kam
merater og Bekendte og andre, som I  mener 
kunde interessere sig fo r  dette Blad!

Korrespondance.

Til J. P. R., Ullerslev! De spørger: Har vi 
nogen Skole, som uddanner unge Mænd i at køre 
og trave. Hvor længe varer et saadant Kursus?

— Ja, vi har to Køreskoler, en i Ø l s t y k k e  
og en paa Landbohøjskolen Kbhvn. F. Det varer 
en Maaned,

Til N. Chr., N. pr. Odense! Du spørger, om 
„Tyendebladet“ ikke kan blive u d v i d e t  samt 
bringe længere Fortællinger.

— Jo, men vi maa have nogle flere Holdere, 
før vi kan udvide Bladet. Joh. Skjoldborgs For
tælling kommer snart!

•^ka f en Holder og en Annonce, saa 
skal Bladet snart blive udvidet!

Foreningsm eddelelser.

Carl Westergaard, Aarhus, taler følgende 
Steder:

B a l s l e v  ved Ejby Søndag d. 12. ds., Kl. 8. 
K a u s l u n d e  Mandag d. 13. ds.. Kl. 8.
Nr. A a b y  Tirsdag d. 14. ds., Kl. 8.

A l l e  i n d b y d e s !  A g i t é r  for T i l s lu t n in g !

Agitér for „Tyendebladef^ blandt 
Venner og Bekendte!



□□ støt dem, der averterer i „Tyendebladet”. DD
„Tyendebladet^'s 

Kontor og Ekspedition: 
Predenstorv 5, Aarhus. 

Telefon 885.

A n n o n c er .

„ T y e n d c b l a d e t “
forsendes til alle Højskoler, Herregaarde,
mange Læsestuer og Gæstgiverier og 
har derfor en større Læsekreds end 
mange Ugeblade tilsammen. Det har 
hver Uge over 20,000 Læsere!

„Tyendebladet“ er derfor et fordel
agtigt Annonceblad! Annoncér derfor 
i „Tyendebladet“ !_____

T y en d e
anvises gode Pladser til høj Løn.

C. Christensen, 
Stadsfæstemand, 

Vestergade 19, Aarhus.

Efter Restaureringen
af mit Atelier kan det anbefales som 
det første i Byen. Stilfuld og kunst
dekorativ Udsmykning.

Specialitet: Stue- og Friluftsfotogra« 
fering. Gode Fotografiforstørrelser 
billigst.

Ring paa Telefon 1131.
Th. Hermansen,

Guldsmedgade 31, Aarhus.

Moderne Møbler,
solidt og smukt forarbejdede. Hele 
Udstyr saavel som enkelte Stykker. 
Billige Priser.

17, Frederiksgade 17, Aarhus.
P. M. Poulsen.

„Holstebro Folketidende“ ,
Red. He r lu f  Skjern ing .  

Frisindet Venstreblad. Altid livligt 
og aktuelt Stof. Oplysende Artikler 
om sociale og politiske Spørgsmaal. 

Stadig stærkt stigende Læsekreds. 
Derfor fortrinligt Annonceblad.

!! Prøv et Kvartal!!

Kontrol  
assistenter

uddannes paa Ribe Mælkeriskole 
fra Januar til April.

S. H. Salling.

Borris Landbrugsskole.
(Den jydske Husmandsskole) 

ved B o rris  St. 
6-Maaneders Landbrugskursus 

No V.-April. — Amtsunderstøt
telse søges inden 1. Maj.

3 Maaneders Pigeskole Maj- 
Juli. — Amtsunderstøttelse sø
ges inden 1. Novbr.

Korte Kursus til forskellige Aars- 
tider. Amtsunderstøttede Ele
ver optages.

Skoleplan tilsendes efter For
langende. Søren Holm.

Vejlby Højskole ved Aaibus.-
Pigeskole Maj—Juli, Karleskole

(Haandværkerafdel.) November—Marts. 
Arne Møller, Geert Jørgensen.
Forstander.

Jysk Morgenblad
Redaktør: Helge Hostrup,

Jyllands største, bedste og mest fri
sindede Venstreblad. Bringer til Sta
dighed oplysende Artikler om sociale 
og politiske Forhold. Bør holdes af 
alle Smaafolk, Tyende, Husmænd og 
Landarbejdere, hvis Talsmand det al
tid er.

Pris 2 Kr. Kvartalet (Postpenge ibe
regnet) ved Bestilling paa Bladets Kon
tor, Søndergade 11, Aarhus.
^  Prøv Jysk Morgenblad et Kvartal.. ^

W ilh. K jølby
anbefaler sit

fotografiske Atelier,

Karle og Piger
anvises gode Pladser overalt i 
Landet til høj Løn fra C. J. 
Møllers Fæstekontor i Viborg.

Afholdsdagbladet Reform,
redigeret af Larsen-Ledet og 

Nielsen-Svinning, 
er det mest udbredte Blad blandt Lan
dets 160,000 Afholdsfolk. Kontorer: 
Aaahus. Esbjerg, Odense og Køben
havn. Repræsentanter i alle andre 
Købstæder og Stationsbyer. Abonne
ment 1 Kr. 25 Øre Kvartalet -f  Post
penge. Moderate Annoncepriser.

Vestergade 1. — Odense.
Kun smukt og fint Arbejde laves.

12  K ab inet 6  kr. -  12 Visit 3 Kr.
Overfrakker, Herreklæder

samt
Arbejdstøj m. m.

faas billigst i

Tøjhuset, Overg. 44,
— Odense. —

Køb Eders Varer hos

Holger Sinding, Sparekassebygningen, Brønderslev
Største Udvalg. — Reel. — Hillig. — Bestemt.

Gør et Forsøg — Resultatet bliver Tilfredshed.

Bemærk Adr.: H olgérSinding,.Sparekassebygn.

Gratis Katalog
over Husholdningsartikler, Værktøj, Staalvarer, Lædervarer,. Uhre, [Musikinstruf 

menter, Uhrkæder, Kikkerter, Piber, Symaskiner; Stokke,. Legete^, Bøgerj Vaaben,. 

Fiskeredskaber, Cykler og CyMetilbehør, med: over 1500̂  Aflffldninger, sendes>

til: enhver:.

Importøren \
0  Larsbjørnstræiife P . 0  0  København. 0

Læs

Nordsjællands Venstreblad
(Redaktør: Holger Bernild). 

Bladet ejes og udgives af Egnens 
Befolkning. Det har Kontorer i Hille
rød, Frederiksværk og Frederikssund.

Godt Annonceblad for Pladssøgende, 
der ønsker Ansættelse i Nordsjælland.

Billige Bøger.
Øre

Emile Zola: Penge (iindbi)' 150
Chr. Bundgaard: Proletarer 175
M. Gjprup:. Dronning og Hird-

mænd (jndb.) 75
A. V. Vinterfeldtr. Soldaterhiisto-

rier (indb) 75
J; Magnussen; Samueli Rikard-

sen. (indbv) 75
S. W: Baker: Det skibbrudne

Barn (indb.) 50
A. J. Gejlager: Bakkegaards-

manden 100
Ove Tjørnblad;; Lykkens Ynd

ling (indbO 150
G. A. Madsen: Grønne Grene

(indb.) 2&
Johannes Odenvald: Hjertekil

den (indb.) 100
V. L.: Jernbanesituationer (indb) 75
Peder Jægerr Kronjyder (indb) 100 

— t de long Awtener 50
Chr, C. Korsgaardi: Sognets Barn

(indbi) lOo
V. Arnoljdt:: De danske Fclke-

høj^kqler (indb.) 50'
C. J. Mansf ord: Pile fra et Øster

lands Kogger (indb.) 75
Pæ Smæd: Javtkrøniker 20
Kræn Jyde: En Efteraarsmanøvr 70' 
J. C. Christensen: Kakkelovnssjov 35 

Endvidere sælges „Frem“s Amts
kort over Danmark (26), opklæbetpaa 
Karton, for 550 Øre.

Alle Bøgerne er ubeskadigede og 
forsendes portofrit, naar Betalingen 
medfølger Bestillingen;

F u l d b r o  Mølle,  pr. Skanderborg.
Kr. Kristensen.

Alle bør læse:

i Samfundet
af Garl  W e s t e r g a a r d i

Pjecen (32 Sider) faas paa 
„TyendeMadet“s Kontoit 

Aarhus.
Pris 25 Øre.

P  I og Cykledele købes 
L y |[  Op bedst og billigst ved 
^ J “  C. M. Madsen, Voel, 

Silkeborg.
Forlang Tilbud.

Ugebladet „Det frie Ord“
udgives af en Kreds af radikale 
Venstremænd og redigeres afN. 
B ran sag er, Ringsted. Kan be
stilles p aa  a lle  P o s tk o n to re r  
og'koster 50 Ø re K v arta le t - f  
12 Øre i Postpenge. Giver klar 
og indgaaende Besked om den 
politiske Udvikling.

„Klassekam^n“
bør læses af ethvert Tyende, der 
interesserer sig for sociale Spørgs^- 
maal.

Udgivet at 
Socialistisk Arbejésrfpreniitg.
Pjecen (32 Sider) koster 25 

Øre og tilsendes franko modi 
Indsendelse af 30 Øre i Frimær
ker til Alb. Jø rg e n se n , Østre 
Fasanvej 27 Kbhn. F.

Forhandlere antages (Provision 
7^* Øre pr. Pjece.)

Agenter,
der vil tegne Holdere til „Tyen
debladet,“ antages til høj Løn. 
Henvendelse til Bladets Kontor.

Foreningslove, Medlems
kort, Sange, Pjecer, 

Hæfter og alle andre Arter 
Tryksager udføres billigst 

i
- - Nationaltrykkeriet, - -
Søndergade 31 — Aarhus.

Skanderborg Amtstidende
Organ for Venstre i Skanderborg Amt.

Bladet oprettedes 1892 af Egnens 
Landbefolkning og udgives af et Aktie
selskab. Det er Jyllands største og livlig
ste Venstreblad. Bedste Annonceblad 
i mange Miles Omkreds. — Telefon 
Nr. 54. Kontor Ådelgade 71, Skander
borg.

Abonnér, Annoncér. Agitér.

Oplæsning og Foredrag.
Undertegnede tilbyder herved For

eninger Foredrag og Oplæsning af 
de bedste danske Forfatteres Vær
ker. Honoraret er kun 4 Kr., fri 
Rejse og Ophold.

H> J. Hansen^
— Røjle Enge pr. Strib. —

é  ^
X  Fodtøj X

købes bedst og billigst i

Reform,
Kongensgade 2, Odense. 

4 pCt. Rabat efter Annoncen!

Køb kun hos dem, der averterer 
i „Tyendebladet“, da de

averterer for at støtte vor Sag I

Trykt i Nationaltrykkeriet (R. Nielsen), 
Søndergade 31, Aarhus.

* * * ♦ * Annoncer i „Tyendebladet”. * ♦ * ♦ ♦


