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Lykke.
Dut findes i menneskets egen llatun 
snndan som vi skaktes til Civet!
€ens Cykke er tænkt sotn et prunkende Bud, 
en andens — en Triplads i Civet.

€en tænker paa mad — en anden paa Drik, 
een sætter sin Cid til en Kvinde, 
een vinder sig Cykkerus let for et Slik, 
mens en anden den aldrig kan finde.

€en mener en enlig og overset Uraa, 
een anden den fremmerste Stilling; 
een stræker sin Pengesæk fyldt at faa, 
mens en anden stryger sin Skilling.

min tykke er fattig —  en ren Parodi 
paa det, som for andre er tykke, 
men naar klot jeg finder min tykke deri, 
kvad angaar mig da andres Cykke.

min tykke kor i at gaa kag en Plov, 
at kruge en moggrek med Barder, 
at drive min Sondagstid ken i en Skov 
langt korte fra Byernes Stræder.

mm tykke er dette: at vide mig kendt
med alt, kvad mig stiller i Bænde,
at læse alt dygtigt paa Skrift og Prent, 
at prove — lære — og kende.

mm tykke er dette: at nytte mit Pund,
at frugtkargore min €vne, 
og jeg ejer den — ved, at man ingen Stund 
med Ket: „Tdiof' tor mig nævne.

Bertram €ggers.

Øyldne tCider.
d e n g a n g  ^ongebøm m et ftob i fin fiilbe 

ba n a r  ber ingen m ere ophøjet 
ffccftigelfe fo r CanbeueS 33cbfteborgere enb a t 
Betragte be :|3rit)atefte b a g a te l le r  f ra  SDiojeftce* 
te rneg  Sin. ® e r  n a r  Sanbe, l^nor be l^øje 
obelige ftoftebeg om  9J?orgenen fo r a t  fe ^on=  
gen faa  @ !iorte  p a a , be ftob i en ^ re b g  om* 
ir ln g  og Betragtebe, ^noriebeg m an  traE  Itnber*  
Buigerne paa f)ang fongeiige b e n .  O g  §eit

N. Neergaard.
Vi bringer her et Billede af vor nye Finans

minister Hr. N. Neergaard
Han har som bekendt afløst afdøde Vilh. Las

sen og man m aasige, at det var en meget heldig 
Afløser paa den vanskelige Post.

Hr. N. Neergaard er en af vor m est sym pate
tiske og kundskabsrigeste Politikere.

neb t il  3}iibien af fo rrige  9iarf)unbrebe ncerebe 
aile  g be b o rg e re  l§er i n o rt iitte  Sanb  ben 
ftørfte ^ n te re g fe  fo r a lt , Bnab k o n g e n  foretog 
fig. ^øB en^annerne  fiotfebeg om © ønbagen  i 
greberlEgBerg ^ a n e  for a t fe SEongen fibbe t 
en b a a b .  ?B?an fiaabfebe i ligegplbige O rb , 
§an  l^anbe fag t, og SJicninger, l§an antogeg 
a t  ncere.

O ig fe  gpibne ® age  U r  Icengft næ re t forBi. 
(Sfter^aanben m øbteg Baabe ^ o n g en g  bhhE  ceb* 
n tng  og (S e jitu rc  og p rin a tc  SOientnger meb 
ftø rre  øg ftø rre  Ctgegpibigl^eb.

SOien ^o n g ere jfen  fpneg a t  ffu lle  frifEc no* 
get af ben gam le S^ibg ^ n b e  op igen. ^EEe 
Biot fiofEeg goIE alle b e g n e  fo r a t  fe en ^ o n g e . 
9Jien Slnifer, ber Ealber fig bcn ftreB tabe , fnøm* 
m er oner af ^onge^enrpEEelfe. © aalebeg er 
„ ^ o r g ø  ^olEeBiab^^ ganfte  gaaet ub af fit gobe 
©Einb oncr, nt Stongen n ii træ be paa  9^p*o* 
bingg topnebe © te n b ro . § e le  b ia b e t  e r fu lb t 
af ^^rtiEler om i^ongen, ^ o n g  greberiE  og 
¡D ronning Couife, ^ o n g en g  b o lg fp ro g , 
^¡^riftenfeng © a n g  fo r D anm arE g  SEongepar, 
@t 4 5  2 la r  gi. 3Jtinbe om ^ o n g  grebertE , ^ o n *  
geng ^uE om m elfe , g r o  S ejren  neb ^ a lb .  O g  
l^er er b ille b e r  of k o n g e n  og D ro n n in g e n , 
^ongeftiB et „D anneb rog^ ' og g .  (S^riftenfen.

C m  k o n g en  l^ebber bet:
„ b i  er m ange, ber meb ©tcebc ^ a r  Iagt9)ZcerEe 

til ben ægte banfEe ^ lo n g , ber g a a r  gennem  
n o r npe SEongeg D ate. @n af D anm arE g  ftør* 
fte 2tonber l^ar EaroEter feret bet banjEe g o lf  
fom f)|ertefoIEet i ^ lo rben . D e t  er efter no r 
© rfa rin g  en træ ffenbe ^oraE teriftiE . C g  ben 
.'pjertelig^eb, l^normcb £ o n g  greberiE  ftebfe er 
tro a b t b e fo lfn ln g e n  i ^ ø b e  oneroU , ^no r l^an 
l^or næ rei fiiffet oncrfor ben, n ibner om , a t 
greberiE  ben C tte n b e  er en ^ e rfon iiggø re lfe

af noget af bet Bebfte i ben banfEe goifcEoroE* 
te r  og fom faabon f ta a r  i ben inber igite © am * 
føling meb ^ele befolEningen-5 DnnEegang.

(^t b ibneøB prb , ber g a a r i fam m e S le tn ing , 
e r ben g æ o iiU b , i)normcb .sjang W ajeftæ t 
elffer a t færbeg pao fine Øicjfrr b lanb t b e*  
folEningen fom  ^ o n g e . D e t bniiife goIE el* 
fEcr gæ nnpeb . C g  bet l)ar i aEt megen b e*  
gejftring  a t fe og cm , f)u jr jæ o n t og bog 
Eongeligt S anbet^  n u n a ie iib e  SEonge forftoor 
c t b. næge fig B lanbt fit go!E".

iDien enbuu Bebre e r5 lrtiE len  om SEongeng 
rd ig iø fe  © inbclag . D e n  begpnber faalebeg: 
„SEoiigeng b a lg f . r o g  Ipber fanlebeg paa  D anfE: 
„ •^e rren  er m in  ©tprEe'L

9tt bet iEEe er et t o . t 9Ttunbénejr, tu rbe  
føigenbe S ræ E  nibne om D e t  er og m ebbelt 
of en æ lbre S æ fer fra  (£guen © pb for b ib o rg '^  

C g  faa fortæ lleg en |) if io r ie  om , a t ^on*  
gen l^ar b ib e le n  liggenbe pao fit 9^atborb pPer 
9^at, m eng f)an foPer, C g  a t  §on § a r næ ret 
u§pre flittig  t il  a t gaa t il  © ubøtjenefte.

D e t er ^o n g en g  p rinatefte  9Jienlnger, fom 
be Brone 9i?orfingBoer n u  re t  fEal npbe. D e  
fEal fe l^om tigge i © e.;gen meb b ib e le n  neb 
© tben .

D e t  er næ fien  lige fao gobt fom a t fe pam  
træEEe UnberbiiEger paa.

g .  (E. (S^rinenfen neb l^nab pan gor, r a a r  
]^an træEEer SEongeu til 9'ipEøbiiig. § a n  fao r 
ben gobe © æ b i iØ iorfingbo.rneg h je r te r ,  ^ a n  
l^ar fit ^ o r t io rg a n , ber Ean nife iiEongen frem  
fo r D annerfo lE et i b a r  © Ejorte.

DænE, SOiojeftæt læ fer pner 9lften og 
^ n e r ^ io ig e n  i b ib e le n  og ^an  foner meb ben 
paa  9Eatborbet.

§ n a b  fa n  ncl et lille goIE nel fo rlange 
m ere. Bclfic B ostrup .

Livsforsikring.
Nu vil mange, maaske de fleste, spørge, 

om dette ogsaa er et Emne for „Tyende- 
bladet“s Læsere. Den almindelige Mening 
om den Sag er jo, at det er noget, som 
kun egner sig for de mere velstillede, det 
har v i hverken Tid eller Lyst til at be
skæftige os med. — Tværtimod! — Det 
burde i første Række interessere Arbejderne 
— dem, der slider haardt for det daglige 
Brød og kun har af Haanden i Munden og 
til Tider daarligt nok det.

Livet kan jo ikke forsikres, lige saa lidt 
som man kan forsikre sig mod Brand eller 
Tyveri. Men i det ene som i det andet 
Tilfælde kan man sikre sig og nærmeste



mod Tab ved indtrædende Tilfælde, og det 
er dette man bør gøre.

At have forsikret mod Tab ved Brand 
er for de fleste Mennesker med lidt For- 
staaelse en Selvfølge. Mod Tyveri er jo 
knap saa almindeligt, da de sjældent drejer 
sig om større Værdier for Arbejdere og 
andre Smaakaarsfolk. Det er for en Del 
forbeholdt de større Pengemænd. — Og- 
saa er det værd at lægge Mærke til, at 
der sjælden stjæles fra fattige, især af 
professionelle Tyve; det er kun Lejligheds
tyveri udførte af Nød og indskrænker sig 
gerne til Spise- og Klædevarer. Dette er 
altsaa ikke saa rnagtpaaliggede. Men som 
det gaar med Brandforsikring, gaar det 
med Sygeforsikring. Hvor der er en sted
lig Sygekasse, er saa godt som alle sted
lige Arbejdere Medlemmer, og ogsaa Tje
nestefolkene er indmeldte i stort Antal. De 
burde være det alle.

Men Livsforsikring, det mangies der 
fuldstændig Forstaaelse for Betydningen af, 
og det er dog maaske lige saa nødvendigt 
som de to førnævnte.

Naar en Mand, som daglig skal slide 
for det nødvendige til Ophold for sig og 
Familie, pludselig rives bort, staar hans 
Hustru med Børnene i den mest beklagel
sesværdige Stilling og vil i mange, mange 
Tilfælde maaske i de fleste være henvist 
til Sognets Hjælp, og dette er jo saarende 
for ethvert ærekært Menneske. Stod hun 
derimod med en Kapital paa 2—3000 Kr., 
var Stillingen knap saa fortvivlet. Med 
disse Penge kan der udrettes ikke saa lidt 
af en Kvinde, som forstaar Penges Værdi, 
og det gør mange Kvinder ligesaa godt 
som Mænd. For dem, der allerede har 
sat Bo og har flere Børn, er det strængt 
for, næsten uoverkommerligt at tjene en 
Forsikring af nævnte Størrelse, men der 
kunde jo saa tegnes en mindre, det er al
tid bedre end intet.

Men her er det særlig Tjenestefolkene, 
jeg vil tale til og særlig de yngre.

Benyt Tiden mens I kan! Opsæt ikke 
til i Morgen, hvad der kan gøres i Dag! 
Thi I maa vel huske paa, at for Tiden 
spiller det ikke saa stor en Rolle for jer, 
og for det andet er det billigere, og det 
drejer sig slet ikke om saa lidt endda. 
For en Forsikring paa f. Eks. 2000 Kr., 
er der en Forskel paa Aarspræmien ved 
Tegning henholdsvis 18. og 25. Aar paa 
15—18 Kr., og det er jo ogsaa Penge. 
Desværre har de i 18 Aars Alderen ingen 
Forstaaelse af Sagens Betydning. De er 
jo ikke gifte, og dersom de saa skulde dø, 
hvem skulde saa have Pengene? — Ja, 
det raader man fuldstændig selv for; der 
forlanges kun, at man er klar over det. 
Og en Gang bliver I gifte. — Tanken er 
der maaske ikke endnu, men den skal nok 
komme, og selv om I saa kan forstaa det 
rigtige i, at tegne en Forsikring, vil i de 
fleste Tilfælde de økonomiske Omstændig
heder hindre jer.

Derfor — tegn i Tide!
Nogle bekymrer sig for, at de maaske 

ikke dør før de er gamle, og saa er det 
jo unyttigt. Ingen ved, naar der kommer 
Bud, og da er det for sent, men selv om 
man oplever de graanede Dage de bøjede 
Rygge og ludende Hoveder, kan man jo 
tage sine Forholdsregler og tegne en Ka
pitalforsikring med Udbetaling ved 45—60 
Aar efter ens eget Forgodtbefindende, og 
det skal bemærkes, at man faar temmelige 
solide Renter af sine Penge.

Som Forholdene nu stiller sig, har en
hver Adgang til Forsikring. I f'ordom s-

tider — ja, det er slet ikke.saa mange Aar 
siden — havde kun de sunde og fuldstæn
dig fejlfri Adgang. Siden Karensforsikring 
er indført, kan man optages uden Læge
undersøgelse, og enhver har saaledes ufor- 
meret Adgang.

Mit Raad er derfor til alle mine Fæller 
og især I unge: Tegn en Forsikring, men 
gør det snart. Ogsaa her kan anvendes 
det gamle Ord: „I Morgen er det maaske 
for sent. H jalm ar Ejsing,

Seest, Kolding.

Agitér
kraftigt overalt til enhver Tid for „Tyendebladef‘s 
Udbredelse!

Enhver Tjenestekarl og Husmand bør anse det 
for sin Pligt at holde det og faa andre til at gøre 
det samme!

Send 75 Øre i Frimærker eller Adressen paa e 
Kort, saa sender vi Opkrævningen.

S iF '  Skaf os eh e n e s t e  ny Holder hver, samt 
en lille Annonce, saa skal Bladet atter blive udvidet!

T ag fa t m ed d et sam m e!

Fra Slagmarken.

En Lille-Agrarkone fra Bendstrup.

Sig mig lille . . . ., hvad mente Du, da Dii 
inde hos Enke Kirsten Marie Rasmussen brugte 
Dine ypperlige Talegaver for at afværge, at Bend
strup Tyendeforening fik de hos Enken lejede Lo
kaler. Men trods alt udsøgt Venlighed, Sm uds
hed, Skulderklap o. s v., o. s. v. sam t Forsikring 
om, at Værtinden aldrig fik Nattero, da Lokalerne 
ikke blev afbenyttet til Læsestue, men til Spille
bule, lykkedes det dog ikke at faa Enken til at 
bryde sit Løfte.

Stakkels lille . . . .  at sligt skulde hende Dig; 
men saadanne Stød giver Verden jo. At Du og
saa skulde faa den tunge Lod, kun at blive en 
Lille-Agrarkone, men stærk Trang til at komme 
højere op. Dog betænk, at et omfattende Tyngde
punkt anbragt i Højden kræver et solidt Underlag.

Damobles.

„Kælenavnene!“
Da jeg har hørt, at Agrarerne er kom

men i Tanker om, at jeg vist maatte 
have en Ordbog, siden jeg kunde skrive 
saa mange fine Navne op i „Tyendets Æ re“, 
vil jeg gerne oplyse dem om, at jeg hver
ken har Ordbøger eller Leksikon’er, men 
at de alle er tagne fra Virkeligheden og 
de stammer sikkert fra d’Hrr. selv, men de 
er vel bleven saa vant til at bruge dem, 
at de ikke selv kan høre, naar de bliver 
brugte; men prøv blot engang at bruge 
dem imod eders Husbond og i vil vist 
snart faa at vide, om det er passende at 
bruge slige Udtryk eller ej.

Adolf Skouboe.

Snyderiet fordømmes!
Det er med Harme, at jeg ser i Bladet, 

at nogle vil være saa lumpne, at sende 
Opkrævningen tilbage. Det er ikke til at 
forstaa, at nogle af vore Kammerater kunde 
bære sig saadan ad. Mon ikke det er 
d’Hrr. Storbønder, der er paa Spil, de er 
vist i Stand til at bruge ethvert Middel for' 
at hæmme Bladets Fremgang, og der er jo 
altid Tjenestefolk imellem, som holder af 
at gaa og fedte for dem, og som er villige 
til at være dem behjælpelig med at snyde 
Tyendebladet, saa kan Bønderne sidde saa 
lunt bagved og grine godt af deres Dumhed.

Niels Peter Larsen, 
Tjenestekarl.

F ra  Fjeldsted!
En Aften efter Dagens Slid Og Møje 

søgte ud paa en Bænk uden for Porten for 
der i Fred og Ro at læse „Tyendebladet“. 
Jeg  havde dog ikke siddet der ret længe 
før en af Byens Storagrarer kom forbi, og 
da han saa, det var „Tyendebladet“, jeg 
læste i, sendte han min straks en haanlig 
Bemærkning. Det var nok til at opvække 
mig til en Diskussion

Da kan saa ikke kunde klare sig læn
gere udtalte han følgende: Der er ikke en 
ordentlig Karl i Tyendeforeningen og de 
ordentlige Karle, som gik i Foreningen, 
gik ud af den igen; derefter nævnte han 
Navnet paa en Karl her i Byen, som drik
ker alle sine Penge op, og af den Grund 
har han ikke Raad til at betale sin Kon
tingent. Derefter sagde han ogsaa, at vor 
Redaktør (altsaa Carl Westergaard), var en • 
Mand, som ikke paa anden Maade kunde 
danne sig en Levevej og derfor var han 
givet sig til at være Redaktør, for at faa 
de dumme Tjenestefolk til at fylde sig med 

! Penge.
i  Derefter luskede han af. Men vi kan 
- trøste os med, at det var Løgn han sagde 

Tjenestekarl Laurits Jensen, 
Fjeldsted.

Naar den ærede Agrar mener, jeg er 
Redaktør af dette Blad fordi jeg ikke kunde 
faa Føden paa anden Maade, tager han 
storligen Fejl. I flere Aar tjente jeg mit 
Brød ved at passe Køer og det slap jeg 
hver Dag ret godt fra. Det har flere Agrarer 
givet mig s k r if t l ig t .

Forøvrigt skal den ærede Agrar ikke 
tro, det er nogen fed  Bestilling at lave et 
Blad for Landarbejdere. Hvis en Agrar 
skulde nøjes med saa lidt til sit Ophold, 
vilde den  s to re  Vom  snart forsvinde — 
hvis han da ikke rent sultede ihjel!

Skulde det i Grunden være nogen sær
lig U d p ly n d r in g  af Tjenestefolkene fordi 
at de h v e r  F je r d in g a a r  giver mig 75 
Øre og faar u g e n t l ig t  et stort Blad der
for. Det er fuld Værdi for alle Pengene. 
Og var denne Agrar ikke saa dum, vilde 
han ogsaa forstaa, der intet er for mig at 
tjene ved denne Handel.

Nej, de skulde tale sagte om at p ly n 
d re  Tyendet. Hvis der er nogle, der plyn
drer Tyendet, saa er det Agrarerne!

Vilde jeg saa gerne „lave Levevej“ og 
„tjene Penge“, saa gav jeg mig til at skrive 
i Agrarernes Blade. De, betaler m e g e t 
m e re  end Tjenestefolkene!

Carl W estergaard.

Et nydeligt Karlekam m er!
Hos S. P e d e r s e n s  Enke  i Sabro  

findes det mest usle, svinske og usunde 
Kammer jeg nogensinde har setiJ^^j^ , 

Det er paa Størrelse med en alminde-



lig Hestebaas og faar Lys og Luft gennem 
et lille Vindue, der vender ud mod Mød
dingen. 1 det Kammer bor en Karl og en 
Dreng. Da jeg for nogen Tid siden sam
men med en Kammerat henvendte mig til 
Gaardejersken for at faa hende til at for
bedre Karlekammeret, blev vi uden videre 
Omsvøb jaget paa Porten af hendes Be
styrer. Men dermed skal den højtærede 
Frue ikke tro, hun har Fred. Vi husker 
godt herude! P. Fuhlendorff,

Sabro.

Barnemishandling i Norring.
Hos Gaardejer J e n s  L y n g b y  i Nor

ring tjener en Dreng, som sidste Søndag 
Middag, mens Folkene og Bonden sov, 
var gaaet ud paa Vejen og lege med nogle 
andre Børn. Da Bonden kom ud Kl. 2 
og ikke saa Drengen, blev han rasende. 
Han sprang uden for Gaarden og hen til 
Drengen, greb ham, løftede ham op og 
kastede ham med Kraft ned mod den haarde 
Vej. Smed ham derefter ned i Grøften og 
pryglede løs paa ham med en Stok. Der
efter jog han ham op og løb da bagefter 
ham hjem, stadig pryglende løs paa haml

Tilskueren saa ikke mere.
Stakkels Dreng!
Det maa han finde sig i. Han maa 

taale det til vor Bevægelse er bleven saa 
stærk, at den kan afskaffe Fattigdom og 
brutale Klasselove.

Den vil da staa Værn om de smaa og 
de svage. En Landarbejder.

Tyendeforhold i Kregome.
Forholdene her er nu temmelig gode, 

dog maa man sige om Kamrene, at de er 
nogle usle Huller somme Steder, f. Eks. 
hos Gdr. P. Hansen, Kregome.

Karlekammeret, der er et lille firkantet Hul, 
3 —4 Alen paa hver Led, og beregnet for 
tre Personer, og saa er der forresten Jern
vinduer, og Kamret er indmuret i Heste
stalden. Pigekamret er et lille Hul nede 
i Kælderen, hvor der hverken kan komme 
Lys eller Luft. Samme Bonde morer sig 
forresten med at rive vore Plakater ned; 
mon han var bange for at der skulde komme 
for mange til vort Møde?

Bestyreren raser!
Da omtalte Chr. Olsens Enke, Nørre 

Næraa Mark, i forrige Nr. læste Artiklen 
om Karle- og Pigekammer, blev Bestyreren 
gal og begyndte at skælde mig ud og sagde, 
at jeg skulde rejse, hvilket jeg gjorde med 
Glæde, da han ikke har bestilt andet end 
at skælde mig ud, saa længe jeg har væ
ret der.

Naboens Karl, som var der og hjalp 
os at køre Korn, begyndte han ogsaa at 
skælde baade Hæder og Æ re fra.

Det er Takken for at slæbe- for saadanne 
Folk. Peder Pedersen,

Gyrup Mølle, 
Kapendrup St.

Et Overfald.
Saa utroligt, det end lyder, findes der 

ogsaa rene Bøller mellem de Besiddende, 
mellem de Folk, der til enhver Tid raaber 
op om Tjenestefolkenes Siethed og Daar- 
lighed.

Her i Vigerslev Sogn har en Gaardejer 
A n d e rs  N ie lse n  aflagt et smukt Vidnes
byrd om i disse Dage, idet han i den Grad 
har skamslaaet en mindreaarig Murerlær- 
lingi saa han maatte holde Sengen et Par 
Dage og er under Lægebehandling endnu.

Gaardejer A. N. greb Drengen og slog 
ham med Kraft ind mod • en Stolpe, saa-

ledes, at Drengen slog et stort Hul ved 
højre Side af Hovedet.

Det er en af Bondekulturens Repræsen
tanter, der behandler en mindreaarig paa 
en saa bølleagtig Maade; mon ikke Pryg
leloven passende kunde anvendes mod 
denne barbariske Agrar?

Åhlman Hansen.

T il

Afdelingsform æ ndene!
1 hver Afdeling bør Bestyrelsen sørge 

for at der bliver tegnet en Del Aktier. Dog 
kan Sagen klares, naar hver Afd. vil lade 
tegne for 10 a 15 Kr. Det kan nok lade 
sig gøre, hvis Formændene vil tage sig af 
Sagen!

Den skandaløse Tyendelov
—o—

Ved Hasle Herreds Ret er der afsagt 
Dom i en Sag, der af Gaardejer Eriksen, 
„Storringgaard“, var anlagt mod Malke
røgter Peter Christensen, der den 1. Juni 
tillige med sin Hustru forlod sin Plads hos 
Eriksen. Retten dømte Christensen til at be
tale Eriksen en Erstatning paa 340 Kr. 
samt 40 Kr. i Bøde.

Den dømte fortæller, at han og Hustru, 
da de blev fæstet til Eriksen, blev lovet 
900 Kr. i alt i aarlig Løn, men det viste 
sig, at Lønnen kun kunde blive godt 600 
Kr. for begges Slid. Eriksen lovede da 
Parret 50 Kr. mere, hvoraf de 25 skulde 
udbetales i Maj Maaned, men de fik ikke 
Pengene, og derfor forlod de Pladsen 1. 
Juni. De var nødt dertil, thi de kunde 
ikke leve med Familie for den elendige 
Løn, de fik hos Eriksen.

Den fattige Familie forstaar ikke, hvor
for de er dømt. Det er jo os, der er nar
ret og ikke har faaet, hvad vi var lovet 
og hvad vi skulde have, og saa bliver vi 
dømt til at betale omtrent 400 Kr., siger 
Konen. Vi gør hende opmærksom paa, 
at et fattigt Tyende næsten aldrig faar Ret 
overfor en Husbond, selv om Husbonden 
har Uret. Den fattige Families Udbytte af 
2̂ Aars Slid paa „Storringgaard er, at Erik

sen nu, foruden Péter Christensen og hans 
Kones Arbejdskraft, kan tage deres fattige 
Ejendele, saa de maa gaa næsten nøgen 
fra det elendige, fugtige Hus, som de har 
været indkvarteret i.

Er det ikke brutalt? men saadan er 
denne Slavelov!

Til Protest imod den alle Mand!

Prøvenumre
af vort Blad til Brug i Agitationen, kan 
faaes ved at sende et Kort hertil.

Skriv straks efter nogle!!!

Obstruktionen.
Xet [irøm ner ftabig inb meb lange 9Îr= 

tifier om bette @nme. ®og — alle [iger bet 
[amme. 331 [fat beifor xllt trætte Cce[erne 
længere, i^xa ben (Stbe ^or be bi[t faaet no!.

^ r .  © fjo lb  raaber fra at B uge £)5- 
ftruftlon. ^ a n  tror iffe ni fan Benijtte ben 
meb ^elb. |)on anbefaler ©trejfe.

Sfarl 3cielfen  er ogfao mob D. .^an 
f^neå iffe, ni fan nære bet befenbt. 331 ffal 
[>a§fe nort Slrbejoe og gore nor ^ligt.

§an  ffriner, ^,at §an albrig l^anbe neutet 
noget faaban (33. 3lrtifel), ffnlbe fomme 
t nort ^ lab '^

(QO/ ^er er Orbet frit. 9?eb.).
Sllfreb |) a n fe n  ffiiner ogfaa mob O. 

33i fan iffe nære bet befenbt. ^ngen 
ærefær ^ a rl fan gøre noget faabant. 331 [fal 
førft nbføre nort 2lrbejbe gobt før ni fan 
fræne nor 9iet.

^ a n  [tutter meb følgenbe for[tanbige Orb: 
¿)en førfte 39etingelfe for nor [fremgang 

er n jrt 331ab§ Ubbrebelfe!
^oftbubet l êr i)ar allerebe 8 S^b^nbeblabe 

og bet er fun 4 2D3oaneber fiben bet forfte 
fom; l^ar ^ner 3^ofibub 8 nbeblabe', ba er 
ni naaet langt frem.

Bifred Sørensen,
Cangeffon, [^nn. 

næfte 93r. nil jeg forføge at fige min 
SOientng €arl Ulestcrgaard.

Kamrene.
—o—

Da det lader til, at det ingen Ende vil 
tage med de daarlige Kamre, synes jeg, 
at vi til en Forandring skulde prøve paa 
at opsøge nogle gode Kamre, det er rigtig
nok et vanskeligt Arbejde, men derfor burde 
vi ikke lade os afskrække.

Jeg vilde begynde med nogle Kamre, 
jeg har set paa Kulshøj under Herregaar- 
den Erholm pr. Aarup, Fyn. Kamrene er 
beliggende i Stuehuset. I Midten bor For
valteren, i den ene Ende er Pigekamrene, 
og i den anden Ende er Karlekamrene be
liggende, de er alle ens og der er i dem 
alle højt til Loftet og vid til Væggene, de 
er ca. 5 '/4X 5X 5\4  Alen store. Der er 
kun et Vindue i hver, men det er ogsaa 
ligesaa stor som mange Karlekammerdøre. 
Der er en Kakkelovn i Forkarlens Kammer, 
og derfra gaar der saa Rør ind i de an
dre, at de ogsaa kan nyde lidt godt af 
Varmen. Møblerne bestaar af 2 fritstaa- 
ende Enkeltsenge, et godt Bord, (som ikke 
er fastnaglet i Væggen), 2 gode Stole 
(med 4 hele Ben), samt en Garderobehol
der.

Det er særlig Sengene, man lægger 
Mærke til, de er saadan, at mange Gaard- 
mænd vist vilde forfærdes, dersom de skulde 
anskaffe saadanne til deres Folk. Der er 
rigelig med Sengetøj og det er altsammen, 
selv Underdynen, fyldt med godt Dun. Der 
er Madratser i og Tæpper paa alle Sengene.

Imellem Kamrene er der en Gang, hvor 
der er støbt en Sevante af Beton, paa Væg
gene ved Sevanten hændte der 6 rene 
Haandklæder.

Det eneste jeg havde imod Kamrene 
var, at der var Cementfliser i Stedet for 
Trægulv, men de var dog alle hyggelige, 
tørre og rene. Adolf Skouboe.

Bestillinger 
paa Tyendebladet

modtages fremdeles hos Posten eller paa Bladets 
Kontor i Aarhus. Alle Kvartalets Numre faaes til 
enhver Tid. Bestil Bladet straks. Kun 75 Øre. 
Selv om Sommeren bør enhver læse det!



Aktietegning i Tyendehladet.
Til Fortsættelse af „Tyendebladet“s Udgivelse er det desværre bleven absolut 

nødvendigt at lade tegne flere Aktier.
Paa Grund af den daarlige Tid, den ringe Tilgang af Holdere og Annoncer, 

er det nødvendigt at rejse flere Penge til Afdrag af Bladets Gæld og fortsat Ude- 
givelse af Bladet.

Vi maa derfor rette en kraftig Opfordring til Bladets Venner om at træde 
hjælpende til og lade sig tegne for en Aktie paa 5 eller 2 Kr.

Særlig maa vi opfordre alle de ny e Medlemmer, som ik k e  før har tegnet sig  
for Aktier, om at lade sig tegne og derved være Medudgivere af Bladet.

Vi maa særlig anmode vore mange Afdelinger om at faa flere Aktier tegnede. 
Hver Afdeling maa hjælpe til.

Og for at Bladet snart kan komme til at bære sig uden Tilskud udefra, an
modes Afdelingerne og alle Bladets Venner om at skaffe det et Par n y e  H o l d e r e  
og en ny Annonce!

Kammerater! Hjælp nu til alle Mand. Lad ikke vore Modstandere og Fattig
dom slaa vurt Blad ned. Det maa ikke ske. Tegn jer derfor for en Aktie paa 5 
eller 2 Kr. og støt det saa godt I kan paa alle andre Maader!

Aarhus, den 12. August 1908.
Forretningsudvalget for Tyendeforbundet:

Joh. K. Johansen, Hjalmar Ejsing, Carl Westergaard
Kvosted. Seest. (Formand),

Fredens Torv 5, Aarhus.

S idste Læ s Hø
—O—

Derude bakser de Bønder og Heste 
med Hø i Kær; 

hjemad ses vakle det sidste Læs Hø 
baade flern og nær. —
Viftende Vinde 
helt holder inde,

— paa Skrømt — mens Lysdrotten daler
bag Jord.

Een efter een 
gaar Smaafuglene ud af det syngende Kor.

Over ensomme Vandrer slaar Viben sit
susende

Svift i Kær.
Stille! Saa hører du Brægen og Brøl 

baade fjern og nær. —
Ude og inde, 
i Mørket — i Blinde 

mødes de slidtrættes Hjerter — Hys!
— Muldet har lagt sig. —

Lyt! Saa hører du Hvisken i glødende Kys!

Frøen begynder saa smaat sin forsigtige 
Kvækken i Kær, 

snart bliver Natten saa rungende fyldt 
baade fjern og nær.
— Men vaagnende Vinde 
lurer i Linde;

Poppelblade glimter med sølvhvide Glans 
Vinden og Vipperne 

favnes paa Agren i nikkende Dans.
Hans  P. B. P o v l s e n .

Vanskeligheder at kæmpe imod, er dette 
Tab dobbelt føleligt. Det er næsten umu
ligt at holde Bladet oppe under disse For
hold.

Det er uforstaaeligt at nogen vil be
handle vort Blad paa denne Maade. Hvad 
kan Grunden dog være? Enhver kan jo 
dog nok faa Raad til at betale den Smule, 
Bladet koster, og ønskede de ikke at holde 
det, kunde de jo have afsagt det i Tide.

De 200 faar ikke Bladet mere, vi har 
i n d d r a g e t  det for længe siden, og vil de 
atter læse det, maa de bestille det hos Po
sten.

Nu maa vi andre, vi, der ikke ønsker 
at Bladet skal gaa tilbage, støtte det saa 
godt vi kan. Og vi er vel nok saa mange, 
at vi kan klare Sagen. Men lidt Offervillig
hed skal der til. Tegn derfor en lille Aktie 
i Bladet og støt det saa godt I kan.

200!
Som vore Læsere ved, er der mange 

af vore Holdere, som ikke har betalt vort 
Blads Juli-Kvartal, men sendt Opkrævningen 
tilbage ubetalt.

Antallet paa dem, der har udført dette 
daarlige og mindre hæderlige Arbejde, er 
o v e r  200!

Det er med andre Ord et Tab for Bla
det paa ca. 200 Kr.!

For vort Blad, der altid har haft store

Køb al t id
hos dem, der averterer her i Bladet. Derved støtter 
Du ogsaa vort Blad. In ge n  af vore Læsere bør 
købe hos dem, der ik ke  v i l  annoncere i „Tyende
bladet“.

Literatur.
P. Sabroe: Indre M is

sions Forbrydelser mod 
vort Folk.

I den sidste Menneskealders Arbejde 
for økonomisk og aandelig Frigørelser i- 
mod Underklassernes — Husmændenes 
og Arbejdernes — Krav om lige Ret med 
de andre Samfundslag og i Kampen for 
social Retfærdighed, for human Forsørgelse 
af syge og gamle, for Beskyttelse af Børn 
og værgeløse o. s. v., var man altid sikker 
paa at finde den indre Mission paa Mod
standernes Side.

Og alligevel lod det sig vanskeligt gøre 
at bekæmpe denne fordærvelige Aandsret
ning uden at man ikke alene af Missions
folkene selv, men ogsaa i hele den ellers 
paa mange Maader ledet kristelige Over
klassepresse blev beskyldt for at angribe 
og bekæmpe Kristendommen.

Desmere maa det paaskønnes, at Folke
tingsmand Sabroe alligevel har Mod til at 
tage Bladet fra Munden og tale saa rent 
ud som han gør.

Det var den i den sidste Tic! meget 
omtalte Frk. Esches Pjece, der bevirkede, 
at Sabroe udsendte sit Skrift om „Missio
nens Forbrydelser mod vort Folk“. Hr. 
Sabroes Pjece er et lige saa skarpt som 
velbegrundet Angreb paa den Indre Mis
sion.

Frk. Esche skriver en hel Del om vort Folks 
Demoralisation i Almindelighed og stemp
ler naturligvis særlig den arbejdende Be
folkning som doven, fordrukken og umo
ralsk. Hr. Sabroe begynder med at paa
vise, hvor uberettiget hele denne Anklage 
er. Raaheden er mindre nu end i tidligere 
Tider og de Beskyldninger, der rettes imod 
den arbejdende Befolkning, skulde hellere 
adresseres til Overklasserne.

Hr. Sabroe beviser ved utallige Eksemp
ler, hvordan Missionen altid stiller sig i 
Vejen for vor Tids humane Krav. Alle 
filantropiske Institutioner: Børnehjem, Red
ningshjem er i Virkeligheden i Missionens 
Hænder, og netop derfor vanrøgtes de Op
gaver, man herigennem vil løse i den Grad, 
som Tilfældet er. Missionen har sin store 
Part af Ansvaret for de Børnemishandlinger, 
der finder Sted her i Landet, og den har 
sin store Part af Ansvaret for al den Nød 
og Elendighed, der findes, fordi den altid 
byder de fattige Steile for Brød og altid 
er villig til at hjælpe Magthaverne med at 
trykke Arbejdslønnen ned.

Missionen opretter Redningshjem for 
„faldne“ Kvinder; men den hjælper selv 
til med at drive fattige Kvinder ud i Elen- 
lendighed og Prostitution.

Og unge Piger fra missionske Hjem 
falder lige saa let som alle andre, fordi 
den missionske Paavirkning kun er et skrøbe
ligt Rygstød. I Stedet for at virke opdra
gende og oplysende, virker den sløvende 
og fordummende.

Sabroe henviser som Modsætning til 
Missionens kulturnedbrydende Arbejde paa, 
hvilken kulturel Løftestang vor Tids Ar
bejderbevægelse har været for de underste 
Samfundslag. „De faa  O r g a n i s a t i o n e r  
af T j e n e s t e f o l k  h a r  s t ø r r e  B e t y d n i n g  
for  a l l e  de s v a g e  o g  m i n d r e a a r i g e  
T y e n d e  e n d  a l l e  M i s s i o n e n s  P r æ d i 
k e n e r  t i l s a m m e n “.

Han slutter saaledes: „Vi maa bag om 
Missionens Skare af fattige, sløvede Mænd 
og Kvinder og have Tag i de unge, vinde 
deres Følelse og Fornuft for alt socialt 
Arbejde, der er betinget af Tro til, at Fol
ket gennem Sammenslutning kan skabe be
dre og Menneskeligere Samfundsvilkaar“.

Under Læsningen af den lille Bog sy
nes man mellem Linierne at mærke den 
samme Strøm af Varme, Medfølelse og 
Indignation, der gaar som den røde Traad 
gennem Hr. Sabroes Foredrag, og som vi 
kender saa godt fra Møderne.

Jeg  kan kun slutte med paa det var
meste at anbefale Sabroes lille Bog til Ty
endebladets Læsere. Køb og læs den alle
sammen. Ingen vil fortryde det.

Johs. K. Johansen.

Støt Bladet.
K a m m e r a t e r !

Som I ser, kniber det en Del med at 
holde Bladet oppe. Det er kedeligt efter-



som det nu her gaaet saa længe og der 
er bleven udført saa stort et Arbejde for 
det.

Sommeren har ikke været nogen god 
Tid. Der er kommen for faa nye Holdere 
til, skønt vi har faaet saa mange nye Af
delinger.

Ligeledes er der ogsaa kommen for faa 
Annoncer, skønt der nok kunde tegnes en 
Del i de forskellige Byer. Alt i alt, det 
har ikke gaaet saa godt som det skulde.

Nu har vi jo engang begyndt at udgive 
Bladet, og derfor maa vi ogsaa al le  være 
villige til at virke for stadig at holde det 
oppe, ellers skulde vi ikke have begyndt 
derpaa, naar vi ikke kunde fuldføre det.

Bladet kan dog let reddes, hvis alle, 
der har Forstaaelse af Sagen, vil yde en 
Haandsrækning. Og det bør de gøre.

Det er jo ikke Smaapenge, der nu ugent
lig skal skaffes, ca. 100 Kr. Det kan kun 
naaes ved at Bladet er godt indarbejdet 
overalt. Men er det først det, gaar det af 
sig selv altsammen!

Da vi begyndte at udgive Bladet, havde 
vi kun 190 Kr. i Kassen! Det var kun lidt, 
naar det gjalt et saa stort Foretagende. Det 
var næsten kun til de første Ugers Tryk
ningsudgifter, men vi holdt dog stadig Bla
det gaaende og fik ogsaa flere Penge ind 
i Aktier.

Vi var dengang ikke mange til at holde 
det oppe, og det saa ofte mørkt ud, men 
det gik.

Nu har vort Forbund flere Tusinder 
Medlemmer og det skulde derfor være en 
let Sag at klare alt nu, naar bare enkelte 
vil bringe et lille Offer.

Tegn et Par nye Holdere og forsøg at 
skaffe en lille Annonce hist og her.

Men husk frem for alt at tegne en Ak
tie paa 2 eller 5 Kr. Det kan enhver nok 
overkomme.

Jeg  har stadig gjort det jeg kunde, nu 
maa 1 se at hjælpe mig.

Carl Westergaard.

$<1119(11 om Rugen.
—O—

Jeg lægger mig i Læ
her ved Storrugens Rod.

Jeg lytter og jeg lytter,
til det synger i mit Blod.

Den hvide Rug, den blide Rug, 
som mod min Tindig slaar,

— det er som tusind Fingre smaa 
paa Sølvtangenter gaar.

Det lyder som af Leg 
i en spændbuet Hal, 

hvor Dansen lokker Ringlelyd 
af Lampernes Krystal.

Det Lokkespil, det Klokkespil 
fra Sommerrugens Top, 

det er den kjære danske Lyd, 
hvorved vi voxed op.

Den driver som en Hymne 
over Lyngtages Egn, 

den toner som af Fløjter 
om de levende Hegn.

Og bag om Bæk og Brombærhæk 
og Kjær og dyrket Jord, 

den møder Bølgesangen
fra den vindrørte Fjord.

Je p p e  Aakjær.

V o r  B ev æ gelse.
Til Bladets Læsere!

Enhver Ven af Bladet anmodes ven
ligst om at agitere en Smule for Bladets 
Udbredelse!

Enhver, som vil nok kan skaffe vort 
Blad en eller to nye Holdere.

Nye Holdere maa herefter tegnes for 
50 Øre for dette Kvartal. De faar da 
alle Numrene sendt paa Nr. 40 nær. Det 
har vi ikke.

Indsend Pengene i Frimærker eller 
Adr. paa et Kort, saa sender vi en Op
krævning.

Vis Venner og Bekendte Bladet og 
forsøg at tegne dem som Holdere.

Forsøg ogsaa at tegne en lille Annonce 
paa nogle faa Linier hos de Handlende 
i de forskellige Byer. Prisen er jo kun 
10 Øre pr. Linie og desuden kan vi give 
Rabat efter Annoncens Størrelse. Nogle 
faa Annoncer vilde støtte Bladet meget.

Alle vore Venner maa hjælpe til at 
holde Bladet oppe!

Uge-Kronik.
Om Høsten.

Og aldrig stemmes en Sjæl saa glad, 
det være sig Mands eller Kvindes, 
som naar det dufter af Myntens Blad 
og Negene samles og bindes.

Og aldrig pusler en Vind saa blødt, 
som naar det lyner i Østen.
Og aldrig kysser en Mund saa rødt, 
som naar det dukker om Høsten.

Husk Aktietegningen!
For at klare de store Udgifter og holde 

Bladet oppe i denne vanskelige Tid, an
modes alle vore Holdere venligt om at 
tegne sig for en Aktie paa 2 eller 5 Kr.

Det er noget enhver kan overkomme. 
Udfyld omst. Blanket og indsend den sna
rest til Bladets Kontor.

— I Søndags blev der stiftet en ny Afd. 
i Ka us l unde .  Fodermester M. Knndsen, 
Nr. Aaby, holdt forinden et Foredrag om 
vor Bevægelse. Bladet fik flere nye Hol
dere og enkelte tegnede sig ogsaa for en 
Aktie for at hjælpe Bladet over den daar- 
lige Tid. —n.

— True Afdelingen havde Møde Lør
dag den 15. August. Skrædermester Jo 
hannes Pedersen, Brabrand, og Arbejds
mand Søren Hansen, Tiist Teglværk, talte. 
Begge Talerne lønnedes med stærke Bifald.

Foreningen gaar stadig fremad. Med
lemsantallet er steget til 60. A. G.

— 1 Tirsdags afholdtes der Møde i 
Hasle ved Aarhus. P. Fuhlendorff talte i We- 
stergaards Sted. Der blev tegnet 25 Med
lemmer. —j.

— Borum Tyendeforening holdt i Lør
dags Møde med Redaktør W estergaard som 
Taler. Flere af de mødte Arbejdsmænd 
deltog i den efterfølgende Diskussion. Der 
er nu god Stemning for vor Sag derude.

F e r i e .
—o—

I disse Dage er Landsbyskolerne luk
kede; der er Ferie. Det vil sige Lærerne 
har Ferie; men dem, som kunde trænge 
lige saa haardt til det, er Landarbederbør- 
nene, for dem betyder Ferien, at nu skal 
de ud at slide; for Faderen har ikke Raad 
til at lade dem komme paa Ferierejse. 
Nej, nu skal de, fra de kan løfte Tøjrekøl- 
len, ud at røgte Bondens Kvæg.

Hvad bydes der nu saadanne Fyre paa 
8 —9 Aar, mange Gange Knubs og haarde 
Ord, fordi de ikke ruppe sig nok, for de 
skal nemlig helst tage Korn fra hjemme 
paa Stænget.

En Ynk er det at se disse Proletarer 
tumle med de store Neg, saa Sveden rin
der ned af deres Kinder.

Hvor der nu er saadanne smaa Prole
tarer, vil jeg sige til det ældre Tyende, 
vær god imod dem, hjælp dem saa godt I 
kan.

Nu til Slut, rejs eder i voksne Prole
tarer, at vi kan faa sligt Barbari afskaffet.

A. G.

— Og aldrig jeg mindes en Mark saa grøn 
som den om mit Hjemlands Haver.
Og ingen Sol har jeg set saa skjøn 
som den, der gik ned mellem Traver.

J e p p e  Aakjær .
Et Forsøg paa 8 Timers Arbejdsdag.

Et belgisk Tidsskrift offentliggør Resultatet a f  
et Eksperiment med 8 Timers Arbejdsdag, som  
blev udført ved en kemisk Fabrik. Ved Forsøget 
var alle Faktorer ens. Arbejdets Art, Redskaberne, 
Vurderingen af Arbejdsydelsen, Priserne; Arbej
derne de samme. Med de sam me Ovne, de sam me 
Raastoffer og Redskaber producerede man paa 8 
Timer (7V2 Tim es virkelig Arbejde) ligesaa m eget 
so n  før paa 12 Timer (10 Timers virkelig Arbejde).

Forfatteren beskriver nøje alle Trin i dette 
Eksperiment og danner sine Slutninger deraf. De 
interessanteste er følgende:

Stigende og vedholdende Bedring i Arbejder
nes Sundhedstilstand, hvilket viste sig tydelig ved 
Sygekassens Virksomhed.

Formindsket Brug af stærke Drikke.
Stigende Orden og Renlighed.

En høj Betaling.
Vor Afd. i Fjenneslev vilde forleden afholde 

et Bal, men maatte opgive det paa Grund af, at 
Bønderne forlangte 20  Kr. i Leje af Forsam lings
huset!

Det er ikke til at tåge Fejl af.
Men nægtet os Huset har de dog ikke!

Et godt Bevis.
Ved et Medlemsmøde, som en af vore Afd. 

lod afholde, mødte alle dem, der er Holdere af 
„Tyendebladet“, men ikke flere!

Deraf kan vi lære det, at det gælder om at 
hveit Medlem bliver Holder af Bladet, først da 
faar han nogen Forstaaelse af Sagen og bliver et 
godt Medlem, men ik k e  før.

Det bør Bestyrelsen for vore mange Afd. 
tænke en .Smule over!
Redaktør Carl Westergaard

er desværre bleven syg og har af Lægen faaet 
Ordre til at holde Sengen en Tid.

Som Følge deraf maa de forskellige Møder, 
hvor han har lovet at tale, a f l y s e s .

Og skulde Bladet af den Grund blive noget 
forsømt, bedes alle Læserne tilgive os.
Helge Hostrups Artikel

om de „gyldne Tider", har vi taget efter „Jysk 
Morgenblad“.
Moderne Betalingsmiddel.

En Røgter fra Kærum kom forleden ind til en 
Handlende i A ssens.

— Har Du Skipperskraa? spurgte Røgteren.
— Ja, i lange Baner, var den Handlendes Svar.
— Maa jeg  saa faa Vio?
— Ja, saa gerne.
— Hvad tager Du for Skipperskraa?
— Jeg tager ligesom de andre: 24 Øre.
— Ja — men jeg  har ikke de 24 Øre, jeg har 

noget, der er lige saa godt.
— Har Du maaske Værdipapirer?
— Nej, ikke saadan rigtige Papirer, men no

get, der er lige saa godt. Du skulde vel ikke 
være til Sinds at lade mig faa Skraatobakket for 
dette her?

Røgteren halede en lille Pakke op af Lommen 
og pakkede ud paa Disken — 3 Rottehaler!

— Du ved vel, at Du kan faa 8 Øre for hver 
Hale af Sogneraadet.

Den handlende betænkte sig lidt, men slog  
saa til, gav Røgteren Skraatobakket og strøg de 
tre Rottehaler i Skuffen.

Et Sogneraadsmedlem kom en Tim es Tid ef
ter ind til den Handlende. Han købte Varer for 
76 Øre og betalte den Handlende 1 Kr. Høkeren 
gav ham derefter tilbage med 3 Rottehaler.

Sogneraadsmanden gjorde sig  siden betalt ved 
Finanshovedkassen i Kærum.

Det ses heraf, at Rottehaler virkelig er et fint 
Papir — i Øjeblikket endog finere end Papirfabrik
ernes Papir.

Torcnlnas-mcddcleUe.
^ u f f  ^rebsniøbct i $D7ørie; 5cn 23. 5S. og @e= 

i'nerntforfamltngen t 0 [te r m  a r ie  ben 22. b§



En raffineret Ægte
mand.

—o—

En i Køln boende Handelsrej
sende, Hr. N., havde i Hamburg 
faaet sig  en Elskerinde, Frk. A., 
og vilde af den Grund være sin 
Kone kvit Men da denne næppe 
godvillig vilde gaa ind paa at 
skilles, udspekulerede Ægteman
den følgende raffinerede Plan. 
Han lod sin Elskerinde komme 
til Køln, paa det derværende 
Politikontor udgive sig som Fru 
N. (den Handelsrejsendes Kone) 
og der meddele, at hun forelø
big tog Ophold i Hamborg. Som 
Bopæl angav hun selvfølgelig sin 
egen. Nu indgav den Handels
rejsende Ansøgning om Skils
misse, og  da Politiet ikke vidste 
bedre, end at Fru N. var rejst 
til Hamborg, sendte de Klagen 
til denne By.  Frk. A. engage
rede nu en Sagfører, som i Ret
ten erklærede, at hans Klientinde 
havde tilstaaet, at hun havde 
staaet i Forhold til andre Mænd. 
Ægteskabet mellem Hr. og  Fru 
N. blev da erklæret for opløst.

Den virkelige Fru N. havde 
intet erfaret om alle disse Fix- 
faxerier, da alle Skrivelserne til 
hende var vandrede til den fal
ske Fru N. (Frk. A.) i Hamborg. 
Kun ved et rent Tilfælde fik 
hun Nys om Sagen og har nu 
gjort retslige Skridt til at faa 
sin troløse Ægtemand tilbage.

Er han fuld?
En Gang Kong Oscar II. og davæ

rende Kronpfins Gustaf opholdt sig paa 
Slottet i Krlstiania, gik Kongen en For
middag ud i Patken.

En Stund efter kom Kronprinsen hen 
til den Konstabel, som gik udenfor 
Slottet, og spurgte, om denne havde 
set, hvorhen Hs. Majsstæt var gaaet.

— Ja, svarede Konstablen, han gik 
bortover der.

Kronprinsen, som vel fandt, at dette 
var en mindre passende Udttyksmaade, 
naar der var Tale om Kongen, saa 
vredt paa Konstablen og sagde:

— Er han fuld?
Konstablen svarede med en meget 

betænkt Mine:
— Næ—i, jeg kunde ialt Fald ikke 

se no’e paa’n.

Solgt sin Søn.
Sabroe paastaar, at en Daglejer Pe

tersen fra Vinslev paa Sjælland har 
solgt sin lO-aarlge Sen til en omrej
sende Skærsliber uden iøvrlgt at be
kymre sig om hans Fremtid eller saa 
meget som sikre sig hans Adresse.

Velkomsthilsen.
Da Frederik den 7. foretog sin 

„Kongerej ie “ havde i on østjydsk By 
en Børstenbinder anbragt en kæmpe
m æssig Børste 1 sit Vindue. Rundt om 
var anbragt en hel Del smaa og neden
under følgende Vers:
„Som don Børste stor er mellem Børster, 
er du, o Konge, stor imellem Fyrster*.

Værtshusholderen, der boede Uge 
ver for, vilde ikke staa tilbage for 
Genboen, men anbragte i sit Vindue et 
Transparent, hvori der stod:
„Her skænkes mangen liflig Drik og 

store Seprianer. 
Velkommen hid Kong Frederik med samt 

Grevinde Danner".

En Karl,

A nnoncer.
„Tyeødebladet”

er paa Grund af sin store Udbredelse 
et af vore bedste Annonceblade. Det 
udgaar over hele Landet i et meget 
stort Oplag. Foruden sine mange 
Abonnenter som Organ for Tyende- 
og Landarbejderbevægelsen, forsendes 
det til alle Højskoler, mange Herre- 
gaarde, Læsestuer og Gæstgiverier, og 
har derved en større Læsekreds end 
flere Ugeblade tilsammen.

„Tyendebladet“ er derfor et fordel
agtigt Annonceblad, særlig for dem, 
der søger ædruelige og dygtige Tjene
stefolk.

Send derfor Deres Annoncer til „Ty
endebladet“.

Pladser.

Dygtig Tjenestefolk
faas bedst ved at avertere i
»Tyendebladet«.

Ed p g re , paalidelig Karl
kan 1. November faa Plads hos 

V. Nielsen, 
Assiregaard, 

Aarsballe, Rønne, Bornholm.

Agitér tor „Tyondsblaiiet

som vil paa Højskole i Vinter, kan 
faa Moderation i Betalingen mod at 
gøre Havearbejde i O k to b e r .

Arne Møller.
Vejlby Højskole v. Aarhus,

2 Karle
søger Plads straks ved Høstårbejde.

Henvendelse til Tjenestekarl Julius 
Jensen, Adr. Arbejdsmand Hans Jen
sen, Svinninge, Svinninge St., Sjælland.

Tjenestepiger,
som søger P lads i København, indmel
der sig i Københavns Tjenestepigefor
ening og søger Plads gennem Kontoret, 
Rosengaarden 14, København.

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

C. Christensen, 
Stadsfæstemand, 

Vestergade 19, Aarhus.

Hallo ! Hallo!
Tre unge Karle søger Plads til 

1. November lige meget hvor; man 
henveneer sig til Undertegnede. 
Axel Nielsen, Laurits Hansen, 

Marinus Sørensen,
Lemon Mølle pr. Gedsted, Fyn.

Aarhus.

Foreningslove, Medlems
kort, Sange, Pjecer, 

Hæfter og alle andre Arter 
Tryksager udføres billigst 

i

- - Nationaltrykkeriet, - -
Søndergade 31 — Aarhus.

Fhv. By- og Herredsfulmægtig

Fre d . Sørensen,
Mejlgade 5, 1. Sal, Aarhus,

giver Raad og Vejledning i alle 
Retsforhold meget billigt. 

Specialitet: Tyendesager. 
Skriftlig Korrespondance for 

udenbys.

Abonnér paa „Tye n d e b la d e t

Johs. Pedersens
Skræder- og

Beklødningsforretning,
Brabrand.

Stort Udvalg af færdige Herre
klæder, Overfrakker, vandtætte 
Regnfrakker, Stortrøjer og stærkt 
Arbejdstøj, Skjorter,Bluser, Krave
tøj, Seler, Sokker, Hatte, Kasket
ter og Paraplyer.

Spec ia lte t:  
jernstærke Spadsere- og Rejse

dragter.
Alt i færdige Drengedragter.
Stort Udvalg i danske og en

gelske Habitstoffer.

A. Briksens
Skrædreforretning,

41, Jægergaardsvej 41,
anbefaler et smukt og righoldigt 

Udvalg i
færdigsyede Herreklæ der
omfatter et stort Udvalg til me
get billige Priser. Klægninger 
fra 15—40 Kr. Paletots fra ,16 
—40 Kr. Benklæder fra 5 —12 
Kroner.
Færdigsyede Konfirmationsklæd

ninger føres paa Lager. 
Største Varelager paa Frede

riksberg.
„Tyendebladet“s Læsere i 

Aarhusegnen bør altid købe her!

□

□□□
□
D

Bestil straks

„Tyendebladet” .
OD

Koster kun 
75 Øre Kvartalet.

□□

Kontor: 
Fredenstorv 5, Aarhus 

Telefon 885.

□

□□□
□

lDettne$ke$k(ebner.
^uiturbittebe fra ØiuSlanb.

„Saa  gaar jeg meb", ubbrøb !̂ an, „t^i jeg 
fan i bet minbfte omf omme fammen meb T)em, 
og fiben bet er umuligt at lehe fammen meb bem, 
t)U jeg bø. |)t)ab oU Sioet ocere ocerb for 
mig, jeg albrtg |fulbe fe T)em mere?"

^un faa ftift f)aa âm et Øjeblif, og faa 
gif ber en n̂  Sanfe op for !̂ enbe.

„®enne T)ere§ ^cerlig^eb f̂ ne§ at oære 
oprigtig", bemærfebe ^un.

,,^an T)e toioie paa bet? |)t)erfen 2:iben 
eller f̂ or̂ olbene fan bæmpe mit Soærmeri, 
og for at beftbbe ®em Oilbe jeg bringe et ^OiL 
fet fom êlft ©ffer".

„^eg tager ®em yaa  ©rbet", ubbrøb l̂ un 
!̂ nrtigt. ®e maa lebfage mig. ^eg Otl mob= 
tage iDereS ©fforte og Seff^ttelfe paa ben 53e= 
tingelfe, 11 iDe bringer ct ©ffer for mig".

,,^oab ffal bet ba Oære for et ©ffer?" 
fpurgte ân.

„Qa, bet ffal forblioe min ^emmeltg^eb. 
^Oi§ T)ere§ ^ærltgl̂ eb er faa ofjrigtig, fom 
i)e figer. Oil ®c tffe fpørge berom".

„51îuOel ba. ®et Oil jeg l̂ eller tffe. ®e 
^ar at befale".

„SÔ ên aCligeoel Oil jeg fige ®em, at bet 
er et frygteligt ©ffer, jeg forlanger, og fom 
let fan foroanble ¿)ere§ ^ærligyeb til |)ab".

„^ntet fan foranbre min ^ærlig^eb, jetter 
tffe blioer jeg bange for, ôab T)e ftger".

,,^en yoilfen ©aronti ^ar jeg for, at T)e 
Oil ôlbe T)ereé Cøfte?"

„Qeg Oil foærge Oeb bette ^elgenbillebe", 
nbbrøb ^an, ibet l̂ an pegebe paa et af biéfe 
ajtaleri'.r, fom næften jinbeé i et!§oert ruéfiff 
©æfteoærelfe tillige meb et lille ^ræforé paa 
en lide ^ylbe paa SSæggen.

^orfet er et Symbol, ber blioer betragtet 
meb ooertroiff 2©refrygt af ben rigtige 
fer, fom al Sib, naar !̂ an fommer inb i eder 
forlaber 33ærelfet, oenber fig om tmob bet og 
gør ^orfeté 5tegn paa fin ^anbe.

„T)e ffal foærge oeb noget mere enb bette", 
fagbe diadjel. „T)e er en frtften, og ^orfet

er et S y m b o l p aa  @ber§ X ro . © lo mig 
reé  |) a a n b  og foæ rg, fom jeg figer T)em, l^oiê 
5De iffe i yberfte © je b lif  fo rtiy b e r T )ere¿ 33e= 
fln tn in g " .

^  nogle © jeb liffe  fynteé l)an a t oafle , ber= 
y aa  fpu rg te  §an :

„ iß il T)e fige m it ,  yoab bet er fo r et ©f= 
fe r? "

„9^ej", fagbe l^un beftem t. „T)e m aa  mob= 
tage m ne S3etingelfer uben S p ø rg é m a a l, ederë  
Oi ff ideé fo r beftanbig".

,,^ eg  m obtager bem. © ø r, fom ® e  o il" , 
^ a n  ra fte  fm  ^ a a n b  frem , fom yun  mob= 

tog og fø rte  i^am i^en t il  ^ o r fe t ,  p aa  IjOilfet 
y u n  lagbe l^ané |) a a n b . S a a  jagbe l^un føL 
genbe © rb , fom  ^an  gentog:

,,^ e g , ^ O a n  Sllejcieff, S ø n  af ^ e te r  3llep= 
ieff, foryenoæ renbe ^ o lit ib ire f tø r  i S t .  ^ e te ré^  
borg , foæ rger yeroeb oeb ben ^ r i f tu é ,  fom jeg 
tilbeber, og oeb bette Redige S y m b o l paa  ben 
frif tn e  ^ i r f e ,  p a a , a t jeg ube tinget og lybigt 
Oil bringe et © ffer, I^Oab bet enb m aa tte  oæ re , 
n a a r  fom !^elft og ^oor foin l^elft dtad^el 5lrom o 
opfo rb rer m ig t il  bet. ^ a a  bette er © ub m it 
SSibne, og jeg foæ rger paa  a tte r  a t  l§olbe m it 
Søfte , om  bet faa  ffulbe gælbe m it 8 i0 " .



For Sangforeninger!
Carl Møllers 4 Stemmige Mands-Sange 
til Texter af Jeppe Aakjær, Skjoldborg, 
J. C. Christensen m. m. fl. ere iørefal
dende Melodier og vinder alles Bifald, 

Faas i Partitur a 1 Kr. pr. Sang. 
Anbefales alle Sangforeninger.

Carl Møller, Musikforlægger, 
Aarhus.

Undervisning.

KertemindeHøjskole
Den ny Højskole aabnes for 

Karle den 3. November. Under
støttelse kan faas. Nærmere ved 

Søren Alkærsig.
Forstander.

Hejskolen og MoslKoriskoien 
i Ribe.

Højskoleundervisning for Karle 
og Piger 3. Novbr. — Kursus 
for Mejerister og Kontrolassi
stenter. — To Elever lempelig 
Betaling.

S. H. Salling.

Vesterdal Højskole,
Nørre Aaby St., Fyn, begynder Vinter
skolen den 3 November. Højskole- 
og Landbrugsundervisning. Kontrol
assistenter uddannes. To Tjeneste
karle kan faa fri Undervisning.

Christoffer Gaarde.

Borris Landbrugsskole.
(Den jydske Husmandsskole) 

ved  B o r r i s  St. 
6-Maaneders Landbrugskursus 

Nov.-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.

Agitér for „Tyendebladet“ .

R y Høj skole, Ry St.
(ved Himmelbjerget). 

Karleskole: November—April 
med Landbrugsfag og Haand- 
værkerafdeling. Pigeskole: Maj— 
August. Rasmus Bording.

Vejlby Højskoel
V. Aarhus.

Karleskole m. Haandværker- 
afdeling og Husf lidsskoleNovbr.— 
Marts. Ubemidlede kan faa Un
derstøttelse. Henvendelse til 

Arne Møller.

Bl. Annoncer.

Bornholn)!
Østermarie Tyende- og Land

arbejderforening afholder Gene
ralforsamling paa Brugsforening
ens Sal Lørdag den 22. August, 
Kl. 1\2.

Vedtagelse af Love m. m.
Hjalmar Hansen.

Hum orislisk Oplæsning tiy ile s .
Billigt Honorar.

Ærb.
H. P. Hansen,

Fangel St., Fyen.

Køb Deres Cykler

(Mikkel Andersen), 
Bredgade — Brønderslev.

Fo re drag, Deklamation
sam t humoristisk Oplæsning tilbydes af 
Elna og A. P Bjarnholt. Moderate Priser 

Adr.: Clermontgade 27, Roskilde.

Kaniner! Kaniner!
Franske Vædder, belgiske Kæm

per, gule, hvide danske samt 
Krysninger paa forskellige Alder 
er til salg hos

Ingvard Skoubo, 
Grimmelykkegaard, Ejby St,

Mundelstrup.
Husk det store Møde i For

samlingshuset i Mundelstrup paa 
Søndag Kl. 4.

Se Plakaterne.

Vore Annoncepriser;
For Annoncer om:
Undervisning 10 Øre pr. Linie. 

Rabat: 25%
Pladser 10 „ „
Møder 10 „ „
Forretninger 10 „ „ „

Rabat efter Annoncernes Størrelse 
eller Akkord for en bestem t Tid.

Annoncer i „Tyendebladet“ !

Mørke.
For om muligt at faa oprettet 

en Kredsforening for Mørke og 
Omegn, afholdes et Møde paa 
Mørke Landbohjem Søndag den 
23. August, Kl. 4.

For Afd. Bendstrup, Ommerstrup 
og Følle;

Bestyrelsen.

— Hvor skal Du |hen, Peter?
— Selvfølgelig skal jeg ud at 

agitere for „Tyendebladet“ ! Ve’ 
Do mæ?

Cnbver bør købe
og læse følgende:

„Tyendebladet“s Oktober Kval- 
tal 50 Øre.

Normalarbejdsdag af Niels M or
tensen 10 Øre.

Vort Oplysningsarbejde 15 0 . 
Vort Julenummer 10 Øre. 
Betalingen sendes i Frimæker 

til Bladets Kontor i Aarhus.i 
Køb det alle, derved støttes 

^  vort Blad. ^

En lille Bog, indeholdende en 
Del sociale Artikler i fortælle 
Form — 48 Sider — og som 
koster 25 Øre Stk., sælges til 
15 Øre Stk. Sendes mod Ind
sendelsen af Beløbet for de be
stilte Eksemplarer portofrit.' 5 
Stk. giver Adgang til de 10 Øres 
Avance. Bestillinger indsendes til

P. Sabroe,
Folketingsmand, Aarhus.

,/® et e r gob t", fagbe DÍadjeí, ibet ^ u n  flap 
l^onö ^ o û n b , og et © m it, ber o a r  ^ett u n a 
tu r l ig t  fo r ^enbe, fpillebe om fring  i^enbeS 33?unb. 
//î)e  er bunben t il  bette oeb ® ereS @jcel§ 
greife".

„ga, bet er jeg", foarebe §an førgmobigt, 
©aa tilføjebe §an meo en tonngen Satter: 
//2Ren jeg er ifCe ben førfte ÏÏRanb, ber l̂ ar 
jat fin ©jæl i oooe for en ^oinbeé ©itjlb, 
og nu er ber iife anbet at gøre enb at for* 
Berebe oé til Sîejfen. ^Oornaar ffal oi rejfe?" 

//Cm en Uge".
//5Sor Slfrejfe m aa  foregaa hem m elig t"/ 

bemceriebe g o a u .
//© an b t n o i/ m en oi o il be^øoe ^ a § .  ^ o o r=  

lebeé f ia i Ot faa bem ?"
®et âobe goan iife tceiift paa \b x , og 

bet fif âm til at fe forlegen nb.
3)îen efter nogen C oeroejelfe  fo rta lte  ^an  

^enbe/ a t  ber iife  oilbe oæ re nogen 5Banfielig= 
^eb fo r ^enbeé SSebiommenbç/ ba en Stillabetfe 
t il  a t rejfe ø ftpaa iife  oilbe blioe næ gtet l^enbe/ 
og fo r fit SSebfommenbe oilbe i^an felo firioe  
fit ipa^/ ^oi§ ^an  iffe funbe j’faffe et paa  ben 
fæ boanlige üiîaabe.

g b e t  l^an forlob f)cnbe/ følte l^an fig glab

oeb Stanfen om/ at l§an enbelig l̂ aobe ounbet 
ênbc/ og ân tænfte iife Oibere ooer/ l̂ oab 

bet Oar for et Cffer/ ^an faa ^øjtibelig l̂ aobe 
fooret paa at bringe. ,̂ an bef̂ mrebe fig i 
bet êle taget iife om gremtibeo/ t|i l̂ an troebe 
at âoe fejret/ og bermeb oar ân tilfrebé.

15. kapitel.
Øiadjel VIromo oar meget af^olbt blanbt 

fin Øiacø/ og ba bet blco beienbt/ at ^un âobe 
bej'luttet at foretage ben frygtelige Øiejfe til 
£5ft=©ibtrieu/ gjorbeyenbeå SSeuner alt muligt 
for at faa fienbc til at opgioe bet.

//!iDe Oil omiommme unberOej§"/ fagbe en.
//̂ Oab bør bet? geg fan fim bø en ©ang", 

foarebe yun.
//ÜRen maafie er bere§ gaber b.b/ længe 

før ®e naar ^am"/ fagbe anbre.
//ÍRaaffe/ men faa længe jeg ^ar ®runb 

til at trO/ at ^an leoer/ er bet min ^tigt at 
rejfe til i§am".

/,Cg bog fan íDe oære oi§ yaa/ at 2)ere§ 
gaber iffe ønffer/ at be løber en faa ffræffe= 
tig Siififo blot for at fe '^am“ , inboenbte SSen= 
nerne

//geg er min gaberg T)atter og fenber âi å 
Sanfer og gølelfer bebre enb nogen af ©ber"/ 
fagbe 9?a^et.

//iøien tæ n f  paa Sanbflygttgyeben".
7/9̂ 9 piio oit".
//Cg ^ufi faa paa/ at ®ere§ gjenbc/ 

ter Slteyieff/ er bteoen beffiffet til ©uOernør 
ooer ©afyotiU/ boortil ®ere§ gaber er bleOen 
beporteret. '̂̂ oi§ ©uoernøren faar ©ber begge 
i fin ilTicfgt/ ôab tror ®e faa oil blioe 3)e* 
reé ©fæbne? '̂

Siadjel braft ub i en bitter Satter*/ ibet l̂ un 
foarebe:

//® e fgørger/ om jeg fan  glem m e/ a t ^e= 
te r  Vlte;rleff er b e r?  g e g  er en jøbiff ^ o in b c / 
ber fra  m in  tibligfte 93arnbom  ^ a r læ r t  a t 
æ re m in  g a b e r /  og jeg æ re r ^am  Oirfelig/ 
berfo r fa n  jeg a lb rtg  t m it S io glem m e, a t 
m in  g a b e rS  og m in  bøbelige g jen b e , ^ e te c  
Sile^leff/ e r le jf t  t i l  © a f^ o lin , ^oor m in  ga= 
ber fibber fangen '^

© aalebeS ta lte  l§un og meb en m æ rfetig  
g ib  t fine C jn e /  m ebené C rb e n e  l^aobe en 
ffjn lt a ifen ing / fom anbre  iffe  rig tig  fattebe. 
© a a  brog ^ n n  et © u f , ber o a r  fu lb t af S3e= 
tybning. ¿ e t  jyn teå  a t fige, a t  fo r ^enbe



M ys elelilrlslie leplm tkiiliil ior Fijbi,
G I. Munkegade 2 , er N r. I her f  Aarhus.

Saaler og Flikker kan leveres paa en halv Time.

■ Benyt Lejligheden. ■
50 Sik. Cykler skal — begrundet paa alt for 

stort Indkøb og den fremadskridende Sæson — 
realiseres til Indkøbspris. Cykler m. Frihjul fra 64 Kr.

G. III. Madsen, Voel pr. Silkeborg.

Holger Sinding,
Sparekassebygningen, Brønderslev.

ii idilni Fmiitr,
som ønsker mig som Taler, for
langes 4 Kr.

Ahlmann Hansen,
Rue Hede pr. Søndersø, 

Odense.

Telefon: Bredbjerg 14.

H .G .H an se n sTræ sko fo rre tn ln g
er

Kalkbrænderivej Nr. Aaby.
Medbringeisen af Annoncen giver 5 

pCt. Rabat.

L I  og Cykledele købes
iVK nP billigst ved

T J '*  C. M. Madsen, Voel,
Silkeborg

Forlang Tilbud.

„T r e  Udenlandsrejser“ . rrislKr.
(Af J e p p e  S ø n d e r g a a r d ) .

Forfatteren skildrer sine Oplevelser 
som Arbejder i Amerika, Syd-Afrika 
og New-Zeeland.

Bogen bør læ ses af enhver, som  
agter at udvandre.

Bogen sendes paa Efterkrav eller 
Beløbet kan indsendes i Frimærker 
(5 Øres) samtidig med Bestillingen.

Skriv straks til Jeppe Søndergaard, 
Tistrup Station.

Brønderslev
U hr- &  Optikforretning.
Stort Udvalg. Billig Priser.

Alt med Garanti.
N. Horseby, Uhrmager

Vett &  W essels Udsalg,
— Middelfart. — 

Største Lager af 
- - Manufakturvarer. - - 

Billigste Priser.

Th. Olrik.

kan bestilles til enhver Tid hos 

Posten eller paa Bladets Kontor, 

Fredenstorv 5, Aarhus.

Udfyld denne Blanket og indsend den til 
Bladets Kontor, Fredenstorv 5, Aarhus.

Undertegnede tegner sig herved for...............Stk.

Aktier a Kr. i

„Tyendebladet”
Beløbet ønskes opkrævet

straks
1. Septemper.

........................................ den.....................1908.

Navn : .................................................................

Adr.:.....................................................................

Socialistisk Arbejderblad,
Organ for socialistisk Oplysning,

udkommer hver Hverdag. Koster i 
Provinsen Kr. 1,90 pr. Kvartal. Tegn  
Abonnement hos Postvæsnet. 

Redaktion og Ekspedition: 
Gothersgade 41, Khhvn. Tlf. 9075. 

Abonnér! Avertér!

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. O

„Mejeristanden“
— Medlemsblad for „Mejeristforeningen 
af 1907“ — Ugeblad for Oplysning og  
faglig Samm enslutning — redigeret af 
Jens Johansen, Ladelund, og H. C. Niel- 
sen-Snedsted,SkovbySt.(sidstnævntean- 
svarlig). Bladet bringer 16 Sider Tekst 
ugentlig, koster Kr. 1,50 Kvartalet og 
kan til enhver Tid bestilles hos Posten. 
Eneste Blad i Danmark, der arbejder 
for Mejeristernes økonomiske Inter
esser.

Vi anbefaler vore Medlemmer og
Læsere

@ Stjerne-Øl
fra Arb. Bryggeri, København. Saavel 
Bryggeriets bekendte Stjerne-Skattefri 
som  Lager, Pilsner, Porter og Half &
Half staar paa Højde med det bedste 
01, der leveres her i Landet.

ip gr  Forlang Stjeme-01 overalt, saa 
vil det ogsaa blive indført.

Køb Tobakkenog Cigarer
hos B o v i n ,  Vestergade, 

Brønderslev.

Telf. 108. K ø b  Telf.108.
Deres Træsko og Træskestøvler 
hvor de faaes.bedst og billigst, 
nemlig hos

Jens Mogenstrup, 
Skomager og Træskohandler, 

Brønderslev!

Ålle bør læse Tyendebladet.

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

Î ûpbe Cioet miftet fit ^aít: ût be bcr
før l̂ aöbe glœbet î enbc, nu bor l̂ enbe iigeg^U 
bige; ot Ungbommeng ^oob nor bøh for oF 
brig mere ot fomme til Stue.

Slien trob§ oit bette l̂ obbe l̂ un foftet fine 
øjne ))ao et fyí̂ -igfeí, ên imob l̂ bilíet §un 
Oilbe ft̂ re fine ^jeb. SlîoofÉ; bor Ŝejen ber= 
tii bugtet, foo ot ^un fnort mootte breje til 
^øjre og fnort til benftre, men ^un oilbe 
goo Pibere og Pibere meb uroffelig Qper.

Slîenneffer Pilbe moofÉe fpotte ênbe, 9îeg= 
neu piffe l̂ enbe i Slnfigtet, UlPene efter 
ênbe, f̂ ioberne fpcerre l̂ enbe 3Sefen og ^orer 

of otte ©logé true î enbe — bog Pilbe l̂ un, 
î PiS ]§nn iffe bøbe unber SSejé, noo fit SJÎool, 
og bo, men førft bo Pilbe ênbeé CiPéopgoPe 
Pccre fulbført.

©oolebeé gtf bet til, ot Sioob, ØPertolelfe 
og S3ønner Por fpilt poo l̂ enbe. ^enbeé fto= 
bige ©Por Por: ,,̂ eg moo goô ^

©toffefô ^Pinbe ! S)et Por førgeligt, ot 8i= 
Peté ©olffin foo ttbtig Por founbet bort fro 
l̂ enbeé SSej, og ot bet ©lør, ber bceffebe oPer 
SSerbené ¿ul§eb og Ønbffob, Por blepet foo 
plubfeligt og uborm’̂ jertigt rePet bort.

Sttoor Pi i Sioreneé 8øb bliper gomle, og

Stpnfer og P̂ibe §oor fommer til oé, bo for= 
ftoor Pi, ot Ŝerben er omffiftelig, og Øingene 
er iffe, P̂ob be fpneé, men ot lære bette, me= 
bcné Øjnene enbnu er flore, ^inben friff og 
Slobet pormt, er fom ot blipe ftonbfet Peb 
Qnbgougen til, P̂ob Pi onfoo for en ^erlig* 
êbené ^ope, men fom Pi til Por Stæbfel op- 

boger ot ocere en 33egroPeléeéplobé.
jDerfor Pilbe Stocket Slromo, ber Por btePen 

berøpet gober, Slîober og gorloPebe, og fom 
felo ôpbe iibt ben ©fænbfel ot bitpe piffet i 
roo og æreløfe ĵ3erfoneré Stærocerelfe, ôPe 
fremjogt en inberlig S3øn til Slbrol̂ omé, ^fofé 
og ^ofobé ®nb om, ot ^on Pilbe befri ênbe 
for SiPeté 93prber, ôté l§un iffe Por blePen 
§olbt oppe Peb benne ene fofte og ufroPigelige 
CiPéopgoPe, ber por btepen føbt i ©org og 
foftret of Uret.

Ø)et Por ben Øpgooe, ber p  ênbe til 
uforfcerbet ot pootoge fig ben forefulbe Sfejfe.

|)oé enî Per TRuéfer fremmoner ben blotte 
Ømtole of ©ibirien ^itteber of forfcerbelige 
menneffelige Sibelfer og Uret, tilføjet of brn= 
tole lámbebémoenb í et 8onb, ^Pié ^limo nœ= 
ften er utooleltgt for golf, ber er bebre Ponte, 

©onffe Pift ftnbeé ber ©træfninger i bet

Pælbige ©tbirien, §Por mcb en i)øj ûl= 
tur fou triPeé, men ben ruéfifîe 0>efpotiéme 
tpnger poo bem otte. (5)ub ]§or oenbt fit Sln* 
figt jro ©tbirien, ber fon fortætte om Sibelfer, 
fom ^iftorten næften iffe fenber SJÎoge til.

gør 9îoĉ el funbe begiPe fig poo Sîejfe, 
mootte l̂ un ffoffe fig officielle ipoptrec poo, ot 
!§un Por en fri Unberfoot, og fom tittob ênbe 
ot rejfe gennem Conbet til fin gober, ber oor 
©troffefonger.

gør ^un funbe forffoffe fig biéfe ^opirer, 
mootte ^nn gennemgoo monge gormoiiteter, 
og bette funbe træffe længe ub.

SWen nu trof bet fig, ot bet fom ®reP 
©noorof for Øre, ot Sîoĉ et 5lromo onffebe 
ot rejfe til fin gober, og bet forefom l̂ om nu, 
ot feÎPe ©fæbnen ôPbe en ginger meb i 
©pittet, og i fin fonotiffe gPer beftuttebe l§on 
ot l̂ jælpe ©fæbnen, tp ^on ræfonnerebe fom 
foo:

(gortfættcé).


