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„Nord-Bornholms Ugeblad"
,ykkes i et Antal uf nrimdst i700 Evrinpl
og forsendes gennem Postvirstnet i
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den største Udbredelse i Noah:el-term!.
bliver hest i ølbred Hjem og ixvner sig derfor bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekendtgerelser af enhver Art
saasom Kok Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner dr.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle
Postkontorer samt paa Blodets Kontor og
koster 50 Ore Kvartalet.

Lov Nr. 126
0111

Jord emodervæsenet.
—0—

l.
Almindelige Regler om alle til Praksis berettigede Jordemødre.
• § I.
Ret til at drive Næring som Jordemoeler har kun Kvinder, der paa
!ovne; lit.ruaile har erholdt Lærebrev
som Jordemoderligs i Riget, naar
de har underskrevet' en Forsikring
om at ville opfylde de' dem som
Jordemødre paalivilende Pligter.
Forsikringens Form fastsættes al Justitsministeren. Lægers Ret til al
yde Fødselshjælp berøres ikke af
denne Lov.
Forinden nogen Jordetveider
gynder at praktisere, skal hun forevise sit Lærebrey for vedkommende
Embedslæge, hvem hun skal boble
underrettet om sin Bopæl, saa længe
han praktiserer indenfor hans EMbedsomraade; naar hun ophører at
praktiserer der, skal hun ligeledes
underrette ham derom.
§ 2.
Jordemødre staar under Sundhedsstyrelsen, som nærmere bestemt i
Lov om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse af 30. April 1909.
Enhver Jordemoder, der praktiserer, er forpligtet til at begive sig til
de fødende Kvinder, til hvilke hun
hentes.
Det nærmere angaaende denne
Pligts Omfang bestemmes ved en af
Justitsministeren udfærdiget Instruks,
der ligeledes bl. andel bestemmer,
hvilke Forrelnineer der henhører til
Jordemødrenes Praksis, og hvorledes de med Hensyn til denu har at
forholde sig, samt hvilke Bibeskæftigelser det er forbudt dem al have.
Naar en Jordemoder i sin Praksis foretager Rejser ild over 2 km
Ira sin Bopæl og udenfor den By,
hvor hun er bosat, har hun Krav
paa passende Befordring eller Godtgørelse herfor efter den til enhver
Tid paa de forskellige Egne af Landet gældende Kørselspris.
Jordemødrene har. med Hensyn
til deres Virksomhed at rette sig et=
ter de Bestemmelser, der indeholdes
i Instruksen eller paa anden Maade
gives deist af Justitsministeren eller Sundhedsstyrelsen.
- idemoderens nærmeste foresatte
•bedslægen for den Kommune,
en er bosat. Han fører Tilt Jordemoderen og hendes
ihed.
f
eøeterneli Udgifter ved de
'ligter, der er paalagte dein,
hare Dagbog over Virk'give Fikleetsannietclel.
derunder indbelatAnskaffelse at de

September 1914
comcommexicacomcoocooccomoocao
;aadant Formalt fornødee Protoedller, Skemaer, Papir og Porto,
udredes af Statskassen, Udgifterne
til de 't)esinfektionstnidler, som det
er paalagt Jordemødrene at anvende
i deres Praksis, udredes 'af de kommunale Kasser, Ur. § 7, der ligeledes betaler Jordemødrene Befordringsgodtgørelse for Rejser til 'Joe.
demoderkonferencer.
4.
En Jordemoder maa kun optage
svangre aller fødende i sit Hjem,
naar Hjeingret er godkendt i
Henseende af vedkommende
bedslæge, som da har fornøden Tilsyn med Hjemmet. Tilledelsen kan
til enhver Tid tages tilbage. Eii
Jordemoder, der benytter sig af en
saadan Tilladelse, skal melde de optagnes Til- og Afgang til Embedslægen.
En Jordemoder, der af rette Vedkommende faar Ordre til i nogen
Tid at afholde sig fra sin Virksomhed paa Grund af Barselfeber hos
en Kvinde, hun har betjent, eller
smitsom Sygdom hos det nyfødte
Barn, har ikke i den Anledning noget Retskrav paa det offentlige.
Udgifter til Desinfektionsforanstaltninger, paahudte Jordemoderen
af Embedslægen eller godkendte af
denne, udredes af vedkommende
Amts- eller Bykommune efter Regning, attesteret af Embedslæger].
§ 5.
Enhver til Praksis berettiget Jord -.inoder, der ikke inden 4 Uger el•,er ydet Fødselshjælp og dermed i
n in iddelher Forbindelse slimende
Hjælp til Barselkvinde og Bæet trods
Paskrav ved Postopkrævning eller paa anden Maade rundlage' sit Tilgolighavende,fra den, hvem
paahviler, har Ret
til af kræve Iletaling ar Falligvresenet paa 'det Sled, hvor Hjælpen blev
ydet. Kravet overfor Fattigvæsenet
inaa dog fremsættes senest 4 Main.
lieder efter Hjælpens Ydelse, og Kommunen har da at afkræve vedkommende Beløbet, der ikke man overstige den for Fattigpraksis fastsatte
Mindstebetaling, j fr. § 12, og bliver
at betragte som Fattighjælp, hvis
det ikke er tilbagebetalt 2 Maaneder
efter, at den paagældende bevislig
er varslet herom af Kommunen.
§ 6En Jordemoder er forpligtet til at
iagttage Tavshed om, hvad der mider Udøvelsen af hendes Kald bliver hende betroet, eller hvad hun
derunder erfarer eller faar 'ormodning om vedrørende Barselpatients
Forhold, medmindre Pligt til at udtale sig følger af den almindelige
Lovgivning.
II. ,
Distriktsjordemødre.
§ 7.
Det paahviler paa Landet Amtskommunen, i København og Købstæderne Bykommunen at sørge for,
at der til enhver Tid er tilstrækkelig Adgang for Befolkningen til Fødselshjælp. Kommunerne modtager
fra de tii Opfyldelse af denne Pligt
fornødne Oplysninger.
Paa Landet skal ansættes saa mange Distriktsjordemødre, at Beboerne
uden stort Besvær kan fas Jordenioderhjælp. Distrikternes Størrelse og
Grænser samt Distriktsjordemødrene.eBopæl bestemmes af vedkommende Amtsraad, efter at disse har
indhentet Udtalelser fra Embedelæger og Sogneraad, dog med Forbehold af Justitsministerens Godkendelse. 1 de Tilfælde, hvor der ønskes oprettet Distrikter, der omfatter
baade Købstad og Landistrikt, maa

der, forinden saadan Godkendelse
søges opnaaet, være truffet Afgørelse
om, af hvilken Myndighed vedkommende Distriktsjordemoder skal ansættes, og af hvilken Kasse hendes
Løn skal betales.
Ligesom Ansættelse af Distrikts.
jordemødre er unødvendig i K(Abeu,havn, smædes kan dell undlader., i
Købstæderne og paa tæt befolkede
Steder paa Landet, naar det for Justitsministeren godtaiire,
'er paa
anden Maade er sørget
vendige Fødselshjælp • veo,
tilstrækkeligt Antal Jordemødre •
mindst to — praktiserer der,
§ 8.
Besættelse af Distriktsjerelemoderstilling foretages paa Landet at Amtsramlet og i Købstæderne af Byraadet, efter at vedkommende Emeedslæger har haft Lejlighed til at udtale sig.
De paagældende Stillinger skal
opslaas ledige med en Ansøgningsfrist af mindst 4 Uger og Bekendtgørelse i saa Henseende ske i passende Omfang.
Enhver Distriktsjordemoder skal
i Løn have mindst 500 Kr. med Alderstillæg hvert 4de Aar 50 Kr. indtil 700 Kr. Lønnen udredes af vedkommende kommunale Kasse, dog
al Staten refunderer de ed Alderstillæg medgaaende Beløb. Tjenestealderen regnes fra første Ansættelse
i Distriktsjordemoderstilling eller Reservejordemoderstilli tig. Der tillægges Distriktsjordemoderen passende fri Bolig eller en af Anilsraad
eller Byraad fastsat Godtgørelse, for
hvilken en smitten Bolig kan lejes,
og saa vidt utidig Telefon. Jordlod
maa ikke tillægges Jordemødre ; dog
kan de Jordemødre, hvem der for
Tiden er tillagt .Jordlod, beholde
denne, imod nt iler afkortes et Beløb i [mimen eller vedkommende
komninllak Myndigheds Bestemmelse, j fr. § 11.
De 1«miumnale Kasser udreder
Udgifterne ved Anskaffelse og Vedligeholdelse af de nødvendige Jordemoderinstrumenter, ligesom Vedligeholdelse og Skatter af Boligen
er Jordemoderen uvedkominende.
I saadanne Jordemoderdistrikter,
hvor Fødslernes Antal er særlig ringe, yder Staten et. Tilskud til Distrikisjordemoderen al 100 a 200 Kr.
aarlig, der ikke niedtages i Penslonsheregn ingen. 'Beløbets Størrelse
fastsættes Af Justitsministeren efter
Anitsraadets ledstilling for 10 Aar
ad Gangen.
§ 9f hvert Amt ansætter Amtsraadet
1 a 2 Reservejordemødre; de lønnes
med mindst 200 Kr. aarlig af Amtsreparlitionslonden, foruden med et
fast Beløb af 3 Kr., for hver Dag
Reservejnrdenioderen gør Tjeneste,
hvilket Beløb udredes af vedkommende kommunale Kasse. Reservejordemoderen udfører under Vakancer
og i Tilf. af en Distriktsjordemoders
Sygdom, Suspension, Fraværelse paa
Repitionskursus, Ferierejse eller lignende Distriktjordemoderens Arbejde, uden at Distriktsjordemoderen
derved mister noget af sin Løn; derimod oppebærer Reservejordemoderen de 2 Trediedele af Betalingen
for de Forretninger, hun i det paagældende Tidsrum udfører, medens
hun til Distriktsjordemoderen vil
have at afgive en Trediedel; under
Vakancer oppebærer Reservejordemoderen dog den hele Betaling.
§ 10
Naar en Distriktsjordemoder har
naaet en Alder af 85 Aar, kan hun
forlange slim Afsked med Pension,
og naar hun har naaet en Alder

af 70 Aar, bliver hun at afskedige
med Pension. For saa vidt hun er
ansat eller denne Lovs Ikrafttræden,
taber hun i begge Tilfælde Retten
til at praktisere indenfor det Distrikt,
;vor hun sidst har været ansat, eler i de tilgrænsende Distrikter.
I øvrigt kan en Distriktsjordernoeer afskediges af den Myndighed,
der har ansat hende, naar der ydes
elen de den hende tilkommende Pension, dg uden Pension, niar hun
Ilar starl sig skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Handling
eller I øvrigt har vist sig uværdig
til sin Stilling. Den ansættende
Myndighed kan, nem- den finder det
paakrævet, suspendere hende naar
som helst.
Naar der for en Distriktsjordernoderstilling bestemmes eller aftales en
Opsigelsesfrist, kan dette kun ske
med den Begrænsning, at Fristen
ikke gælder for Distriktsjordemoderen, naar hun forflyttes til anden
Dislriktsjordemoderstilling.
§ 11.
Anser en Distriktsjordemoder sig
forurettet ved en af vedkommende
kommunale Myndighed truffen Bestemmelse om hendes Forhold, saasom om den hende tillagte Løn,
Bolig eller Pension, kan hun indbringe Spergernaalet til Justitsministeren. Herved sker dog ingen hidskrænkning i den Ret, Jordemoderen maatte have til at indbringe Sagen for Domstolene.
§ 12.
For Fødselshjælp og anden under
Jordemoderpraksis hørende Virksomhed tilkommer der Distriktsjordemoderen Betaling.
Ved etm for 10 Aar ad Gangen
udfærdiget Bekendtgørelse fastsætter Justitsministeren ener at have
indhentet Udtalelser fra Amts- og
Byraadene samt Sundhedsstyrelsen
de Mindstebeløb, som skal ydes Distriktsjordemoderen, Disse Beløb
fastsættes i en Skala efter vedkommende Barselpatients Livsvilkaar, og
tillige fastsættes et Mindstebeløb for
det Tilfælde, at Betalingen skal udredes af Fattigvæsenet.
For de takstmæssige Betalinger
tilkommer der Distriktsjordemoderen
Udpantningsret.
§ 13.
Naar en Distriktsjordemoder afskediges, tilkommer der hende Pension
efter Reglerne i Pensionslov af 5.
Januar 1851, beregnet af den Sune
der fremkommer ved Sammenlægning af
1) Pengelen, 2) Alderstillæg, 3) Friboligens anslaaede Værdi
eller den i § 8 omhandlede Godtgørelse og 4) et Beløb, der svarer
til 2 Kr. for liver Fødsel, ved hvilken hun aarlig har ydet sin Tjeneste, idet Fødselsantallet beregnes
efter Gennemsnittet for de sidste 5
Kalendernar og ikke maa overstige
100. Pensionen kan dog ingen Sinde andrage over 650 Kr. eller under 300 Kr. Værdien af Fribolig
fastsættes af Justitsministeren for
10 Aar ad Gangen efter Indstilling af
Anitstaad eller Byraad.
Pensionen udredes af vedkommende kommunale Kasse, der af Staten
erholder refunderet Halvdelen af Udgiften,
111.
Straf- og Ophævelsesbestemmelser.
§ 1.1.
Overtrædelsen af de i nærværende
Lov indeholdte eller med Hjemmel
deri givne Bestemmelser straffes, for
saa vidt den begaaede Forseelse
ikke efter den gældende Lovgivning
medfører strengere Straf, med Bøder

fra 2 Kr. til 200 Kr., der i Kobenhavn tilfalder Kommunens Kasse
og udenfor København vedkommende Købstads eller Sogns Hjælpekasse. Sagerne behandles som offentlige Politisager, medmindre Ordning
træffes ved, at Jordemoderen i Mindelighed betaler en hende af Embedslægen forelagt, de samme Kasser litfaldende Bøde af passende Størrelse
indenfor de ovenfor angivne Grænser.
§ 15.
Retten til at praktisere som Jordemoder kan frakendes vedkommende etter Reglerne i Lov out Sundhedsvæsenets Centralstyrelse af 30.
April 1909 § 7. Endvidere kan Retten fradømmes hende, hvis hun findes skyldig i en i den offentlige
Mening vanærende Handling.
§ 16.
Denne Lov træder i Kraft den 1.
April 1915.
Regeringen bemyndiges til ved
kgl. Anordning at sætte den i Kraft
paa Færøerne med de Lempelser,
som findes formaalstjenlige efter disøers særlige Forhold.
•Fra Lovens Ikrafttræden at regne
ophæves:
Forordning angaaende Jordemødres
Eksamen, Antagelse og Forhold
af 30. November 1714,
Reskript om Staden Københavns administrative Forfatning at 31. Maj
1814, for saa vidt angaar det i
det vedføjede Regulativ Nr. 14
fastsatte Gebyr for Jordemoderbeskikkelse,
Reglement for Jordemodervæsenets
Indretning og Bestyrelse, København undtagen, af 21. November
1810,
Plakat angaaende Jordemødres Afskedigelse af 27. April 1832,
Lov om Jordemødrenes Lønning af
8. Marts 1856,
Lov om Jordemødres Lønning og
Forhold af 15. Maj 1875 og
Lov om Jordemødrenes Lønning m.
In. af 1_ April 1893.
Instruks af 25. November 1896
vil være at ophæve og erstatte af
den i § 2 omhandlede Instruks.
IV.
Overgangsbestemmelse.
For de Distriktsjordemødre, der er
ansatte ved Lovens Ikrafttræden, eller som Følge af § 10 afskediges
paa nævnte Tidspunkt, beregnes Alderstillæg og Pension, som om de
havde været ansatte og lønnede efter nærværende Lov.

Postmester Birkedahl.
1. Oktober tiltræder Hr. Postmester Birkedahl sit nye Embede i Rude
(mellem Næstved og Skelskør) i
umiddelbar Nærhed af Grevskabet
Holsteinborg, som er Ejer af Posthuset. Del er 5 Aar siden at Hr.
Birkedahl kom til Allinge og de, der
i den forløbne Tid har henvendt sig
angaaende Postsager, har altid mødt
en venlig Imødekommenhed og
kortfattet klar Fremstilling om den
Frenigangsniaade, der fordelagtigst
kunde benyttes.
Man bar hurtig faaet Forstaaelsen
af, at tier var en Embedsmand, som
kendte sin Virksomhed, og havde levende Interesse for sin Livsgerning.
Postmesteren kar til første Oktober
været statsansat i 25 Aar.
Vi har kun venlige Minder om
Postmesteren og det vil sikkert glæde
hans Venner og Bekendte, naar gode
Nyheder høres fra Fremtidens Virksomhed.
~W.
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Ved Samhandel betaler vi Kornet med absolut hø jeste Dagspris

(lig siet.

Bern

Del Rester af
og Bomuldstøj
til meget
sums Priser.
Nordlandete Handelshus.
Leverandar til Varelotteriet.
t:ø

Hvidevarer

s,

Nordlandets Handelshus.

A. M. Lindberg

hieget og ubleget
i .wistirerred li-,cl, , limi

lis

Sorte, hvide & kulørte Kjolestoffer samt Blusestoffer
er hjemkommet i mange elegante Nyheder,

Urmager

P.

Pt

J. Hansen Lund.

.lorder RO.

Yvheaer i Xjoletoj hjemkommet!

etrakker

delige
ing til de bekendte billi
ge

Plante Margarine

Slorsle Lager af
Isenkreni,
Glas, Porcelæn eo
Fajance.

Allinge kolonial- og

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

lifildillsbliler!
GodePriserne
forreerefir?dtler!
Stort Lager af
alle Slags.

billigst i

Nordlandets handelshus.

Anker

ilgegaillifl'S
bekendte

Gryder
anbefales

spise- øll

Vane
samt

Kgkk6,

