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Om Beregningen af en Pri -Index 
Af Kontorchef i det statistiske Departement, 

Johs. Dahlhoff. 

En automatisk vid�ende Hegulcring ul' Lon
ninger efler Prisniveauets StigeJ1 cl ler F,lid 
forudsæll'er, at del stalislisk scl c1· 111uligl 
at konslruere et paalideligl virkende Baro
meler til Angivelse af Prisniveauets Højde 
paa el' givet Tidspunkt i Forhold Lil dels 
Højde, f. Eks. da Lønningerne ble,· fosls,11. 

Der har værel Forslag fremme om ,it be
regne Prisniveauet efter et Genncmsnil ar Pri
serne pa:i vore vigligste L::rndbntgsprodukter, 
ligesom der ogsaa kunde være Tale om al 
gaa ud fra et saadant Prisindex, der l'rcmkom
mer ved en Gennemsnilsbercgning al' Priserne 
paa saa og saa mange af de Yigligstc .-\rtikle1· 
i Verdensomsælningen. :\Ian kunde herlil 
vælge de Tal, der :Maaned efter Maanccl findes 
i Economi t, eller man kunde vælge andre 
efter lignende Principper beregnede Tal. Ertcr 
Erfaringen vil de Indexlal al' denne .\rt. der 
foreligger, i alt væsentligt følge de samme 
Kurver. 

En saadan Løsning af Opgaven vilde sta
tistisk set være den letteste og vistnok ogs:rn 
den mindst omtvistelige, men for LønmodL1ge
ren er den ikke den mcsl tilfredsstillende. idet 
den vilde kunne virke ganske urelfærdigt. Et 
Aars stærkt Fald eller Stigen i Hvede- eller 
Bomuldsprisen som Følge af ekslraonJinære 
Høstforhold i Amerika vilde f. Eks. kunne 

paavirke Lønningerne her, uden al disse Pr·is
svingninge1· maaske korn Lil cl mærkbart d
Lryk i Prisen paa de Varer, Tjcnestcmancic.n 
køber? For Lønmodlageren maa clet gælde 
om, at Pristallet bliver cl genc,·ell Cdlryk 
for, hvad de Varer i Øjcblikkel koster, der er 
hans vigtigste Fornødenhede1· - hans Løns 
Købeevne overfor del, han har Brug Jor. 

Opgaven· bliver allsaa den at konstruere cl 
Pristal, dels paa Gnmdlag af den ·i\længcle. 
hvormed lwer enkell af de vigtigste Livsfor
nødenheder indgaar i Lønmodlagercns Fo1·
brug, del. paa Grundlag al' Priserne paa disse 
Fornødenheder. Forbrugel c1· n:.1turligYis i 
Enkellheder ikke ens for blol to forske li ige 
Personer eller Husslande. Man 'm,rn vælge 
en Standardtype indenfor den Klasse c.1f Per
soner, der er Tale om, hvilkel V:ilg nnturligvis 
bliver rel vilkaarligt, naar Klassen er s;ia sto1· 
og uensarlel sarnm.ensat som S1atsljenrstr
mændenes; som en rimelig Type kunde' man 
f. Eks. vælge 011 Mand med ca. 3000 Kr. i lncl
tægt, Hu tru og el P,1r Høm, hosicldcncle i
en Provinsby. Hvorledes sliller l1ans (;cn
nemsnitsforhrug sig? Til Besvarcl .se heraf h:1r
Statistisk Deparlemenl netop uu tilvejebragt
et meget værdifuldt 1ateriale, idet ca. halY-

' tredie Hundrede Familier i 191G har fø1·t en 
delailleret Regnskabsbog, som de i sin Tid 
fik udleveret af Departcmcntcl og aller har 
indsencll dertil i udfyldt Stand. 

I det store Flertal af disse Familier er H11s
faderen S Latstj enestemand eller i en S Li li ing 
af gan ke ligncnae Art. �fan hnr fra t1dligerc 
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Aar Statislik over "Arbejderfamlliers "'Forbrug, 
men selv med samme Indtægt er en Arbej
ders Forbrug noget forskelligt fra en Tjene
stemands. Man kan indvende mod den Sta
tistik, der har 1916-Bøgeme som Grnncllag, 
at Dyrtiden og mange særlige Forhold har 
sat sit Præg paa dette Aars Forbrug, hvorfor 
Bøgerne ikke viser normale Forhold. Skulde 
Sagen imidlertid faa praktisk Interesse, vil 
man dog i et følgende Aar, og maaske frem
tidig periodisk med nogle Aars Mellemnnn, 
kunne gentage Undersøgelsen. Man vil sik
kert kunne gøre Regning paa samme velvillige 
Forstaaelse for Sagen, som den man første 
Gang har mødt i de interesserede Kredse. Un
dersøgelsen af 1916 - hvoraf visse Resultater 
har været omtalt i "Statistiske Efterretninger« 
(1917, Nr. 9) - viser i hvert Tilfælde, at man 
ad denne Vej kan naa til et særdeles godt 
Grundlag for et Prisindex, hvad -Forbruget 
angaar. 

Den anden Side af Sagen: den periodiske 
Konstatering af Priserne paa Livsfornøden
hederne er et Emne, soni Statistiken nu under 
Krigen har dyrket meget intensivt. Hver Maa
ned gives der Indberetning fra alle Landets 
Byer om Detailpriserne paa en Række Varer, 
og hertil kommer specielle Undersøgelser om 
Husleje, Priser paa Beklædningsgenstande m. 
m. Hele denne Prisstatistik vil formentlig
blive fortsat ogsaa efter Krigen.

Statistiken maa saaledes siges nu at staa 
godt udrustet med Materiale til Beregning af 
et Pristal for automatiske Lønreguleringer. 
I Lønningsloven maatte formentlig Princip
perne fastslaas for Beregningen, medens En
kelthederne herved maatte overlades til Afgø
relse af vedkommende Gren af Centraladmini
strationen, der efter det beregnede Gennem
snitsbudget udvalgte de Varer eller Fornøden
heder, der skulde tages med i Betragtning, 
med de Mængder, som del faktiske Forbrug 
udviste. For hver Periode beregnes da Ud
giften hertil efter de paa et givet Tidspunkl. 
gældende Priser, og delte samlede Udgifts
beløb blev da Prislallet. Man kunde f. Eks. 
tænke sig et Pristal beregnet efter Januar
priserne, gældende for del følgende Finans
aars. At forandre Pristallet i Løbet af Finans
aaret vilde næppe være pra.klisk, men længere 

end el Aar burde Perioden paa den anden 
Side vislnok heller ikke være. 

Hvorledes Lønni ngerne nu skal variere cfler 
Pristallene, om f. Eks. hver Procent eller hver 
5 pCt., et Aars Pristal er ·højere eller lavere 
end det Tal, man er gaaet ud fra, skulde 
give et almindeligt Løntillæg af 1 eller 5 pCL., 
er naturligvis ,Sagens Kærne, men vil sluttelig 
indgaa som et Led i det store Spørgsmaal, 
om hvor meget Staten overhovedet mener at 
kunne betale sine Embedsmænd. Rationelt 
kan noget tale for en Løsni.ng, som f. Eks. den 
foran antydede, andet for en anden, som f. 
Eks. at der ikke blev Tale om at sætte Løn
ningerne ned fra deres oprinde] ige Beløb, og 
kun lade Procenttillæget gælde en vis Del af 
Lønnen, saasom de første 3000 Kr. eller lign. 

Fra det. ganske snævre Synspunkt - det 
rent statistiske - som Sagen her er set fra, 
synes 'der ikke at være noget til Hinder for, 
at Problemet om en Regulering af Lønnin
gerne efter Prisniveauet maatte kunne løses 
paa en hensigtsmæssig og tilfredsstillende 
Maade. Om det imidlertid er i Tjenestemæn
denes Interesse, at dette ret underordnede 
Punkt i hele Lønsagei1 skydes saa stæirkt 
frem i Forgrunden, som det ser ud til, at det 
skal blive, er et helt andet Spørgsrnaal, som 
der ikke her skal tages nærmere Stilling til. 

Efter "Ministeriernes Maaned1blad ". 

Dyrtidstillæget. 
Finansministerens Udtalelser til 

Centralorganisationerne. 

Repræsentanter for Lønningsudvalget har 
Torsdag cl. 16. ds. haft en Konference med 
Finansminister Brandes ang. Cen lralorganisa
tionemes Krav om Supplemenls-Dyrtidstillæg. 

Efterat Udvalgets Formand havde redegjort' 
for Hensigten med Henvendelsen udtalte Fi
nansministeren, at han under Forhandlin
gerne sidste Vinter ikke havde f o r  p 1 i g t c t 
Regeringen til noget som helst i Retning af 
yderligere Tillæg for indeværende Aar, men 
lovet at ville stille sig vel villigt, og senere 
overveje Spørgsmaalet om et Supplements
tillæg, forsaavidt Omstændighederne skulde 
gøre det fornødent. Finansministeren var n u
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klar over, at disse Omslæncl igheder v a r  i n d
l r a a cl l, og var ogsaa villig til al forelægge 
cl Forslag 0111 cl Supplementslillæg for inde
værende Aar samlidi_g med Forslag om Dyr
Lidstillæg for det kommende Aar. At fore
lægge cl s p eci e l t  Forslag om et Supple
menlst•illæg vilde være meget uheldigt, fordi 
Higsdagsparlierne under Forhandlingerne 
herom sikkcrl vilde. lade deres Stilling være 
afhængig. ar, livorvidl de samlidigt kunde er
holde �ledclelelse om Hegeringens Hensigter 
m. H. L. del. kommende Aars Dyrtids I il lrcg.
Finansminislcrcn maatte derfor bctn1glc det
som mosl praklisk at følge Frcmgangsmaaden

• fra Lidligcre, idel man maaske nok kunde
roranleclige, al Supplementstillægct udbclales
Lidligere end · siclst; maaske allerede 1. No
vember d. A.

Med Hensyn Lil den af Centralorganisatio
nerne senere ansøgle Forskudsudbctaling af 
Oktober-Tillæget, vilde hnansministeren ud
tale, at dertil krævedes en Lovj:enclring som 
det sikkert vilde blive vanskeligt at faa Rigs
dagen til at gaa med til. 
Iøvrigl var det vanskeligt at bevæge Higsdagen 
Lil at behandle nye Love om Sommeren. Fi
nansministeren beklagede, at Centralorganisa
tionernes Repræsentanter havde maattet gaa 
forgæves og ikke havde kunnel erholde Op
lysninger om Stillingen tidligere, men hen
pegede paa sin først nu overstaaede lange 
Sygdom. 

Charles Petersen indrømmede, at Tiden nu 
var lovlig langt fremskreden, til at et For
slag om Forskuds-Udbetaling kunde behand
les, saa det kunde faa Betydning, ·vilde dog 
henpege paa, at Forholdene m. H. t. Brænd
selsindkøb er meget uheldige for Tjeneste
mændene. Disse har som Landets øvrige Bor
gere gjort Bestillinger hos de forskellige Kom
muner i det ·Haab, at Betalingsforholdene orcl
nede s1g inden Leveringen. 'Nu forlanger 1 
(wert Fald Københavns Kommune, at Koks 
skal være. belalt inden Leveringen, ellers bli
ver denne annuleret. Det vilde derfor være 
ønskeligt, om Tjenestemændene kunde er
holde en mindre Forskudsudbetaling paa et 
halvt Hundrede Kroner mod Kvittering, og 
mod Indeholdelse i Oktober-Dyrtidstillægel. 
En saadan Foranstaltning kunde formentlig 

157 

ordnes administrativt. Endvidere vilde det af 
Hensyn Lil Jernbaneforbundets Kongres i Sep
tember være af Betydning, om den Forhand
ling, som skal finde Sled med Organisatio
nerne, kunde være afholdt inden d. 10. Sept. 
Det vilde være ønskeligt om Regeringens 
Hensigler m. H. t. Tillægcts Størrelse kunde 
være Centralorganisationerne bekendt inden 
nævnte Tidsrum. 

Finansminisleren udtalte, at hvad sidsl
nævnle Henstilling angik, 1ilde det være umu
).igl at efterkomme den. En Forhandling vilde 
finde Sted i September, men ganske sikkert 
dog i sidste Halvdel af Maaneden. De nød
vendige Forhandlinger med Rigsdagsparlierne 
lager erfaringsmæssigt nogen Tid. Det var 
Minislerens Hensigt at forelægge del paagæl
dend3 Lovforslag samlidig med Finanslovens 
Forelæggelse. Hvad Henstillingen om en min
dre Forskudsudbelaling angik, indsaa Mini
steren dens Betydning, og vilde stille. sig saa 
velvilligt som muligt. Han vidste ikke, om 
det administrativt kunde lade sig gøre, men 
vilde lade Spørgsmaalet gøre til Genstand for 
en Undersøgelse. 

I øvrigt. erklærede Ministeren, at han var 
klar over, at det kommende Aars Dyrtids
tillæg ventedes at blive noget højere end inde
værende Aars; og hvad Supplemenlstillægct 
angik, var det hans Mening, at man ikke burde 
gaa under et almindeligt Kvartalstillæg. 

Charles Pelersen udtalte hertil, at et Beløb 
paa 100 Kr. ikke vilde blive betragtet som 
tilfredsstillende for Tjenestemændene, der jo 
havde ansøgt om 240 Kr. 

Ministeren kunde ikke paa nærværende 
Tidspunkt udtale sig om, hvorvidt det kunde 
lykkes at bringe Beløbet op over 100 Kr. Han 
henpegede paa Statens financielle Stilling og 
paa Bemærkningen om, at Tjenestemændene 
ikke kunde indse Rigtigheden af, at deres øl�o
nomiske Forhold var afhængige heraf, sva
rede Ministeren, at disse jo dog vilde komme 
til gennem Skatterne selv at betale deres Parl 
af de forøgede Udgifter. 

Ministeren tilkaldte derefter Generaltold
direktøren, og der førtes derefter en Forhand
ling med denne om, hvorledes Tanken oin 
en administrativ Udbetaling af et mindre For
skud til Bræ:ndselshjælp lettest lod sig prak-
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tisere. Saavel Ministeren som Genernldirek
løren )ovede at' ville medvirke til e11 Realisa
tion af den fremsatte Tanke. 

Den kommende Lønningslov. 

Under denne 
Stand" Nr. 14 et 
Frederiksen, Ms., 
Mærke til. 

Jeg skal tillade 

Overskrift findes i ,.Vor 
Indlæg af 1 -fr. Togfører H. 
som nok er værd al lægge 

mig at citere: 
l "Vor Stand" Nr. 12 har Hr. Baneinge11ipr H

l. Christiansen l"remsat nogle almindelige Belragt11i11-
ger over, hvorledes han mente, den kommc11de 1.on
ningslov burde grundlæg.ges, og ihvorvel je.g i mangt 
og meget kan slutle mig til Hr. C.s !1æso11nemc11I, 
er der dog særlig et Forl10Il:I, som ligger mig. pa:1 
Sinde, og som ikke ri-gtig !'alder ind 1111der del ar 
ham anførte!, og det er derfor, jeg ger�e vil tillade 
mig at supplere med et Par Bemærkni11ge1·. 

Der l"indes ved Statsbanerne en ikke ringe I-i.Lasse 
Tjenestemænd, som dog vist maa anses ror al vocrc
af ret væsntlig Betydning for Trafike11s praktiske, 
præcise og sikre Udførelse; nemlig de Tjenestemænd.
som fra de lavere "Klass.er" har gjo,rt sig kvaliri
cerede og fortjente til at indtage arbe_jdsledende Stil
linger som L Eks. Hanger- og l'akhusmestrr eller 
-Formænd, Lokomotivrormænd, Togl"nre1:e, Vognop
synsmænd, Værkmestre cg Stationsmestre. Disse er 
ror de fle:;tes Vedkomme1,dc anbragt i udsaalle Sik
kerhedshverv, hvor tillige den personlige Risiko er 
ret betydelig, og bør ved en kommende Lonni11g:,;. 
lov stilles saaledes, at de ikke skal røle si,g for
urettede af nogen anden Tjenestemandsklasse, mrn 
lJør ha\e Krav paa en Indtrogt, som relativt er L<m 
i'ol' det betroede Hverv. Th i s a a: l e  cl e s  b ø r d e I 
være, ;1 t den 1 av es t løn n e d e  s k a l  k u ·1 n c 
I c v �, o g g ø r h a n s i g f o r t j e n t, o g d e r g ,1 r f: s
B r u � a f h a m b ø r h a n o .g s a a l 0 n n e s i er
r o r, s a a l t· d c s a L c• g s a a h a n k a n y d e l i rl t 
u cl c ,. e r d e t I, c, , k e d n e s t e M a a l t i 1 s i n F a,
rn i I i e s J . l' ·, i'- Y i 1 k a a r o g s i n e B ø r n s U li
dan 11 el sc.

Disse Tjenestemænds Lønsatser bør ingensinde 
sættes lavere end ?atserne ror Gennemgan,gsstillingen 
til de egentlige Embeclsstillinger, nemlig Assistentstil
lingens, det kan dog næppe siges at være noget højt 
Ønske. Naar Hr. C . .ikke har hal't sin Oprn:,crksomhed 
ved den her omtalte Tjeneslemandsklasse, I igger del 
rnaaske i, at de allerl"leste ar dem horer hjemme 
i Tral"ikafde]ingen og 1'raskinafclclinge11. 

\lasnedsuncl, 9. Juli 1917 

•) Udhævet af os. Re d. 

H. F 1-c cl r 1· i k s c 11.

Jeg skal ikke opholde mig ved dem, ,,der 
har Betydning osv.", ,,dem der har gjort sig 
kvalificerede og fortjente osv., ej heller vccl 
dem, der har "de udsatte Sikkerhedshverv, 
hvor tillige den personlige Risiko er ret be
tydelig." 
' Men jeg finder Anledning til at oplyse Hr. 1�. 
om, at sjkkert al le vil protestere mod Hr. 
F.s Tankegang, naar han skriver:

- - - ,,Thi saaledes bør del være, at
den lavesl lønnede skal ln�nne leve, og gør 
han sig -fortjent, og der gøres Brug af 
ham, bør han ogsaa lønnes derfor; saalecles, 
al_ <.1gs:1a han kun· yde lidt udover det be
skednesle Maal til sin Famil'ies Levevilkaar og 
sine Børns Uddannelse.'' - - -

Tænk engang - en Repræsentant fm Stats
Ljenestemændene under virkelig den lavest
lønnede saa meget, at han kan leve, · ellOi· 
skulde han være kvalificeret, eller tilfældig 
forslaa at bruge Albuerne lidt, saa bør han 
ogsaa lønnes derfor, kun han og dem, der 
eventuelt er lldt højere oppe paa Lønstigen, 
- maa kunne yde lidt udover det beskedneste
0. S. V. 

Altsaa, den lavest lønnede skal have det
"lørre Brød", den der gør sig fortjent til at 
indtage ,;en �rbejdsledende Stilling", skal have 
Paalæg paa Maden, og lidt til Børnenes Ud
dannelse. 

Det er en TjJlidsmancls Stilling; heldigvis 
vist en af de faa, der er kommen saa vidt. 
Togførerstillingen (Arbejdslederen), er vist 
gaaet Hr. F. til Hovedet. Hr. F. har vist glemt, 
da han selv l1ørle til de daarligst stillede. 

Del synes nu for Hr. F. kun at komme 
an paa at faa hyppet sine egne Kartofler, 
i delte 1'ilfælcle dækket under nogle mærkelige 
Eksempler paa "Arbejdsledere i udsalte Sik
kerh.eclsl 1verv". 

Tiden er ikke nu, Hr. F., til gennem mere 
eller mindre slørede Indlæg, al søge at til
spidse Forholdet mellem Tjenestemændene. 

l\Ien den er inde for et loyalt og enigt Sam
arbejde Lil Løsning af det store Spørgsmaal 
"vore Lønvilkaar", den er inde Lil en klar 
og nøgtern Behandling, og til en enig og be
stemt Optræden i denne Sag, dersom der øn
skes et godt Resultat. 

Ved denne Fremgangsmaade vil man sik-
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ke ·t komme ud over det, som Hr. F. tilsyne
ladende bæver for - naar han skriver: ,,at 
de ikke skal føle sig forurettede af nogen an-

, den Tjenestemandsklasse." 
K. 

Maskiningeniør A. ·ouseberg. 

Atter har en af Jernhanens \ eterane1· forladt 
sin Virksomhed, idet at Ingeniør D usebcrg 
efter 35 Aars Tjeneste paa Grund af Svage
lighed har taget sin Afsked af Statsbanernes 
Tjeneste med Udgangen af Juli Maaned. 

Duseberg blev allerede som ganske ung ud
uæ'vnt til Maskiningeniør i Struer, hvorefter 
han kom Lil Aarhus, hvor han i mange r\ar har 
bestyret Kredsen paa en særdeles imødekom
mende :Maade, uden nogensomhelst Smaalig
hed overfor sine Underordnede. Som den Fre
dens Mand, han altid har været; vil vi ønske 
ham en smuk og lys Livsaflen efter de lange 
Arbejdsaar med Tak for den svundne Tid. 

Fra Maskiningeniøl'en har vi modlagel føl
:iende Skrivelse: 

Hr. R e dåk tø r! 
Nu da jeg slaar i Begreb med

) 
efter 35 Aars 

'Cjenesle, at forlade "De danske Statsbaner'·, 
vil jeg gerne have Lov til gennem Deres ærede 
Blad at sige mine Venner paa Lokomotivet, 
hvor jeg med Sandhed kan sige at have til
l ,ragt mine bedste og kæreste Timer i Tjene-

sten, et hjerteligt Farvel og Tak. 
Jeg ønsker den danske Lokomotivmands

sland god Fremgang saavel i faglig som i øko
nomisk Henseende. 

D u s e b  e r g. 

Sammenligning. 

I ,:Vor Sbrnd" Nr. 13 og 14 findes et 
Par rlikler, omhandlende Lønspørgsmaalel, 
lworaf den ene gøres til Genstand for nær
mere Omtale i nærværende Blad, medens vi 
ikke har fundel det lejligl1eden værd at røre 
ved den anden. Imidler.lid synes det, som 
,,Vor Stand" finder det korrekt at optage Ar
Lilder omhandlende nævnte Spørgsmaal, hvori 
drages Sammenligninger, der selvfølgelig kun 
har en bestemt Tendens, nemlig den at vise, 
hvor ugunstig den paagældende Klasse Tjene
stemænd er stillet i Forhold Lil andre nær
mere betegnede Tjenestemænd. Naar vi øn
sker al omtale dette, da er Aarsagen ikke den 
at vi vil røre ved Paalideligheden af de i 
"Vor Stand" fremdragne' Oplysninger, dette 
ønsker vi ikke, men vi ønsker at betone, at 
Fagbladene i Øjeblikkel ikke kan have den 
Opgave at fremdrage denne eller hin Kategori 
paa andres Bekostning. 

aar vi fremhæver dette, er det fordi, at 
saalænge Lønkommissionen end ikke er ned
sat, saalænge den ikke er begyndt at arbejde, 
saalænge Resultaterne ikke foreligger, ikke er 
til at øjne, saalænge bør Enigheden i hvert 
Fald være til Stede om en fælles Fremgangs
maade i Behandlingen af Lønspørgsmaalel. 
Det er for tidligt allerede nu at lave· Uorden 
i den fæl les Fremmarsch mod bedre Løn- og 
Levevilkaar. - Den i Nr. 13 omtalte Artikel 
hedder Assistentklassen". - Vi vil gerne 
citere et Par Linier af. denne Artikel, der om
handler Assistentlønninger. 

,,Sammooligning mellem Tog- og Lokomo
tivførere kan ikke finde Sted, da disse gennem 
Emolumenter oppebærer langt mere." 

Det er disse Linier, vi vil fremhæYe. Vi 
skal til Gengæld. tage et Par Bytteannoncer fra 
"Vor Stand" med for at belyse Arten af denne 
Dokumentation. 

I Nr. 7 findes en Annonce af følgende Ind
hold: 

,,_.._,,Ol. ""'='XX'".....,==============-,,=.,_,,..,,"""2.,,...,,,:S:::...,,= 
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"Bytn i n g  ø nskes. Assistent paa Slalion 
nær Kjøbenhavn med god samlcl Tjeneste 
og ·ca. 300 Kr. i Biindlægter, ønsket· s11arest 
Bytni ng, helst ti l Landslation paa Sj"-cJlancl. 

Billet mrkt. o. s. v." 
I Nr. 4 findes en saalydenclc: 
"A s s is t en t, Østjydsk Landsl:,tion, lllCd 

gode Forhold og ca. 300 Kr. i Spor! ler om 
Aarel, ønsker Bytning til Kjøhcnlrnvn eller 
Slati on i Nærheden af Kjøbenlwvn. 

Billel mrkt. o. s. v." 
Vi ønsker ikke al Jccle længen· lill>:1ge i 

"Vor Stand", men regner r\.ssislenlklusscL1 ikke 
med disse Biindlægler"! Hvad c1· det for ! > eng··. 
formodenllig Nalpenge o. lign·1 

- Og :tllc c1· 
de ljente paa H j em s t c cl 't. - D c I '" i I 
s i g e, a l d e e r m e g e l 111 c r c v æ r cl c Ll d 
d e t  kø r e n d e  Pe r s o n ale s Erno lu
m e n  t e r. 

Angaaende Tog- og Lokomolivpersonalcls 
Emolumenler kan vi ønske. al oplyse, at disse 
alle tjenes u d e n f o 1· H j e m s l e cl e t, og at 
omtrent Ha lvdelen - i hved Fald for Loko-· 
motivpersonalets Vedkommende - al' clissd 
Penge er N alpenge. K ø r e  pengene for en Lo
komotivfører kan vel gennemsnillig ansætles 
ti l ca. 30 Kr. pr. Maaned, fot· en Lokomo
tivfy rbøder det ha lve. Tror d'Hrr. Assistenter, 
det er r en G e v i n s t? 

Vi kan forsi kre d'I-l1T. om, at vi hel lct·e 
vil tjene ca. 25 Kr. hjemme paa Hjemslcclet 
om Maaneden end 50 Kr. udenfor Hjemsledel'. 

Vi ønsker intet mere at føje til delle, ucloYer 
det som vi begyndte med, idet vi endnu en 
Gang fremhæver, at Artikler af den Art i hvert 
1� ald i kke e n d n u  bør findes i Fagbladene. 
- Lad os venle med at lave Spektakel!

Støt vor Organisation Ord og Gerning 

25 Aars Jubilæum. 

Lokomotivfører P. C. Wanting, Struer, kan den I. Sept. 

fejre 25 Aarsdagen for sin Ansætte Ise som Lokomotivmand. 

Lokomotivfører C. L. Bruun. 

Lorclag cl. I. .\ugust, lG. ca. 5 Ern., skete der en 
L'l.vkke paa llillernd Jernbaneslalion, idet al Loko
molivl'orer C. L. Bruun blev kort ihjel af et kr�·dsende 
Tog. Bruun va1· gaael et Ærinde. over i Hemisen. 
der er lige ved Siden al' Stationen, og p-aa Tilbage-
1·ejeu til .\laski11e11 blev lrnn paakort al' Togel fra 
l'-obenha1·11. som i det samme korte ind paa Statio
nen. :\led knust lloved og l'rygtelig lemlæslel blev 
Bruun korl el'ter lrukkel frem mellem Vognene. Han 
er ulvivlsoml dod paa Stede:t. 

Del e1: kun ganske kort Tid siden, vi bragte al\lodes 
13illede her i Bladet i Anledning af hans Jubilæum, 
lidet anencl� at vi saa kort efter i saa sor-geUg An
ledning alter skulde bruge dette. Bruun var vel et af 
de .\leunesker, som /in.gen venner havde, hans brave 
retsindige Væsen l':mdl alle for ham, og blandl Lo
komotivnrn.:ll(leene l'ar lrnn vellidt som.faa. - Bruun 
var Formand ror Fanebestyrelsen. Afdøde var gifl 
og el'lerJader sig l'ornden Hus:tru 2 ,unge Døtre, hvoral' 
den ene læser Lil Skolclæreri11derksame11. Halls Hu
stru har i længere Tid været apoplektisk, saa For
holdene: i det lille 11.iem. el'ter at den fry,gtelige l lykkc 
har raml dette, sikkert er megel vanskelige. 

Begravelsen, c.ler fandt Sted Torsdag den 9. Aug. 
l'ra Vestre Kirkegc1ards store Kapel, havde samlet 
en :\fængde deltagende Jerhbanemænd, vi antager al 
ca. 1000 .\lennesker var tilstede. I Følget bemærkede 
vii Maskiuingenior S ·ilmidt. 5 Faner paraderede ved 
Baaren, 3 l'ra Dansk Jernbane Forbund, D. L. F,s 
og Maski11al'tleJingem Fane. - Kapellet 1mnde ikke 
rumme alle de i\le1111esker, der vilde vise Bruun den 
sidste Ære. 

Husk Indmeldelse i Hjælpefonden
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De sjællandske Statsbaners Lokomotiv
personales private Enkeunderstøttelse5-

Kasse. 
Regnskabsoversigt for Aaret 1916-17. 

INDTÆGT: 
Saldo for Aaret 1915-16 ................. . Kr. 83745,10 j 

4983,00 I 
2986.28 

Ko .tingen! dg Indskud ................... . 
lndvund11e Renter ........................ . -

Balance ... l(r. 9171�,38 
UDGIFT: 

Pensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 4875,00 
Tryksager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17;00 
Porto, Papir og Blæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 
Leje af e11 Bankbox ................ (. . . . . . 5.00 
Afkortning af l(onti11gent ........... :. . . . . . 91,52 
3 1 /, 0/o Øst!. l(reditf. Oblg.................. - 73000,00 
4 °/o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000,00 
lndes'aaende i "Bikuben".................. 8724,00 

Balance ... Kr. 91714,38 
Kassens Kapitalformue er steget fra 83745,00 til Kr. 

86724,00 i det forlnbne Regnskabsaar. 
Ved Aarets Begyndelse var Medlemsantallet 413 og ved 

Slutningen 415. Der er indmeldt 6 nye Medlemmer. l er 
død og '2 er udrneldte og l er slettet for Restance. Der 
ydes Pension til 43 Enker, deraf faar 28 100 Kr. og 15 
150 l<r. aarlig. 

C. Kirkensgaard,
Kasserer. 

Regnskabet er revideret og Kassens Værdipapirer og 
: parekasssehog eftersete og befundne at være i Orden. 

København, den 23 Juli 1917. 

Lokfyrb. 

A. Østerberg, /. Jacobstn, 
Revisor. Revisor. 

Til Med·lemalisten. 
Overfort fra D. S. lli M. F. 

f. C. Madsen,
A. P. T. Rasmussen,
A. Iversen,
K. f. Bendixen,

Kbhvn. Ki. 
Viborg. 
Gjedser . 
Struer. 

Afskediget er: 

Lokl'orer N. K. Koksban«, Nyborg ,  el'ter Ansogning 
paa Grund ar Svagelig hed med Pension fra :31. .Juli 
1917. 

I. August 1917.
Forfremmet til Lokomotivfører er: 

Lokl"yrboder J. D. Hubert, Struer, i E sbjer,g, E. ?IL 
Petersen, K h. Godsbg., i Korsør. 

Forfremmet til Lokomotivfyrbøder er: 

Haandværker S. M. I-I. Peter sen, Ctrvk st., Aar hus, 
Struer. 

Ansat som Lokomotivfyrbøder er: 

Ek stra haandværkerne C. L'. Clemmensen, Ctrværkst., 
Kblwn., i Gedser, J. J. Jor,gensen, Ctrværkst.; Kbhvn.; 
i Gedser , T. 0. ielsen, Ctr værks.t., Aarhus; i Stn�er. 

forflyttet efter Ansøgning er: 

Lokforer . J. L. Voldby, Langaa , til Roskilde. 
M. A. Heeluml , Esbjer g, til La.ngaa , Lold'yrbødeme
F F Rvsz Struer til Aarhu s J [. S. E. Boye. Kblwnsl 

• • .J ) ' ' 

Godsbg., til .\alborg, P. V. Jensen, Gedser , til Kbhvn s 
Godsbg., V. Jensen, Aalbor.g, til A,arhus H,, V. A. 
.J. Olsen, Ged ser, til Kb hvns. Gocl sba. 

l"orftyttet efter Ordre eri 

Lokfyrbøcler C. Peter sen, \arhus IL, til Vamdrup. 
1. Oktober 1917.

Forflyttet efter Anaøgning er:

Lokfører A. C. V. Olsen, Ged ser, til He]singor. 

AALBORG OG A.BRØNDUM & SØNS 
AKVAvn:TER 

H A f N I A 
Samlet fersikringsbestand I

over 275 Mill. Kr. 

Samlede Garantimidler 
over 75 Milt. Kr. I

Godt økonomisk Nyt! 

Klingry Sæbespaaner. 
Den mest økonomisk og let 

teste Maade at bruge Hushold 
ningssæbe pu. faa■ overalt. 

------------------------

VI klæder dem paa alle 3 ------------

for ca. 1/2 Pris 

{ 
bl aa & sortSerges 

Costumer kul•rte, e'ngelske 
Alpaca graa & 

sorte. 
Overstykker Alpaca & kul. 
PlgekJoler&Overstykker 
Dren1etøj - Stortrøjer. 
PRBVELAGERET 

NØRREBROGADE 187 '· 

I .CHR. HELMBÆK 
! Nørrebrogadc 206

J Cigar-og Vinhande1 
i 

Telefon Taga 297 y. 

gy{_odefoP 
pefningen 

OODTHAf\BSVEJ 55 
Tlf. 887 y. Tlf. 887 y. 
D A M E- OG B Ø R N E H A T T E. 

Udiau 2 Gange maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn B. fif. Vester 2895 v.

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

Annonce-Eklpeditioaer: 
for Kj•benhavn: C. Han■en, Sommerstedgade 221, Telefon Vester 4011. 

v·n• n: L Rum ... en, Hans Tau1e11�adc 14, Odense. Telefon 2288. 

,, 
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N 

.. 
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r. Stig l\ndersen \)in handel; Tandlæge Frk. serensen 
10 Hyskenstræde 10 i• 6 9,. Is tedgade 6 9, -====. DANSK CALORI C PUNSCH _ mrk. P. S. A. • Konsultation fra 10-7 Tlff Vester 905 x 

- - for lang den _ faas ove;;lt ! Hele Tandsæt ra 20 Kr. ------------ - •-•- •- •-•-•-•- •-•- I Ældre Tænder omsættes billi gt , P10111 -~""""""""=""'=""""""""""""""""""""="==='=="====='==========================='~ • bering og Tandudtrækning, Mod erate Abonne r paa I Priser, Bedøvelse hver Dag Kl. 2, - SOCJAL=DEMOKRATEN - • Reparation udføres paa faa Ti mer, 
A bo nne ment : 

Pr. Kvartal 3 Kr. 90 Øre. 
- 1 - 30 -

Uite 30 -

I Jernbanefunktio nærer indr. 5 pCt. 
Kon t orer : - - - ---------N, farimagsgad e 49 

Telefon Central 1395 02 7495 

-------------------------H U S,K! CHRISTIAN SGHERF Herrelingeri 
Stort Udvalg i Manchetskjor t er , Undertøj, ...4 
/fatte, Slips, R,egnfrakker, Motortråkker-

N Ø R R E B R O O A D E I 6 4. cri 
a, Bemærk! Mod F ore vjsning af Medlemskort erholdes 5 pC t, Rabat. :-' -------------------------BROBERG, 

A m a g e r t o r v t' 6 . 
STØRST IE: LAGER I 

Gulvtæpper, Jern ~enge, Damelinned, 
Bordtæppt!r, · Madratser, Skjorter, Strømper, 

Divantæpper, Spiral senge, Handsker og 
Forligger. Divaner. Tricotage. 

J<.øbenhavns Specialforretning i hvide og creme Gardiner. 
Hvide Varer, Dækkeføjer, Viskestykker og Haandklæder. 

Leverandør til Vare- og Landbrug6lofteriet. 
HUSK AMAGERT ORV 16 : : : TLF . 3 35 6 . -------------------------PRESENTER - FØDSELSDAGS GAVER 

St o rt Ud valg! ® B illi ge Prise r! 
HANS RASMUSSEN, Nørrebrog a de 197 

® Altid en reel Betj ening. ® --------------------------~ ® @@@@@@®~WtW~ 35 1testerga~e 35 B r 1• sto I" 
o o o 17ed Siden af " 

Ryg 

tobak. 
.,. 

------------Husk 
Hø rkram- 8t Detailhandel 

Vedb,ek~ nd e Nr. 10. 
Udsalg al Kul , Koks og Bræ nde. 
- Altid ekstra gode Kvali teter -

Telf. Tllf;ll 922 I. ------------Kolonialforretning en, 
25 - Ægirsgade - 25 

Damer! Br Køb enhavn s b il lige Kaffelage r . Æ ~te holl. J a va•Knffe ;::::.:.:.:.::_:_:;;· ,:.:_:.:_:.::::::.:·.::::::. 

J Hattene pyntes gratis. $ 
I Vi har nu fremlagt @ 

vore Straahatte til Damer @ 
og Børn. Billigste Priser g 

. paa Pladsen. Kun i Par- s::s: 
ti varehandelen. f rederiks- @ 
borggade 1 (l ige overfor @ 
Rosenborggade.) @ 

~ AA$$$$$ØJMO~(J)~$~ 

H usk dobbeJt væ2t &ives al alle Kvaliteter, · ········ ·-::::::: .. ::·:...... Kolonial og Ma terlnl 
for derved at bevise vore billige Priser paa C! ti ti O eorg B es tles Vin e . ti ti ti 
vor extra Kvalitet, som 1sæl2es til vore·almin- P, ANDERSEN, Tlf. Taga 220 X, 
delige Butikspriser 45 il 49 Ø, pr, 

1/s Kilo. ------------Ordre pr. Telefon J h N • I ..... ~:~e.n.~:.e:r:~~::.s::!~=-~~!· ...... , O annes 10 sen 
: Yesler~ros ~toffijs~H !11 t~;.21::;:~!~~·; 
: 15 , Absalonsgade 15, : I Manufaktur 
: bør være D~res FODTØJ·: I Autoriseret Leveran-: Leverandør 1 : I . . 
: Forretningen grundlagt 1879. : dør ttl Varelottenet. 
:• ••••••••• •••••••••••••• ••••• •••••= I Telefon Vester 1175 v. --------------------------------------1;~1";~~~.~~~~~~llla Smuk, tya E.1., ko111plet, .... .... . .... . ........... 5 00 K~ner 

Moderne E1. Splseatue . .... . .. . . ... . .... .... . ... l~O 
BJELKES ALLE 18 St. o. O. --------------------------------------Læderhandel, fErøvej nr . . 2 anbefa·les. 
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