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Anvendelsen af autogen 
Svejsning og Skæring 

Jernba ne værkste d e r. 
- Ved Otto Bendixen. 

D 
el er imidlertid ikke alene den au

togene Svejsning, der i udstrakl 
Grad har funden Anvendelse paa Jern
baneværksteder, ogsaa den aulogene 
Skæring er taget i Brug og er af stor 
og paa mange Omraader af gennem
gribende Betydning. Den første auto
gene Metalbearbejdning knylter sig til 
Brint og Ilt Skærebrænderen paa Ver-. 
densudstillingen i Lt'ttlich. Paa tyske 
J ernbaneværkstecier har denne Bræn
der siden 1906 fonden Anvendelse ved 
Udskæring af Aabninger i Kedelplader 
Rammeplader, Adskillelse af beskadi
gede Dele, ved Oprømningsarbejder paa 
Linien efter Ulykkestilfælde osv. I 
sidstnævnte Tilfælde blev den autogene 
Skærebrænder første Gang bragt i An
vendelse her hjemme ved Brammingc
ulykken, hvor de oprevne Skinner, 
Vogndrå.gere osv. blev skaaret ove1· paa 
et Øjeblik for at lette Oprømningen. 
Siden er alle de danske Stalsbaners 
Hjælpevogne forsynet med autogent 
Skæreappa1�at. 

Skæringen af en lølJenclc m. Kedei
placle paa 1o mm. Tykkels2 varer ca. 
-1- Minutter, og derved bruges for 5 Pfen
ning Brinl og Ilt. Da jeg i Aarc_l 1900
arbejdede paa Lokomotivfahriken 1 

Ha:nnover, blev Aabninger og ksel ud
skæringer i Lokomotivrammepladerne,
der var 25-30 mm. tykke, Jokket ud
under en stor Lokkemaskine. f·.flcr
denne Operation var Rammepladen b e
ven skæv og fortrykket, og den maalle
da ind i en mægtig Ovn, hvorfra den,
naar den var rødvarm, blev trukket ud
paa en lang Plan og rettel. Senere af'
retlcdes Aabningerne W1de1· en Slikma
skine, idel flere Rammeplader spænd
les sammen. Under vort Besøg paa
Borsigs Lokomotivfabrik i Berlin
Aaret 1913, saa vi, hvorledes abnin
gerne i Rammepladerne luwligl blev
skaarel ud med et autogeQ.l.Skæreappa
rnl. Man vil. forstaa, hvad ):ene herved
spares af ffid og Penge. - -..,� .

El særligt taknemligl Arhejdsfcll for 
delle Skæreapparat er Udvekslingen af 
Overheder Lokomotivernes Røgrør. Ved 
Hjælp af en indvendig i Hørel i Nær
heden af Rørvæggen omløbende Skære
brænder bliver i den kode Tid af :3 
Minutter pr. Svejsested indbefattel Fa!'it
k�mningen og Aftagningen af Brænde
ren, Røgrøret skilt fra Rørvæggcn, og 
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dette kan bringes ud gennem Aabningen 
for Dampsamlekassens 'Forbindelse i 
Røgkammeret, eller gennem dels egcl 
Rørhul efter at dettes Diameter nu er 
blevet større anordnet. 

Den let haandterlige og farefri Bræn
der, fra Oxhydrin Selskabet i Di:1ssel
dorff-Elber, er saaledes indrettet, at 
begge Ledningsslangerne for Brint og Ilt 
forbliver i fast Beliggenhed, medens Ar
bejderen ved Hjælp. af et Haandliljul 
sætter Brænderen i omdrejende Bevæ
gelse. Haandhjulets Bevægelse overfø
res paa Brænderen gennem en Snekke 
og et ·snekkehjul. Fjernelsen af Hør
enderne gennem begge Rørvægaene sker 
paa sædvanlig Maade med Haanden. Til 
Udlagelsen af et helt Sæt Røgrør, f. Eks. 
21 Stk., behøves nu ikke fuldt 9 Ar
bejdstimer, medens der tidligere ved 
ren mekanisk Arbejdsmetode alt efler 
Rørenes Fastsidden blev brugl 4 1/2-6 
Dage. Reparationstiden for et Lokomo- . 
tiv med Røgrørsoverheder kan altsau 
forkortes med 4-5 D3:ge. l samme Grad 
forringes Omkostningerne. Der blev for 
et Arbejde af ovennævnte Arl tidligere 
ydet en Godtgørelse af 105 Mark, ved 
autogen Skæring er kun 7,50 M. nødven
dig, hvorved Gasforbruget er beregnet 
til 1,20 M. 

Pig. 8. Stukningsforsøg. Det indvalsede Rør I, 
blev ved et Tryk paa 16,440 kg. trykket gen
nem Rørvægge:1. Ved d2t autogent svejsede Rør 
slukkedes Røret ved et Tryk paa 17,000 k-g., 

uden at Svejsesamlingen beskadigedes. 

Til et Røgrørs Forsyning med ny Rør
ender bliver brugt¼ Time, da der hni-

ges 15 Minutter til at fremstille en au
logen Svejsesøm, Lønomkoslninaernc 
er pr. Svejsested 15 Pfenning, Gasfor
bruget 25 Pf. Reparationen af Rørcl 
.koster altsaa 80 Pf. foruden Befordrin
gen til Arbejdsstedet og Forberedelsen 
af Rørendefladerne, der ved Hamring 
skal· gives en skraa Stilling, herfor be
regnes 20 Pf. 

fil fig. 9. H.øret til venstre valset, Roret til hojrc
indsvejset. 

Anvendelsen af Apparaterne til aulo
gen Skæring og Svejsning· er ikke skei 
uden al Arbejdsmetoden og dens Ind
flydelse med de Lil Raadighed staaendc 
Midler er bleven prøvet. Om kærings
flammens Indflyde!se paa Snittets Kan
ler foreligger flere ndersøgelser i Fag
literaturen, efter hvilke del for dcf 
mesle er tilstrækkeligt ved mekanisk Be
arbejdning at fjerne ca. 3 mm. af den 
tilgrænsende Zone, hvor der skal tages 
visse Hensyn til Materialets F�slhccl. 
Den autogene Skæring foraarsage1· nem
lig en Kul9ptagning i Snittets Kuntrr, 
hvorved disse bliver skørere. 

Fig. 10. Ombøjningsende til Overhederror der 
bliver autoaent svejset paa de glat afskaarne 

Rørender. 

Med en særlig konstrueret Brænder 



har man forsøgt at afskære Nao·Jc-
. 0 

hovederne i en Lokomotivkeclelsam-
ljng for al fremskynde Adskillelsen af 
denne. Det kommer herved an paa at. 
afskære Naglehovederne uden at beska
dige Materialet ved Pladens Hulrand. 
En Undersøgelse af, om dette Maler'i::.lle 
er forbleven ubeskadiget vil altid være
nødvendig. 

- --

Støbejern lader sig ikke skære auto
gent, fordi Ilterne her har et højere 
�meltepunkt end Metallet selv, 2_a der
for lader Ilten sig ikke i smeltet Til
sland sprøjle løs fra Metallet, og dci.�c 
beskyttes af den usmeltede 11 t imod For
varmestikfl ammen. Dette samme F:or0 

hold gælder for Kobber og Al uminillm. 

@tfof i>it ($onfingent vunfttfig, 
(Eeffonct ga1'ntr ingen. 

Nordamerikas 
Lokomotivmands Kongres. 

Af John E, Bjørkholm. 

Da det Nordamerikanske Lokomotiv
m�ds Forbunds treaarige Kongres af
sluttedes, efter 33 Dages Se .• sion j Den
ver, Colorado, den 6. Juli 1916, afslllltc
des ogsaa et af de mest værdifulde Ka
pitler i de Nordamerikanske Jernbaners 
F�;.eningshistorie. 

Kongressen, hvilken paa Grund af
dens Stilling til Dagens brændende 
Spørgsmaal, tildrog sig den største 
Opmærksomhed fra Myndighedernes 
Side, en Opmærksomhed, hvorom vore 
Kolleger i den gamle Verden vil have 
svært _ved at gøre sig en · Forestilling, 
var en af de_ belydningsfuldeste, som 
nogensinde er afholdt, siden den Dag, 
Lokomotivmændene i Amerika fors.tod 
at opfatte Værdien af Organisationen 
og Sammenslutningen. Med al Sandsyn-
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lighed konimer den 1iys al'sluttede Kori
gres til at staa som en af de fornentste 
Milepæle i den amerikanske Lokomotiv
mands Kamp for sii1 sociale Stilling og 
Ret. 

Det var et imponerende Syn da Pr�-c
sidenlen, vV. S. Ca r Le r, den ny \ er
dens første Arbejderfører, slaaende un
der Forbundets Mærke, de amerjlrnnske, 

, engelske (ka11adiske) og meksikanske 
' Flag, medens Køllen (i Paranlhes hc · 

mærkel tilvfrkel af Træ fra en Red
dingsblok fra Panamakanalens .! crn
bane) kaldte de 846 tilsleclev::--rrende D<'-· 
legerede til Samling. 

Præsidenten tog derefter Ordet. og ·i 
en kraflig Tale erklæredes Forbundets 

� • jl � 

Kongres for aabnet. 
I sin Indledningstale til Kongressen 

manede han de lilstedeværende Dele
gerede, og besøgende Lokomotivmænd, 
som ikke var Delegerede, hvilke fik 
ruwist Pladser ved Siderne, stedse være 
paa Vagt, beredte til at værne de (;o
der, som Nordamerikas Lokomotiv
mænd, med Hjælp af Organisationen, 
havde vundet, paa Vagt ikke alene imod 
ydre Fjender, men ogsaa imod indre 
saadanne, som, sørgeligt at sige det, paa 
Grund af Fiffighed var lykkedes at 
vinde Medlemsskab indenfor Forbun
det, endskønt de ikke er andet end Spio
ner, Ulve i Faareklæder, hvilke i Hem
lllelighed staar. i J ernbaueselskabernes 
Sold. Forbundet maatte i Fremtiden, 
ytrede han, søge at gø'l:e al'l hvad del 
formaaede, saa langl det lod sig gøre, 
for at forhindre, at Negrene trængte ind 
som Lokomotivfyrbødere i de sydlige 
Stater. Den bestandig voksende Pengc
,�ælde hos Jernbanebaronerne, saavel 
som de iavere Overordnedes Intriger er
holdt sine velfortjente "Komplimenter", 
hvorefter han paaviste, at dette Vælde 
kun kunde afbalanceres af .Jernbane
mændenes Klassebevidsthed og Solida
ritetsfølelse. Nødvendigheden af at slaa 
enige under den ;nuværende Lø1nko11-
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flild, i hvilken 360,000 Jernbanemænd 
er inddragne, fordrende en 8 'Timers Ar
bejdsdag i al Gods- og Vexeltjenesle og 
en 50 o;o Forhøjelse for al Overtid, be
tonedes i krafti.ge OrcL Denne Lønkon
flikt turde, naar dette læses af ordens 
Lokomotivmænd, allerede have kulmi
neret i en Strejke, hvis Lige Verden al-
drig har set, forsaavidt Regeringen ikke 
griber ind, hvilket vi dog haaber ikke 
bliver Tilfældet. 

Det var ikke uden en vis Stolthed, al 
de nærværende Delegerede lyttede til 
Mr. Carters Oversigt over Finanserne, 
hvilke, trods at hundredevis af Medlem
mer fra Kanada, eaten var dræbte, eller 
blevne saa ilde lemlæstede paa Europas 
blodige Valpladser, at deres Forsik
ringssummer udbetaltes, dog stadig gik 
fremad. Over 5,000,000 Dollars findes 
i de forskellige Kasser, og T he B r o
l h e r h o o d o f L o k o m o t i v e F i r e
m e n  a n d  E n g i n e  m e n  er i Dag Ver
dens rigeste Arbejderforbund. 

Kongressen besluttede Oprettelsen af 
et nyt Departement indenfor Forbundet, 
saa at Forbundets Medlemmer i Frem
tiden sammen med Livsforsikring, til 
hvilken de har haft Adgang i. flere Aar, 
ogsaa kunde tegne Ulykkesforsikring 
indenfor dette for et meget ringe Kon
tingent sammenholdt med de Fordele, 
som de almindelige Selskaber byder. En 
endnu vigtigere Beslutning der toge , 
var maaske den, al i Fremtiden, eller 
efter åen første Januar ]917, skal Lo
komotivmandens Fagpresse, eller dets 
,,officielle Journal" udkomme � Gang<:: 
om ;Maaneden, i Stedet for som hidtil 
var Tilfældet kun en Gang om Maanc
den. N aar man betænker den absolut� 
uvilkaarlige I ødvendighed af en Fag
presse, og i Særdeleshed af en uræd 
Presse, kan Kongressens Beslutning 
ikke skattes højt nok. Dagspressen, ejet 
som den er, Verden over, af Landets 
Pengematadorer, giver Grund til at ind
rømme, at Arbejderen og hans Interes-

ser og ikke alene Amerikas Lokomotiv
mænd, ogsaa Verdens Lokomotivmænd, 
maa sælle sin Lid til sine respektive 
Fagorganer for at faa Dagens Spørgs
maal, som berører dem frem i Dagens 
Lys. 

For den som aldrig har besøgt en 
Kongres som den nys afsluttede, en 
Kongres af saadanne Dimensioner, ni 
846 Delegerede havde Sæde og Stem
meret, kan næppe gøre sig en Fore
stilling om de Debatter der førtes. Der 
fandtes repræsentative Mænd, som for
uden sin Lokomotivfører- eller Loko
motivfyrbøderstilling, ogsaa indehavde 
·ansvarsfulde Pladser indenfor Guverne
mentel, respektive Stater eller Kom
muner. Borgmester Fox, fra Pit��<\
Penna, en energisk og entusiastisk So
cialdemokrat, talte ofte med V ægt og
Eftertryk, og hans Syn paa Tingen
modsagdes lige saa kraftigt af Mænd
af anden politisk Støbning. Endskønt
politiske Diskussioner er strengt for
budt under Kongressens Sammentræ
d_en, var det dog med Vanskelighed,
at mange af de Delegerede formaaecle at
holde sig til Emnet, og indblandede lidt
Politik her og der om ogsaa kun indi
rekte.

Et Begreb om Omkostningerne ved en
saadan Kongres kan let gøres, naar jeg
nævner at hver Delegeret erholder 9
Dollars om Dagen, hvortil kommer utal
lige andre Udgifter. Saaledes løb Ud
gifterne til Tryksager til Kongressen op
til eill Sum af omkring 60,000 Dollars.

Aldrig skal jeg glemme den Dag, vi
forlod Denver, Colorado. Mange af os
for aldrig at ses igen. Med Toget: med
hvilket undertegnede rejste, medfulgte
seks ekstra Sovevogne til Delegerede,
særlig dem fra Nev,, Foundland og øv
rige Pladser i Kanada, andre fra den
solrige meksikanske Havbugts Strande.

Telegrafen berettede om den store Of
fensiv paa Europas skrækkelige Slag
marker, hvor saa mange af vore For-

.. 
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cn;ngsbrødrc sloges for, hvad de troede 
var Hel. Der var maaske ikke en af vore 
l?rødrc fra Kanacta·, s01i1 ikke havde en 
eller flere i Slæglen, kæmpende paa den 
anden Side af Verdenshavet. Der fand
les. ogsaa iblandt os mange Delegerede 
af lysk Fødsel, der vidste, hvad det vilde 
sige for deres Fødeland under denne 
Offensiv, manges Fædre var· dræbte, 
manges Brødre s'.od i Hæren. ationa
lilclsmodsælningerne var dog tilsidc
lagte, og indtil sent paa Natten sad vi 
alle i den store Observationsvogn, me- · 
dens Toget førte os østerpaa udover Ne
braskas Prærier, længe efler at Solen 
var forsvundel bag ved de snedækte 
Toppe af Bjergene, forsikrende l�v'er
andre om, at det Venskab vi knyttede, 
aldrig skulde sønderbrydes. Vi var or
ganiserede Lokomotivmænd og For
eningsbrødre, med et og samme Maal 
i S igtc, c t c n cl n u s t æ r k e r e  Fo r
bu n d  f o r  R e tfær d i g h e d e n s  Sa g 
p a a I n d u s l r i e n  s m æ g l i g c S l a g
p 1 a d  s. 

Til ovcnstaacnde kan Hed. bcm�crke, 
at Organisationslederne bestemte, at 
Slrejkeordre skulde udgaa 4. Septem
ber forsaavidt ikke de fremsatte Kr.av 

' 

blev efterkommet, eller hvis Regeringen 
skulde modsælte sig det af Præ,'sident 
\l'lilson fremsatte Mæglingsforslag, mod 
hvilkel Selskabsbestyrelserne proteste
rede kraftigl, idet de begærede Spørgs
maalene henviste til Voldgiftsdom .. Jern
banemandsorgariisationerne har' imid
lertid faaet nok af tidligere Voldgi.fls
dommc, hvorfor de ved et Møde i De
<.:embcr sidste Aar beslutlede at afvise 
saadanne. 

Præsident \i\Tilson vnr da ogsaa kom
men overens med de politiske Ledere 
i Kongressen i Washington om �t fore
lægge Forslag om al indføre 8 Timers 
Normalarbejdsdag ved Jernbanerne. 
Organisationsledernc havde besteml sig 

til at tilbagekalde Strejkeordren, hvis 
en saadan Lov vedtoges. 

Overfor den truende Situation, af en 
al Samfærdsel lammende Strejke, blev 
Loven da ogsaa vedtaget trods Selska
bernes Protester. 

Amerikas Jernbanemænd har altsaa i 
et Tag, gennem planmæssig Forbere
delse og maalbevidst Optræden vundet 
cl Maal, som for danske Jernbanemænd 
endnu er langt borte. 

®ef øg Clfff� i>in B.fbefings @øber 
nMr i>u ijClr fri. 

Civiletaternes Lønkrav. 

Den 1. Oktober udbetales der for sid
ste Gang Dyrtidstillæg, Tjenestemæn
dene er dermed atter ude i det uvisse, 
vi ved ikke, hvad den kommende Tid 
vil bringe. Vi ved ikke, om Rigsdagen 
vil forny Loven igen, om den bliver 
forhøjet, eller kun ganske simpel for
nyet. Vi ved med Bestemthed kun dette 
ene, at Loven er udløben, og at der 
nu igen skal begyndes paa Lønkampen 
for at faa en ny Lov. Hvorledes bør 
denne da være, skal Beløbet forhøjes 
eller ikke. 

Herom er det, Centralorganisationen 
har holdt Møder,• som er resulterede i 
et Andragende til Regering og Rigsdag 
om, at der fra 1. Januar udbetales 40 
Kr. maanedlig i Tillæg· til hver af Sta
tens Tjenestemænd. Altsaa er vi atter 
ude i Lønkampen. Vil det lykkes, at 
føre den til Ende, med et bedre Resultat 
end det sidste. Svaret afhænger egentlig 
af Tjenestemændene selv, thi dersom 
disse vil sætte alt ind paa, at denne 
Lønkamp skal . føres til Ende, og føre 
til det af Centralorganisationen anty
dede Resultat, saa kan det naas; alle 
Betingelser herfor er til Stede. 

N 



Da Krigen brød ud, standsede vi alle 
de i · Gang værende Forberedelser til 
Lønrevis1onen, den allerede da haardt 
tiltrængte Revisåon. Vi indsaa, at S\_i
tuationen 1ogsaa havde Bud efter os, at 
ogsaa vi - sammen med andre Borgere 
- . �aatte lide alle Afsavn, som hele
Landet ventede maatte blive Følgen af
Krigen. Vi var os. altsaa vore Pligter
som gode Statsborgere bevidste. Men
lige saa sikkert er vi ogsaa nu, hvor
Stillingen for Befolkningen er bleven en
hel anden, ogsaa vore Borgerrettighe
der bevidste, og vil forhaabentlig ogsaa
nu handle derefter.

I det første Krigsaar sleg alle Varer 
stærkt i Pris. Ri.gsdagen bevilgede os 
et Tillæg, som man men le var pas
sende, men som jo alligevel var næsten 
uden Betydning for de fleste. Det andet 
Aar, eller rettere for de følgende 16 
Maaneder, bevilgedes der i Aplil 1916 
15 · Kr. pr. Maaned. Tjenesitcmændene 
havde ønsket 20 Kr. Prissligning'en var 
imidlertid fortsat, og fortsættes stadig 

. med en Fart, som er rent ud forfær
dende. Priserne er jo saaledes i Øjeblik
ket, at ingen Tjenestemand er i Stand 
til at holde Hjemmene oven Vande. 

Hvorledes er nu Stillingen hos d,:n 
øvrige Befolkning? Lever den under de 
sapmie trykkende Forhold? Her rnaa 
det indrømmes, at Forholdene er lige
det modsatte. Er der her trykkende 
Forhold, saa ytrer Trykket sig i sled
se større Vanskeligheder med at faa 
sine Penge anbragte. Der flyder en 
stedse voksende Guldstrøm ind over 
Landet, der er _altsaa Penge nok til at 
lønne Tjenestemændene ordentligt. 
. Den kommende :fid vil maaske blive 

bevæget, alt afhænger af, med hvilken 
Forstaaelse, Regering og Rigsdag vil 
møde vore Krav. Vi haaber og tror, 
at man vil forstaa, at Stillingen for os 
er væsentlig daarligere end sidste Vin
ter, log at man som Følge heraf ogsaa 
vil imødekomme vore Rrav. Vi ka11, fra 
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i Fjor mindes en Rigsdagsmands b"
læukelige Udseende, da han modtog Ci
viletaternes Udvalg, han ryslede be
kymret paa Hovedet og sagde: ja, maa
ske hår vi slet ikke Pengene. Vi glæder_ 
os paa denne Rigsdagsmands Vegne over 
den udmærkede finansielle Stilling, Sta
ten i Aar indtager. Nu behøver han 
sandelig ikke at være ængstelig, thi i 
Aa.r er Pengene der. I Aa.r drejer det 
sig kun om Villien til at fot;staa 1ød
vendigheden og Berettigelsien af vort 
Krav. Pengene er der og maa nu halei 
frem. 

�uer i)a.g fta.n 6aue @'u� efter i)ig! 
J5jrefvefon�en flun een <Ba.ng om lforef. 

Centralorganisationen 

Onsdag den 20. Se1)tember afholdtes 
der Møde i Centralorganisationen for al 
lage Stilling til de Udtalelser, der var 
fremkommen fra Medlemmer af Mini-. 
sleriet til Deputationen fra C. 0. ved 
en Henvendelse i Anledning af del i vort 
forrige Nummer omtalte indsendte Ari
dragende om et midlertidigt Lønnings
tillæg. 

Den forel.øbige Stilling, Ministeriet 
indtog til delte var den, at man ikl{c 
mente at kunne gaa med til et mi d-
1 c rl i d  i g t Lønnings.tillæg, men der
imod var man klar over, at ødvenclig
heden bød at forny den g::eldendc Lov 
om Dyrtidstillæg med nogen Forhøjelse 
af det bevilgede Beløb, endvidere be
tonedes d0l af Ministeriet, at det bkY 
vanskelig: over for Rigsdrigens Medlem
mer at bevise, at det var 11ødvendigt al 
give �mbedsm:.--cnd med Lønninger over 
et vist Beløb Andel i dette Tillæg, hvoi·
for der ige11 maalle faslsætles en 
Grænse, 

, 

l'. 
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Paa Mødet herskede der absolut Enig
hed om en 

Re s o l u t i o n, 
der lyder saaledes: 

Der herskede paa l\lodet absolut En slem, 
mi.ghed om, at det i C:enlralorganisatiouens An
drngende fremsatte Krav om cl midlertidi.g,t 
Lonningstillæg til a 11 e Tjeneslemænd ubeti11-
get bør fastholdes. 

Regeringen har f'aklisk anerkendt, at en ende
lig Lønrevision burde f"inde Sled, selv om de 
ekstraordinære Forhold l'oreløbi,g kun motivere 
en Udskydelse heraf. :\len Tjenestemændene 
maa da ogsaa som en Erstatning kræve en 
foreløbig Forbedring, der jkke har D,vrlids
hjælpens Karakter med de af denne motiverede 
Begrænsninger. 

Centralor,ganisationerne vedtog bl. (1, at an
mode Regeringen 0111 en virkelig r-orhand
ling med Organisationerne om det indsc·n<.lte 
Andragende i Overensstemmelse med de i Hl!O 
af Ministeriet Zahle udstedle Forh�111dlin_'.(:;
regler. 

Denne Resolution vedtoges aldeles en
stemmigt og viser tilfulcle den Enighed: 
hvormed alle Tjencstemændne samles 
om de Krav, der er fremsaHc til Hc
geringen i det fremsendte Andragende. 

I dette Krav er de1· sanvisl heller in
tet at slaa af paa. 

<B'fe.m Htfte nf f en�e nø�uen�ige 
:,(!Jl.e��eletf er 

fif l5oue�fieffl'.!reff en og @fo�ef 

Aspiranternes Lønkrav. 

I den senere ,Tid har vore Aspiranter 
rørt stærkt paa sig. Deres Lønninger, 
- 26 Kr. om Ugen - uden Hensyn til
Arbejdstiden, er, som Levevilkaarene
har udviklet sig, i Forbindelse med
hvad den private Industri byder, alt for
lave. Fra Aspiranter saavel i Køben
havn som fra Aarhus og andre større
Depoter, fremkom i den senere Tid
kraftige Anmodninger om, al Forenin
gen ved Henvendelse til Administratio-
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nen vilde fremsætte deres Lønkrav. 
Som bekendt findes der mellem 

"Dansk Lokomotivmands Forening" og 
,,Dansk Smede- og Maskinarbejder For
bund" en Overenskomst, der bl. a. ogsna 
berører Spørgsmaal som det her op
slaaede. I den Anledning rettedes der 
Henvendelse til "D. S. og M. F.", og 
efter forudgaaet Brevveksling blev 
Spørgsmaalet Genstand for Drøftelse 
mellem Formanden for "Dansk Smede
og Maskinarbejder Forbund" Hr. J. A. 
Hansen, Formanden for "Værksteds- og 
flemisearbejdernes Fællesorganisation'· 
Hr. M. Kirketerp og Formanden for vort 
Forretningsudvalg Hr. Rich. Lillie med 
del Resultat, at "D. S. & M. F.'' med 
Tilslutning af , D. L. F." i·ejste Sagen 
overfor Generaldirektøren, idet der un
der 21. September til Generaldirekl0� 
ren fremsendtes følgende Skrivelse: 

Fra Værksteds- og H.ernisearbejdernes Fæl
lesorganisation har jeg med Tilsluln.iJ1g l'ra 
Dansk Lokornolivrnands Forei1i.1ig modtaget An
modning 0111 at ansøge den hojtærede Gene
raldirektor om .en Forbedring al' Lonforhol
dene ror Statsbanernes Lokornolivfyrboder
aspiranter, der ·saa vidt vides beskæl'tigcs i 
et Antal af ca. 200. 

raar vi tillader os at andrage om en For
bedring af Fyrbøderaspiranlernes Kaar, saa Jig
ger dette naturJiavis først og l'remmcsl i, al 
Prissti-gn.ii1,gen paa :Livsfornodenheder er saa 
stor, som Tilfældet er, men dertil kommer, 
at Aspiranternes Lønninger er meningsJost lave 
i Sammen]i.aning med andre Lønninger ba.aclc 
ved Statsbanerne og i den private lndusti-i. 
men sidst og ikke mindst gæl9er det 0111 disse 
Folk at de for vi tror ca. 15 Aar siden, maa 
si-ges' at have �æret vellonnedc, idet de den
gang betaltes med Ti 111eløn plus Udstatione
rin,gspenge plus 'Kilometeq)enge plus TiHæg 
for Overarbejde. Delte blev imidlertid paa en 
Gang taget fra dem, og de sattes paa fast 
Løn, s om hele Tiden har været ror lav, o-g 
som nu .er 26 Kr. pr. l ,ge plus I<ilornetcr
penge, ca. 25 Kr. om i\[aaneden, og der h�ir 
trods denne lave Løn ikke værel Tale om at 
,gøre disse Folk delagtige i Statens l'dbetaJin-g 
af Dyrtidshjælp. 

Fyrboderaspiranternes Krav gaar ud p:i::i fol
gcnde: 

\ 

I r 

,, 
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1. Højnelse af '.Fastlønnen fra 26 Kr. til 34
Kr. pr. Uge plus de sædvanlige Kilo
meterpenge.

2. Eller, hv:s man fra Statsbanernes Side
vil forf'trække, at disse Folk gaar over
paa Timeløn igen, at de da faar 18 Øre
pr. Time, som er Mindstelønnen ror
Haandværkere i Remiserne, plus 4 Øre.
som er 'det Tillæg, der betales for Ar
bejdsmænd, der anvendes som Fyrbøder
aspiranter, plus Kilometerpenge.

Der vil herved kunne opnaas en Fortjene
ste for Fyrbøderaspiranter paa ca. 40 Kr. pr. 
Uge, hvad vi mener maa siges at være over
maade beskedent. Til Sammenligning gør vi 
opmærksom paa, at de københavnske Fabrik
ker, som staar under ,,Foreningen af Fabrikan
ter i Jernindustrien i København", ror Ti
den noterer en Gennemsl1itsfortjeneste af ca. 81 
Øre, hvilket regnet med 57 Timers ugent
li-gt Arbejde giver en gennemsnitlig Ugefor
tjeneste af Kr. 46,17, altsaa betydeligt mere, 
end hvad 'der ovenfor kræves for Fyrbøder
aspiranterne til Trods for, at disse dog maa 
regne med en betydelig �ængere Arbejdstid. 
nemli-g .gennemgaaende 65 Timer pr. Uge. 
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Vi vil gaa ud fra, at det heromhandlede 
Krav ikke behøver yderligere skriftlig Motive
ring, og vi tillader os at udtale Haabet om. 
at Statsbanerne vil imødekomme Kravet uden 
videre. Skulde dette ikke være Tilfældet, til
lader vi øs samtidig at anmode om en mundt
li-g Forhandling, til hvilken vi ønsker at møde 
med Repræsentanter saavel for Dansk Loko1?10-
tivmands Forening som for Værksteds- og Re
misearbejdernes Fællesorganisation, idet Fyr
bøderaspiranterne staar som Medlemmer af 
beg.ge Organisationer. 

Vi tillader os at forvente Hr. Generaldirek
tørens Svar snarest belejhgt. 

For Værksteds- og Remisearbejdernes 
Fællesorganisation: 

sign. ]. A. Hansen.

Vi skal paa nærværende Tidspunkt 
ikke yderligere komme ind paa Aspi
ranternes Krav; idet Skrivelsen tilstræk
kelig oplyser om, hvorledes Landet lig
ger. - Generaldirektørens Svar maa 
snarest fremkomme, vore Aspiranter 
ønsker meget at fortsætte ved Statsba
nerne, men Levevilkaarene er saaledes, 
at Eksistens-Vanskeligheder med de 
U gelønninger, de oppebærer, melder sig 
og tvinger dem atter ud til den private 
Industri. 

Ancienitetsregler. 

I flere :Aar har Lokomoti vpersonal cl 
stærkt savnet ensartede for hele Lande·! 
gældende Ancienitetsregl,er - Regler for 
Turbesættelse - og Gang paa Gaiig 
gav denne Mangel sig Udslag i Misfor
nøjelse, naar enten den ene eller den 
anden Lokomotivmand følte sig foruret
tet ved Turbesættelse eller ved Behand
ling af en fremsendt Ansøgning. 

De forskellige Maskinbestyrere har 
gennem Tidernes Løb flere Gange for
søgt at bøde paa Savnet af disse Regler. 
ved indenfor deres Kreds at angive nær
mere Bestemmelser for Behandlingen af 
Personalets Anciennitetsret; men stadig 
var de mangelfuld, eller ogsaa virkede 
de uheldig, fordi Ensartetheden for 
Kredsens Behandling ikke var til Stede. 

For ca 3 Aar siden forsøgte Forenin
gen ved Henvendelse til Direktøren al 
faa indført bestemte og ensartede :An
ciennitetsregler for hele Landet; men 
da Lokomotivførerne paa dette Tids
punkt stod delte og som Følge deraf hel
ler ikke kunde samle sig om den nød
vendige enige Indstilling, afviste Direk
tøren Spørgsmaalet, indtil Foreningen 
fik samlet Lokomotivførerne. 

Imidlertid kom denne Enighed ved 
Sammenslutningen i Stand, og som en 
af de første Opgaver, Lokomotivperso
nalet da tog op, var at faa indført ens
artede Anciennitetsregler. 

Paa vort Delegeretmøde i Aar blev 
disse Regler vedtaget, og under 2(j. 
Maj tilstillede Foreningen Direktøren en 
Skrivelse, hvori man anmodede om For
handling om Anciennitetsregler, sam
tidig med, at man fremsendte de Regler, 
Delegeretmødet havde vedtaget. 

Under 7. September modtog Forenin
gen 1en Skrivelse fra Direktøren, ledsagcl 
af Ændringsforslag til de af Foreningen 
fremsendte Regler, og samtidig indbød 
Direktøren til Forhandling. 

.. 



Forhandlingen, der fandt Sted Lør� 
dagen den 16. ds,. formede si� overor
dentlig tilfredsstillende. - Direktøren 
gjorde Rede for sine Ændrings_forsl�g,
der bl. a. indeholdt nogle almmdellge 
Bestem�1elser, som Personalet maatte 
erkende savnedes i det af Foreningen 
fremsendte Forslag, og qe enkelte Ind
vendinger, man havde til Direktørens 
Forslag opnaaede man efter kort Drøf
telse hurtig Enighed om. 

Anciennitetsreglerne, der med det al
lerførste vil træde i Virksomhed, inde
holder de Principper, Foreningen har 
ønsket. Der findes saaledes Bestemmel
se om, at tvangsforflyttede (forudsagl 
at Forflyttelsen ikke skyldes Tjeneste
forseelse) beholder sin fulde Anciennitet 
paa det tilflyttede Sted, og gaar· i Tur, 
s,elv om andre derved kommer ud af Tul\ 
og kan beholde sin Anciennitet, naar 
han inden 3 Maaneder efter Tvangs
forflyttelsen indsender Ansøgning om 
Tilbageflytning til det Sted, hvorfra han 
tvangsforflytted.es.. Ved Pladsledighed 
i faste Ture, som Følge af Sygdom, til

kommer det Reserven i 2 Maaneder ad 
Gangen at udføre Tjenesten, indtil Plad
sen bliver ledig. Det er saaledes udeluk
ket, at Lokomotivmænd, der i :Forvejen 
kører i fast Tur, kan komme i anden Tur 
under en saadan Vakance. - Endvidere 
findes der Bestemmelser om, at Loko
motivmænd, der forflyttes efter �nsøg
ning, ikke atter kan forflyttes før efter 
2 Aars 'Forløb. Dermed er der sat en 
Stopper for disse ikke altid lige fine 
Spekulationer. 

Anciennitetsr�glerne maa i al Væs�nt
lighed siges at være tilfredsstillende, og 
er det Personalet en Glæde endelig at 
kunne komme ind under ensm·tede og 
bestemte· Regler, ligesom vi føler os 
overbeviste ,om, at vore Foresat�e 'snart 
vil erfare det praktiske i at have saa
danne Regler at kunne disponere efter. 

Vi _skal ·i næste Nummer af "Dansk 
Lokomotiv Tidende" opt�·ykke Opgø-
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relse af Reglerne og de forskellige I· or
slag. 

�tøt t)Ot' �rgtmifAtion i �r� 
og cB�rning. 

Dyrtiden. 

· De bedes godhedsfuldt optage nedcn
staaende N ødraab: 

Har den ærede Hovedbestyrelse fore
tagel sig noget i Relning ::if Støtte for den 
af "Dansk Postforening" i Aarhus ved
tagne Resolution, ,angaaende Forlangen
det om, at C. 0. skal søge Bevillings
myndighederne ii1teresseret i, at der ud
betales et yderligere Dyrtidstillæg paa 
120 Kr. for indeværende Kalenderaar, 
der da skulde komme til Udbetaling den 
1. December i A a r.

Det forekomm& mig, og mange med
mig, at eftersom Dyrtidens Tryk siden · 
Dyrtidshjælpei1 vedtoges er steget be
lydeligt, var der al Anledning dertil. 

'Ligeledes maa det beklages, at der 
ikke er lagt Tryk paa C. 0. fra de in
teresserede Organisationer for at faa 
Lønningsreguleringen fremmet, i Stedel 
for, at der nu kun er forlangt en Tredie
del af "Krigsfordyrelsen'' godtgjort for 
det kommende Aar, og hvorfor er der 
kun forlangt en Trediedel,- man faar 
derved nærmest det Indtryk, at C. 0. 
ikke har Forstaaelsen af den NødsLil
stand, som er til Stede blandt Etatsmed
lemmerne, jeg i,kal her bemærke, a1 
henimod Halvdelen af Statsfunktionrc
ren1e er berettiget til kommunal Dyr
tidshjælp, dette synes rigeligt at bevise, 
at det er paa høje Tid, at der sker en 
Forandring. 

Man tør vel gaa ud fra, at Staten som 
saadan heller ikke kan anse saada:nnc 
Forhold som værdige hverken for Sta
ten selv eller for det Personale, som 
skal udføre dens Arbejde og kun sulte-
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fødes derfor, trods stærkt forceret og 
forøget Arbejde. Det Overarbejdsgra
tiale paa ca. 40 Kr., som J ernbaneeta
tens Tjenestemænd fik, er et saa ringe 
Ækvivalent, at det bliver en rentud lat
terlig Godtgørels·e, saafremt det bereg-

. nes efter Tjenestetimetal. 
Vi menige Medlemmer er ikke blinde 

for, at der er noget, som hedder "Tak
tik" i Forenings- og Organisationslivet, 
men det nytter ikke for at hævde denne, 
da at lade Medlemmerne vedblivende 
forsumpe i Laan og Gæld, thi dette er 

. en daarlig �aktik, som Ledelsen ikke 
maa vente at høste Tak for. 

Ser man ret efter, er der mange tyde
lige Tegn paa ødstilstanden, Hjem
mene forfalder,_ Garderoben ligesaa, end 
ikke de nødvendigste Nyanskaffelser af 
Tøj til Børneflokken, kaii foretages 
uden Laan eller Kredit. Disse Forhold 
har ført Tjenestemændene· saa langt ned 
i Gæld, at der skal flere "gode'· Aar 

. til, for at oprette det af Dyrtiden ned
brudte, og med den Erfaring, man har 
for "det bærende Erhvervs Repræsen
tanter"s gode Villie overfor Tjeneste
mændenes Krav, tegner Fremtiden sig 
ikke særlig lys. 

Nej! sæt alt ind paa en Lønregule
ring, og lad os, om det bliver nødven
digt, fremtvinge taalelige Livsvilkaar, vi 
kan saa vist være sikker paa, at Ad
ministrationen vil støtte os, thi den har 
efter alt at dømme alt længe indset det 
uholdbare i en Fortsættelse af den 
herskende Tilstand. 

Skulde det hænde, at vi saa os nød
saget t il at komme længere ud, end Ad
ministrationen kan følge os, ja, lad os 
da selv trække Læsset, og lad os saa, 
om det skal blive nødvendigt, bruge alle 
til. Raadighed staaende Midler, og det 
skal da vise sig, at vi nok skal faa 
Læsset i Hus, naar vi blot alle trækker 
i samme rfov. Zero. 
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Den nye Distriktsordning 

Den 1. Oktober d. A. træder den ved Lov
af 10. Maj 1915 hjemlede Distriktsordning ved 
Statsbanerne i Kraft, idet der i Stedet for d,. 
5 Kredse, i hvilke Banerne har været ind
d�lte, oprettes e Distrikter, nemlig: 

1 s t e  D i s t r i k t  med Kontor i København, 
omfattende Statsbanerne paa Sjællund og Fal
ster, 

2 d e t  D i s t rik t med Kontor i Aarhus om
fattende de fynske Statsbaner saml StrælZniilg
erne Esbjer,g-Fredericia-Frederikshavn mecl 
Sidebanerne Bramminge-Vedsted, Lunderskov 
-Vamdrup, Aarhus-Gren:ia og nander:;
Ryomgaard.

3 die Dis t r i k t  med Kontor i Struer, om
fattende alle øvri,ge Statsbunestrækninger i .Jyl
land. 

De Lokomotivpersonalet vedrørende Foran
dringer, og de hermed i rorbindelse staaencl.c 
Udnævnelser; der forelaa, da nærværende Blad 
gik i Trykken, �r følgende: 

Til Medhjælp ved Distriktsledelisen har Di
striktscheferne ved Maskinvæsenet i hver al' 
de 3 Distrikter 1 Maskiningeniør I., og 1 l 11-
geniørassistent. 

Til Medhjælp ved Tilsynet med Trarik-, Bane
og Maskintjenesten i Distrik,terne m. v. har 
Distriktscheferne udstationerede Tjenestemænd. 
idet Statsbanestrækningerne i saa Henseende 
inddeles i 9 Trafiksektioner, H Banesektioner 
og 5 Maskinsektioner. 

Maskinsektionerne er føl,gend,c,: 
1. Maskinseklion med Omraade: Hele Sj�-cl-.

land-Falster, Chef: Maskiningeniør I. C. C. 
Hunderup, med Bistand af Maskiningenior J I. 
F. G. Capito, 

2. Maskinsektion i Fredericia med Omraade:
Strækningerne Nyborg-Strib, Tommerup-As
sens, ·Fredericia-Esbje1;g (begge inkl.), Lun
derskov-Vamdrup og Bramminge (inkl.)- Ved
sted, Chef: Maskiningeniør I. C. H. Krag. 

3. Maskinsektion i Aarhus med Omraadc:
Strækningerne Fredericia-Frederikshavn, eks
klusive Stationerne Fredericia, Vejle Hov·ed
station Skanderborg, Langaa og Hobro, samt 
Aarhu;-Grenaa og Ryomgaard-Handers, (�hel' 
Maskiningeniør II. F. A. Mansa. 

4. Maskinsektion i Struer med Omraade:
Strækningerne Langaa (inkl.)-Struer, ekskl. Vi
bor-g Station, Skive-Nykøbing M. og Thisted
-Esbjer,g (ekskl.), ekskl. Stationerne Holste.l 
bro og Skjern, Chel'. 'Maskiningeniør 1 . .r. A. 
R. A. Sørensen, 9g 

" 
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5. Maskinsektion i Herning med Omraade:
Strækningerne Hobro (inkl.)-Logstør, Aale• 
slrup-Viborg (inkl.)-H ernina, Holstebro (inkl.) 
- Herning-Vejle (inkl.), 'kandcrborg-Skern
(begge i nid.) Laurberg (ekskl.)-Silkoborg og
Funder-Bramminge (ekskl.) Chef: �faskiningc
nior 11. H. N. i\[amsen.

El'lernævn Le stationeres saalcdcs: 
lngeniorassislent P. K. C. Lorup ved 1. Di

strikts æde i Kobenhavn. 
lngeniorassistent E. Tiichsen ved 2. Dittrikts 

æde i Aarhus, og 
Ingeniorassistent :\. R. Holm ved 3. Distrikts 

�de i truer. 
De nuværende l\Iaskinbestyrerc, d'Hrr. E. H. 

Schmidt, lste Kreds, A. Duseberg, Sclic Kreds 
vg H. G. Dorph, I. Kreds, overgaar sandsyn
ligvis Lil Stillingen som :llaskiningenior al' 1. 
Grad med Funktion direkte under Distrikts
cheferne. 

25 Aars Jubilæum .. 

Loko111olivfor111and F. Erichsen.

Ocn lste Oktober er det 25 .\ar siden Lo
komolivl'onnand El'ichsen, Fredericia, ansattes 
st>m Lokl'b. i Frederikshavn rorflyltedcs 1.-�.-�.J 
li I Koben havn 1.-5.-93 til i\'ybor,g for:·rern mr;. 
des Lil Lokom'otivl'orcr 1.-5.--99, Lil, Lokv1110Liv
l'orn1and 1.-1.-11, med Slalion i Frc ;eri•·i:1. 11· r 
havde Eriksen den store or" al mislr sin 
I I ttslru, som for ovri-"t havde v:cret s�·g i 
l'lcre ,\ar, saa Livet just ikke l'or E. har for
met si,g svm en Dans paa Hoser. Eriksen har 
altid udYist Forstaaelse og l111odcko111111enhed, 
naar Persona[et gennem deres Or 1•anisatio�1 ,-�l
lede ITenvcndeJscr til Depotet. 

Del samlede Personale vaa Dcpvl::l ,·islc de
res Erkendtlighed ved at overrække Lvkl'm. cl 
Gulduhr med Inskription. 
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25 Aars Jubilæum. 

lokomotivfører j. S. Jacobse·.:

Den 1 Le Oktober var det 25 Aar ·iden, al 
Lokomotivrorer J. . Jacobsen, Aarhus H., blev 
ansat som. L komolivmand. Jubilaren, der ha11 
gjort Tjeneste baade paa Sjælland og i .Jyl
lnnd, har alle Dage været en meget l'litlig 
og stræbsom l\Cand, hvis Humør og aldrig svig
tende Evne til at give en munter Historie ha1• 
skarret ham !en vis Popularitet, modtog mange 
Beviser herf01· paa sin Jubilæumsdag gennem 
den store Opmærksomhed, der blev visl ham 
fra ·Nær ·og Fjærn. 

Til Medlemslisten. 

Overført fra "D. S. og M. f.". 

Aspiranlerne: A. C. Henriksen - .. C. C:hri
storrersen - L. H. Andersen - E .. \. Pr
tersen - J. F. i\'ielsen - 0. l\l. Sore11:-;c11 
- L. I-I. Jacobsen - C. J. Christensen
V. A. Jeppesen - L. Schophus - C. \'.
I lau,gaard - C. V. L. Petersen - A. (.. 
Jensen - 0. P. Olsen - L. C. i\[ . Sn
rcnsen alle Kh. Gb. - K. Henriksen, Kh. li.

- S. W. P. ;\[ontbell, Kh. Ø. - K .  Morten
sen, lagelsc - H. E. J. Lauge en - K.

s 

.. 
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C. Petersen Korsor - A. P. V. Mortensen.
Fredericia� E. IT. Nielsen Kallundbor-l! - F. . ) � 

G. Christensen, :'llasnedsund.

Ikke 

Medlemmer af Lokomotivfyrbøderkredsen. 
Lokf'yrb. F. S. ,�. 13. Jorgensen (:\r. 32) -

- J. Poulsen (7!1:-l). - B. Hansen (701). - V. 
Frederiksen (47�). - Thomsen (Tj. t\r. .26H) 
- alle Kh. Gb. - Th. Hessel):>or.g (Tj. Nr 11·1), 
Esbjerg.

PERSONALIA. 
1/10 I 6.

forfremmet til Lokomotivfører er 
Lokomotivfyrbøderne: 

H. P. Rasmussen, Horsens, i Kallundborg. 
P. C. R. Lykkeberg, Aalborg, i Langaa 3. 

forfremmet til Lokon
1

etivfyrbøder er 
Haandværkerne: 

E. K. Henrikfe11.�Vk. Ng., 
H. C. Hansen, "Vk. Ar ,
C. Jacobsen, Vk. Ng .. 
J. I:'. Clausen, Vk. Ar., 

Aalborg. 
i 

.i.i 
.;,,, ·1 
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T. J. Thøgersen, Vg., i Frederikshavn. 
C, Rasmussen, Vk. Ar., ,, 
J. M. Kleis, Vk. Kh., i Fredericia. 

Ansat som Lokomotivfyrbøder er 
Ekstrahaandværkerne: 

H. J. Poulsen, Es., i Esbjerg. 
J. P. 0. Jørgensen, Vk. Ng., i Ablborg. 

forflyttet efter Ansøgning er: 
Lokfører R. P. Rasmussen, Kallundborg til Kbhvn. G 1 
Lokfører N. P. C. Nielsen, Kbhyn. G. I til Kbhvn. G 5. 
Lokiyrb. K. V. Jakobsen, Frederikshavn, til Aalborg. 
Lokfyrb. J. f. P. Gronemann. Fredericia, til Horsens. 

Afskedi�et er: 
Lokfører S. Iversen, Frederikshavn, efter Ansøgnmg 

paa Grund af Svagelighed med Udgangen af 
Oktober Maaned d. A. 

Lok.fører C. P. Kaae, Thisted, efter Ansøgning paa 
G1und af Svagelighed med Udgangen af De
cember Maaned d. A. 

Død: 
Lokfører S Pedersen, Kbhvn. G 5, d. 4. Septbr. d. A. 

, I 
AALBORG OG A.BRØNDUM & SØNS 

AKVAVl'TTER 

Lokomotivmænd 

<!tnrløbero _Ji (i; ntr kan i deres Fritid skaffe sig en god 
·og sikker Biindtægt som Repræsen
tanter for et københavnsk Oliefirma.

llerrlep8' fincftc! 

PAT E NT E R i Ind- og Udland udtages gennem
NORDISK PATENTBUREAU 

-------·------Hans Petersen. Istedgade 3. Tlf. V. 3741· 

HAFNIA 
San1let Forsikringsbestand 

over 257 Mill. Kr. 

Samlede Garantimidler 
over 71 Milt. Kr. 

M . M 11 
. TEKNISK 

a X ø e r MASKINFORRETNING

ALLE TEKNISKE ARTIKLER · 
- HAVNEGADE 55 - - KØBENHAVN I<. ·- - TELEFON 7986 -
----E.'111------�--------------

Haslund &. Larsen, 
Vinhandlere, 

Nørrevoldgade 27. 
Telefon 1899. Telefon 1899. 

Prima vellagrede Vine og Spir�tuosa, 
I

BilL'!t mrkt. ,,Energi" indsendes
i Løbet af 8 Dage til Bladets Kon
tor. 

I
Godt økonomisk Nyt! 

Klirigry Sæbespaaner.
Den mest økonomisk og let

teste Maaee at bruge Hushold
ningssæbe paa. faas overalt.

Samtlige Næringsmidler for 

= Sulilieragge. =
SANA' 

6 Skindergade is,
, , , København. 

Tlf. 5650, For'iendes overalt. 

�·1e�i�r�ro�·-�to�sin�··i 
15, Absalonsgade 15, ; 

bør være D�res FODTØJ: Leverandør 1 • 
Forretningen grun

.
dlag_t 1879. : 

···································· 

12 Fotografier 50 Øre 
AMERICAN PHOTO Co. 

47. N.orr,brogada 47 E NIELSEN.
(NB, Billeder kan leveres paa I Time) 

Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion og Ekspedition: Vesterbrogade 98 a 2
• Kjøbenhavn B .. Tlf. Vester 2895 v. 

Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

A Ek d't' J for Kjøbenhavn: C. Hansen, Sommerstedgade 222, Telefon Vester 4011. nnonce- spe I t0ner: \ for Provinsen: L. RasmuHen, Hans Tausensgade 14, Odense. Telefon 2288,

" ,, 

.. • ;;;;;;,;============;;:.::=:::;-! 
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