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Situationen. 

Efter ,den "Forh'andli'ng" Repræs,entanteil:, 
for Centralorganisationen havde med Regerin
gen Tirs!dag d. 

0

6. Mlaj, ved man, h'v.orledes Lan
'dU ligger. Regeringen ønskede ikke at skride 

, til Dyrtidsforanstaltninger, men vilde dreirimod 
�æUe alt ind paa, at den længe ventede Løn
ningslov kunde være færdigbehandlet og ved
taget, saaledes at den første Udbetaling efter 
'denne kunde finde Sted den 1. OJdober i 
'Aar, og at Efterbetaling fra M,aanederne April 
'til. Oktober kunde finde Sted samtidig. 

Vi ved, at der fra Repræ,s,entanters Side, 
vor Organisation var ikke repræsenteret ved 
'denne ;,Forhandling", blev krævet, at der 
maatte .skaffes Personalet Penge med det sam
me og at Regeringen derefter tog under Over
vejelse at forrykk,e Udbetalingen af Juliudbe
lalin�en af D_yrtidstillæget til Juni. 

Vi mener �erefter, at Qktoberudbetalingen 
. ogsaa maa flyttes fremad, saalede,,s at denne 

kan finde Sted til Juli Maaned. 
, Hvorfor vor Organisation ikke var tiJsagt 
til dette l\føde, saa at vore Repræsentanter og
'saa kunde hav,e paahørl Reger:i1�ge:ns Medde
lelser: - thi andet skete der jo ikke -, ved 
vi ikke, ma.aske vai� v'or Skrivelse) indehol
Hende vort .Krav om Supplen�nts.tillæg, for
�lemt ,ekspederet fra Statsministeriet til Fi
nansministeriel, eller maaske har· man ment 
!det ikke var nødvendigt, vi ved det soin sagt
. ikke. M!en vi gik'.,· som nævn"t, ikke · Glip af

noget. Den Forestilling betød intet. H,yad der 
skulde ske var: forud bestemt af l\fa�1isleriet. 
Vi haaber i midlet'lid, at' Minisleriel' ved senere 
Lejligheder maa faa Forstaaelse af, at Loko-

·motivmændi;me ved de danske Statsbane1·:, som
havde givet Underr1etning om, at Organisa
tionen ikke var repræsenteret af eller ved
C. 0., ogs:aa ønsker at give sit Besy,v: med i
Laget, naar Talen er om Sager af �en Beskaf
fenhed. Den Forstaaelse tror vi bestemt, at
J\1:jnisteriet maa faa.

Som ovenfor sagt maa vi fot vort Vedkom
tnende kræve, at der gøres Udveje for at skaf
fe Pernonalet Penge mellem I-I.ænder snaresl 
og vi ser, at Ministeriet har faae1: Finansud
valgets BilligeJse til at udbeit:ale Julitillæget 
til Juni; men vi maa derefter kræve, al man 
ikke derpied betragter Sagen som bragt i Or
den. 1nen fremrykk,er Udbetalingen af Okto
bertillæget til Juli. De1iefter maa der i Augusl 
·og September følg,e Udbetalinger, saaledes ·'nt
Per:sonalet i nogen Grad holdes skadesløse,
fordi Regeringen ikfoe; øri.slier riu at -gennem
føre nyJJt- i)yrtidshllægslove. D,ette maa for
mentlig kunne �ke paa den M'aade, at Belø
bene for disse to M,aarieder afski'ives paa det
Tilgodehavende._, Tj,enestemændene hm< fo1·
l\faanederne April til Oktobe1· efter den nye
Lønningslo,,. .

Der kan nemlig ·ikke væ1°e 'fvivl on\.; at
Tjenestemændene har større eller-mindre Bc

--1øb t il Gode -- fo.rsaavidt- nian da agter at
gennemfore en nutids1svarende Lønningslov.
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117 DANSK LOKOMOTIV TtDENDE 

ForP1odentHg hersker der hefler_,ikke Tvivl 
om, at Tjenestemændene er foraPmede og at 
det derfor er af Betydning at Pengene faider 
hurtigt. Thi hurtig Hjælp er dobbelt Hjælp! 

En Grund· mere til at vi m'aa kræv�, at 
den Anvisning paa Oktober for Halv� 
_aaret April-Oktober gøres effektiv sna
rest; er Pengenes hurtig faldende Værdf, 5 -· 
600· Kr. i Maanederne Juni-Jul' er maaske 
i Oktobe11 Maaned kun det halve værd. 

Vi maa derfor, saavel paa Grund af Nøds
t�tanden ,i :Tjenestemandshjemmene som 
paa Grund af Pengenes dalende Værdi .... kræ
ve. at Rii:rsdaa:. oa:. Regierini:i: oaa bedst mulig 
�aa:de Ol? forinde:n 'Oktober Maaned kommer 
Tjenestemændene til Hjælp paa virkelig effek
tiv Maade. 

Re,geringen behøver saamænd ikke at være 
ængstelig for at den skal komme ·galt afsted 
·og udbetale for srtore Summer til den enkelte
Tjenestemand; dei; _ findes · ikke en eneste
maanedslønnet Tjenestemand uden at han �
forsaavidt _man drager en Sammenligning med
Lønstigningen j det private Erhverv � har
mange Penge til Gode,

Vi har liggende for os Nr. 5 af "Statistiske 
Efterretninger" for 28. April d. A. og finderr. · 
:Q_eri en meget interessant Opgørelse over Ar• 
b�jdslønnen i Industrien._ Vi s·er deraf, at 
Arbejdslønnen gennemsnitlig er steget fra _ 
1914;til April Kvartal 1917 nied 30 pCt., fra 
1914 t il April Kvartal 1918 med 60 pCt., til· 
'Juli Kvartal 1918 med. 85 pCt. og til Oktober 
Kvartal 1918 med 100 pCt. 

Man kan vel nok'. gaa -ud fra, at de Regu
leringer, _der har fundet Sted .i Foraaret 1919 
i de. allerfleste Fag, har bragt Stigningen af

. 'Arbejds'lønnen nogle Fvocent op - lad os an
tage gennemsnitlig 25 pCt.. Vi ved ikke

1 
om 

dette ;passer, men vi antager, det ikke er for 
.,. 

højt regnet. Derefter skulde den gennemsnit-
lige Stigning i Arbetdslønnen fra 1914 til 
April Kvartal 1909 været 125 pCt. 

Denne Stigning af Arbejdsfortjenesten fot' 
Arbejdere i det private Erhverv maa antages 
at være i enhver Henseende overe[\Sstem
mende med de Vilkaar,· hvorunder _d�r nu 

leves i Sammeniignfog med· Forholdene i 
1914, _thi ellers h·avde Arbejderne næppe op� 
naaet 9-isse Forbedringer.· 

H vorl�des: �taar Tjenestemændene nu stil-· 
let paa Baggrund af den her nævnte ! Frein-
:gang. _ , 

Vor Lønningslov er, som bekenqt
.l-

fra 1908. 
Den Tid, der ligger mellem 1908 og 1914 , 
medførte en Stigning af Livsfornødenhe:dei,; 
rtesr Værdi af ca. 22 . pCt., det vfl aitsaa sigli; at
Tjenesfemændenes· Penge i 1914 allerede hav�
de mistet godt en Femtedel af deres .oprinde� 
Iig:e Værdi. 

Siden 1914 har Arbejderne opnaaet en gen• 
nemsnitlig Forbedring af deres Løn af 125 
pCt. 

Tjenestemændene har altsaa Krav paa, fot 
at komme paa Højde med deres: Lønningers 
Værdi i 1908, at faa tillagt gennemsnitlig ca. 
150 pCt, til Lønnen for: at have s,amme Købe· 
evne. som i 1908 .. 

Lad os prøve med Eksempler og se, h'vad 
dette be�yder, En Lokomotivføre paa ældste 
Løn paa Sats ab har ifølge Lønningsloven af' 
1908. ca. 48 Kr. om Ugen. Lægges hertil 150 
pCt .. ,skulde hans Ugeløn altsaa i ØJeblikket 
være ca" 120 Kr. Han har 7 3 K r. 7 0 Ø r e  
med 25 pCt.s! Tmæg og Dyrtidstillæg. Loko· 
motivføreren mangler i Øjeblikket for at kun• 
ne leve paa samme Maade som i 1908 ikke 
mindre ,end 46 Kr. 30 Øre om Ugen eller 

2 0 0 K r. 6 3 Ø r e  om Maaneden. 
En Lokomrotivfyrbøder paa Sats a), paa 

mindste Løn, oppebærer nu ,alt iberegnet 47 
Kr. 74 Øre om Ugen: Ifølge. Lønningslov•en 
,af 1908 var hans, Ugeløn 27 Kr. 1_1 Ør«t læ_g
ges hertil Tillæg af 150 pCt., skulde han nu, 
for: i\! kunne i leve paa samme M:aade, ·som da, 
hans Løn fastsattes i 1908, have 67 Kr. 78 
Øre om U:gen. Lokomotivfyrbøderne ma n g-
1 e ri tor Tiden hv e r  U.g e 2 0 K r. 0 4 Ø r e  
eller 86 K r. 84 Ø r e  om M;a a n1ede1n· for 
at komme til at leve paa samme M;aa:de, som 
anerkende$ berettiget for Industriens Arbef-
:dere. • 

N aar �an da erindrer, _paa hvilken Miaa,de 
Staten er. kommen sine 'I;jenestemænd til 
Hjælp - altid for sent og altid med for smaa 
Be.Iøb -, kan_man da lfnclrie sig over, at der 

l 
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•slides paa Taalmodighleden og ,at de1· nu kræ
ves Imød[ekommenhed fra Statens Side for
,1t bjælpe Tjfenestemændene _ud af Uføret og
ind paa smult Vande, saa at die!:'. er Miulighed
for ,a_t Personaliet igen ka.1i aan:de og se Frem
tid�ri tillidsfuld imøde.

Vi inaa derfor kræve, at man ikke spiser 
Tjenestemændene af med en Anvisning-paa 
Oktober Maaned-, <1et kan Tj·enestemændene 
ikke ·�ære tjent med,, men at man finder Ud
veje for at de fa.ar rigeligere m�d Penge mel
,lem · Hænder f o,r ind e n  Lønningslovens 
e�•entueUe Ikrafttræden til Oktober. 

Der maa kontante Penge til og ikke An
visninger paa Fremtiden. 

- 0 
. I m igen. 

Undet denne Titel skriver "Jernbanetiden
de" for 22. April en yderst læsev,ærdig Ar
tikel, n.vor:i man gør opmmi;ks!Om paa, hvor
ledes den nuværende Udvikling har medført, 
at Tjenestemanden nu atter· staar b�est i 
Rækken af dåarligs,t betalte Arbejdere. 

Det hedder bL a. i Artiklen: 
,,'Saale_des_' indtager Tjenestemændene atter 

den Plads, de i de sidste Aar regelmæssigt 
har: indtaget: Den nederste. La:d os se vore 
Lønninger: ri_ Forhold til nogle' af de Uge
lønnin·ger, om hvilke der - mellem Arbejds-

, givere og Arbejdei,e er s:luUet Overenskomst 
nu i Foraaret. Bagerne har saaledes ifølge 
deres Overenskomst fa.aet fastsat Lønningerne 
til henholdsvis 65,167 og 69 Kr. pr. Uge. En 
Portør i Kjøhenhavn paa lavesteLøn + m1d
lertidigl Tillæg og Dyrtidstillæg har 44 Kr . 
. 70 Ør•e om Ugen eller over 20 Kr. mindre om 
Ugen end Bageren paa laveste Løn. D-el giver 
en Mindreløn paa over 1000 Kr. om Aaret. 
En Pqrtør paa ældste Løn i Kjøbenhavn har 
55 Kr. 60 Øre om Ugen, hvilket er 9 Kt. 40 
Øre mindre end d4m laveste Ugeløn for Ba
gere� pg 13 Kr. 40 Øre mindre end dennes( 
højeste. Opgjort_ i Ugeløn har_ ,cten _ bedst
lønnede Portør i Kjøbenhavn saaledes 488 
Kr. mfodre end den daarligst lønnede Baget 
og 696 Kr. 80 Øre mindre end den beds1tløn
nede. 

Det er en Sam·menligning mellem Tjeneste- , 
manden og Arbejderen paa fast Ugeløn. Skul
de Sarr menligningen foretages med Akkord
arh(::.jdt:r'en, vilde den blive endnu·ugunstige1·e 
for Tjenestemanden. -' 

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

Vi har netop valgt Bagerfagets: -Lønover
enskomst, fol'di dette Fags Arbejdere ing,en-
1 und·e hører til de bed sit lønnede; de U g,e
lønnfr1geT, ,der her er fastsat, er sikkert Mind
s:temaa1ef ,af hvad ,der turde bydes, hvis ii<.ke 

-Fagef ,i,kuldc være br,tgt ud i en Konflikt."

Naar vi holder fast ved hvad vi skrev i 
E:icste Nr. af vort Blad, at den laveste Loko
motivfyrbøderl_øn er nede paa 42 Kr. ug:enl
lig, ,saa gælder det ogsaa for os, at vi m'angiler 
ca. 1000 Kr. a:ar1ig, og det er dei_-for fuldt for- � 
stuaeiigt, ,at TjenestemaQ.den ikk:e ka:n skaffe 
Balance i sit Budget. 

Det heclder videre: 

"Vi ved, at mange �ovgivere vil falde i 
Forfæl'delse ,over, at Tjenest•eim.ændene nu 
igen vil kræve Løntillæg. -Er der da ingen 
Græns1e, ,vil man spørge m·ed Bekymring for · 
den stakkels Statskasse. Tjenestemændene 
vil hertil kun have et Svar: Det ved vi ikke. 
Det e� jo nu en Gang ikke Tjenestemændene, 
som' bestemmeri Samfundets økonomiske Ud
vikling. :pet er ik,k() os, d& k:onin1er først og 
forlanger Lønforhøjelse, som trækker Vare
priser, M:eUemhandleravanoe, Driftsudbytte, 

_ Arbejdsløn osv. osv. med os i Vejret. Vi: 
kommer: tværtimod allerbagest, naar he1e 
Rækken fra Drifts:

h

erren til Arbejderen har 
været med til. at dæje Skru,en en ny, Om
gang. Mlen mærkelig nok' s,�nes man amgevel 
hver Gang at  blive mes;t himmelfa1den over 
de ·økonomiske Fænomener, naar vi k'ommer. 
Og saaledes vil det formentlig ogsaa gaa denne 
Gang. Men det .faar ikke hjæWe. Naar Sam
fundet i øvrJgt ikke har Midler til at standse 

· Karusellen, �ventuelt ikke Villie dertil, saa
burde mali i det mindste ikke bHve altfor
forbavs:et, . naar .Tjenestemændene i al Be0 

skedenhed vil ·snurre rimdt med."

Nej, hetop ! Det er:,ikk:e Tjenes,temændene, 
der bestemmer_ Samfundets økonomiske Ud
vikling, �nen . derimod er det os1, der uden 
at ){omme vi•der:e end til at knurr-e, har ladet 
Samfundsudviklingen _snurT'e rundt med os, 
uden·_at gøre det eneste rigtige: at snurre med, 
'men derimod s:taa stille i Stedet for at indstille 
osi paa en saadan Plaids i Centrif'ugen, a:t vi 
kan optage e n  Del af den afs,kummede Fløde• 
og _gøre o& det klart, at vi ikke vedblivende 
skal nøjes med den skummede og typde cen- . 
lrifugerede M�lk. 

Vi kan s:ige med· Holger Drachmann - i 
,,Engelske Spcialister": ,,Galskab er der nok, 

• 
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men System er der ikk:e". Ja, Galskab, men 
ingen, ihverl Fald ikke det rigtige, Syste�. 

Naar yi etjndrer. osi, hvor hurtig Prisstig0' 

ningen farer frem, d'. v. s,. hvor hurtig Pen
genes Værdi synker, saa vil man forstaa,- al 
det Appårat, der skal sættes i Sce1;1e for at 
ændre vore Lønninger, ene:r rettere for at 
holde Jore Lønninger oppe paa det en Gang 
·vedtagne N1veau, eri altfor stort, altfor kom-

, pliceret, aJtfor tungt og navnlig altf9r lang
somt yirkende.. Lad os engang r:esumere For
retningsgangen. 

Allerførst maa vore Organisationer over
veje og træffe Bestutning .om hvilk•e Krav vi 
tøi: ?lille_ .Jeg bruger; udtrykkelig Ordet t ø,r:; 
thi yi hai� endhn. 1 højere Grad end andre Ar
bejdere Hensy,n at tage til_ vor Arbejdsgiver, 
Staten. Staten er hel•e Samfundet, er hele den 
offentlige Mening. Stat ns Udgifter ber:ører 
hele B�folkningen, og enhver"Ll)nforhøjelse 
til Tjenestemændene føles derfo_r som en Ud
gift,: :de1� berører nele den øvrige Be:olkning$ 
Økonomi. Vi maa derfor i vore Ov�rvejelser 
nøje paas,e, at vore Krav først og fremmest· 
modtages med Forstaaelse af Samfundet, en 
ingenlunde let Opgave. 

. . . 

Nu vil 1�1'3.aske en og anden sige, at vi ikke 
behøver! ,at ,ængstes s,ærlig stærkt i deh R,et
ning, og det er muligt, at saadanne h�t Ret; 
men hidtil er Organisationen ikke kommen ud 
ove1'. :dette Standpunkt og kommer det heller 
ikke forinden vi har naaet at slaa .fast· i Of0 

rentlighedens Bevidsthed, at Organisationen 
e1� ,�en Part i Kontrakten, der raader over 
Arbejdskraften, og at i det mindste Prisen, vi 
kræver for denne Arbejdskraft, maa være saa 
høj, at de ,qirekte Arbejds.ydere kan leve der
af, ikke alene eksistm·e, vegetere eller h va:d 
man ,nu vil. kalde det, men · 1 e ve, leve og 
nyde en Del af Kultursamfundets Goder, ·og 
faai; �laaet fast for Offentligheden, at Ud
giften til Lønninger til Statens eller Kommu
nens Tjenestemænd lige saa lidt er Skatter 

• som det er Skatteforhøjelse, at Arbejdere i
private Erhverv driver deres"Lønninger opad.

N aar ,Organisationen · er færdig· med s�ne
Overvejels.er, �aa sender vi vore Krar Ikke
direkte til Gener�ldirektoratet, som var det
eneste naturlige, men til Regeringen. Rege-

ringen ,maa da tage Stilling og forhandler for
inodentlig først med Generaldiæktoratet. 
N aar �egeringen har - taget Standpunkt, saa 
er ider Lovgivningsmagten tilbage, a'ltsaa Fol
ketinget, 3 Behandlinger, eventuelt Udvalg, og 
'desuden Landsting, ligeledes 3 Behandlinger. 
Der et saaledes indtil fir,e Led, Sag·erne sl,{al 
passere. Selv om det nu i aUe disse Instanser 
gaar forholdsvis hurtigt, saa vil man forstaa, 
at Tiden løber og løber fra os'. 

Naar ;der da ved en større Revision af Løn
nir.gsloven først skal nedsættes en Kommis
sion, ,der skal "overveje"' et Par Aar, er det 
klart, ,at det bliver rent galt. Ha:r hel•e M�
,skineriet .været i Bevægelse og en Lønnings
lovsrevision er tilendebragt, saa er det klart, 
at det derefter ,er vanskeligt paany, at sætte 
.Maskineriet i, Bevægelse; derfor maa Tjene� 
stemændene eftei· et saadant Fremstød pænt 
vente i nogle Aar inden man atter kan ta_ge 
fat. Og-Resultatet er det nu saa viel ke:ndti 
.at vi, selv om Re.visionen "maaske" bring,�r 
os frem blandt de forreste, meget hurtigt sak
ker bagud .og altsaa meget snart igen staar 
'i, b�geste Række hlarrdt de daarligst betalte 
Arbejdere.• 

,,Om igen -" 
Df;Fmaa ske en Forandringhert; men den

ne Forandring maa. vore Organisationer fr•em-• 
tvinge. Vi maa naa frem til' at have et Organ 
at forhandle med, der er ligestillet ·rrted os, 
et Organ,. der. har M.yntlighed til at købe Ar
bejdskraften hos Organisationerne. og Myn
diglied til at betale Prisen, der ved Forhand
ling m(}d vor� Organisationer fastsættes. 

Naar Staten skal købe Kul, have fragtet 
Kul eller andre Varer, saa skal Sagen dog 
ikke førsil behandles igennem .alle Instanser, 
man ,skal -ikke først til Per og Poul. 

Man _!ænke sig Statsministerens Overra
skelse den Dag da Kulleverandørene eller 
Skibsrederne ,sender en Deputation, som høj
'1:idelig ogi •�y:b Ærbødigh,ed overrækker Stats.
ministeren et i ærbødige V,endinger affattet 
Andragen;de om at blivebevilgeit en J,ille ·For
højelse af Lønnen for det uhyre hesv:ærlige 
'og ansvarsfulde Arbejde ,det er at købe Kul og 
at være Skibsreder. · Andragendet forsikrer 
om, at d'Hrr. ikke kan leve længere af den 
lille ·Godtgørels,e der y,des. · Hvad vHde Stats-

• 
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ministeren svar,e, vilde han he1nvise til de 
mange Vanskeligheder, vilde hari møde med 
Statistisk Departements Opgørelse og bevise, 
at det slet ikke �r saa dyrt a1 leve, vilde han 
henvise til, at andue har det •endnu daarligere? 
Nej, han vilde paa Forha:and beyil:ge Andra
gendet, ikke fol'di han har mere til overs for 
Kulbaronerne end for os, men fordi han ved, 
at dersom han siger- nej, saa udebliver Varen 
og hele Landet vil finde det i sin Orden. 

Vor Organisation ·maa, som sagt, bringe 
det dertil, at man læ1,er, at det ,egentlig, er 
·os, der er den ene og ikke ,mindst bely,delige
Part, at det er os,, der er Sælgeren, <let
er os, der har Arbejdskraften. ben Dag 01�
·ganisal:ionen har banket dette jnd i Befolk-
11.ingens Bevidsthed, da kommer vi i forreste
Række. Da heddm� det ikke længere: ,,Om
igen -"

Esbj-erg i Maj 1919. 
NL. Mo l' t e n s  e n. 

Et Tilbageblik. 

Del�geretmødet i Kjøbenhavn beskærftigede 
sig 'meget 'indgaaende med Spør-gsmaalet om 
Foreningens lndmeldelse .i De samvirkende 
Fagforbund eller Smede og Maskinarbejder-
11es Fagfoæning

1 
-0g Interessen herfor viste 

i hvor høj Grad Medlemmerne føler, at Ti
åen nu ,er inde til at konsolidere Dansk Loko-
ino ti vma ndsfor1ening. 

Det kunde maaske i denne Forbindelse 
hav,e sin Interesse ganske kort at opridse Or
ganisationernes '.Historie før og nu. 

Skal map. til at bestemme, hvornaar Orga-- . nisationslivet begynder, maa man føl_ge For
�pJM§Jiv�t helt nec!_ .W <!.,e �ldg::\J;nl� _Gilder., 
:der nærme�st aaskiller sig i forskellige Re
ligionssami_und; men allerede i det 12. Aar
hundriede begynder man at adskille sig i de 
�orskellige Fag, Smedene for si$, Skr�dder�, 
Skomagere .·og Snedkere hver for sig· osv.
M,en :cien 'Gang s:tod Mestr,e og Svende sam
men i de saakaldte Laug og deres Opgave var 
at værne Stauden og i god Forslaaelse søge. 
al sikl'e 'Køberne det bedst tnulig;t udførte Ar-
bejde. _ . . 
' Her i Danmark begyndte Laugvæs·�net 
først li det 13. og 14. Aarhundr-ede, hvor del 
spillede en stor Rolle. De forskellige Byer 
og !Datidens Konger søgte at begrænse Laug
·væsenets \M�gt; ):nen q.et er en af Naturens 
J.,qv�, .at Tryk avler- Modtryk; saaledes ogsaa 
µer, l;.,augvæsenet udviklede sig mere og 
mere. Det '�nkeHe Laug arbej,dede · energjsk 

-----------.---------

paa at bevare Respekt og Stolthed for Faget, 
saa energisk, at man med ligefrem Ringeagt 
saa ned paa andre Fa.Bs U døv,ere. 

Haandv.ærkerne følte p,aa den Tid ogsaa 
mere Glæde v,ed et Stykke vel udført Ar
bejde end nu om Stunder. Den Gang var, 
en Smed stolt, naar, han f. Eks. havde lavet 
en fin Kirkegaa1,clslaage, og en Skrædder følte 
en vis' Stolthed og Glæde,· ,naar han saa ,et 
nyt Sæt Tøj, fikst og mo<l'erne og sidclendiei 
'som det vai• støbt. Smeden vidste, at han 
s:elv med Hammer.en liavde lavet hver en
�·elt Del paa Laagen og at der ikke 'var mange, 
·cter kuride lave ham dette Arbejde efter, og
Skrædderen havde selv møjsommelig 111ed
llaancten syet hvert Sting, i Dragten.

.fra Slutningen af det 14. Aarhundrede og 
til vore Dage kommer en Tid.1 hvor man med 
n.Yi opfundne Maskiner faar udfø,rt Arbejdet
tgere og m�e fabriksmæssigt. I vore Dage e:r
del saaledes vanskeligt at bestemme, hvem
der har lavet dette eller hint; det meste laves
med moderne Maskiner, og i de fleste Til
fælde er det flere forskellige Arbejderes Ar
bejde, der griber ind i h�nanden. Vi ser jo
daglig, hvorledes Arbejdet mere og mere
specialiseres, og deraf følger ogsaa, at Glæden
ved Arbejdet formindskes samtidig med, at
det bhv•er en ,enkelt Stand, der er i Besid
delse af de fornødne Pengemidler til at an-

iskaffe. dø moderne ArbE;jdsmaskiner for, og 
'dette 111:edfør:er, at der skabes Klasseforskel. 
Arbejdere, der alle Dage maa gaa som' Ar
bejdeæ, fordi de ikke kan skaffe sig; Maski
ner, og Arbejdsgivere, der i Kraft af den for
nødne Kapital udbytter den arbejd1mde Be
folkning og derved skaber �n Klas·seforskel. 
Saadanne Forhold gjorde sig allerede gælden
de i de 15. Aarhundrede og gav Stødet til, at 
Laugene eflerhaanden skiltes i Svende- og 

· 'Mesterla ug.
Svendelaugene beskæftigede sig ikke end

nu. ved Udgangen af det 15. Aarhundrede
\:ned Lønningerne, men arbejdede udeluk
kende med at værne om Standen og gennem
en Mængde lovbefa1ede Re.gler, d,�r" hvis de
ikke overholdtes, rnedførte

1 
at Synderne blev

idømte Mulkter. Mulkterhe var i Reglen et
vist Kvantum Øl, som blev drukket M,øde
aftenerne ·(i Reglen om Mandagen) paa Kroen.
Formanden for et saadant Svendelaug kald-
-� :(Q.r. Krofader-en.

,Paa saadanne Møder gik det meget strengt
efter Reglerne, lange Remser skulde den rej
·s1ende Svend kende, bestemte Spørgsmaal blev
stillet ham, bestemte Svar skulde ha.,µ _give.
Særlig vigtig har Ceremoniellet naturligvis,
været ved højtidelige L�ligheder, f. Eks.
hav•de Smedene, naar Optagelser i Langel

" 

• 

J 
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skulde finde Sted
J noget, det· kaldtes for "det 

gamle Sømbid" og Snedkerne "Behøvlingen" 
0. � � 

Selv en saa jævn Ting som Arbejdsanvi'S
ningen krævede sin bestemte Form, det slut
tede med, at  Arbejdsanviseren anbefalede og 
indførte en ny Svend hos Mesteren med føl
gende Udtalelser: 

,,Altsaa med Gunst, Mester, her vil ,ieg an
befah; ham en fPemmed Smed, han give ham 
hvidt Hvedebrød, sorte File og han lade ham 
helst længe sove hos Jomfru Kokkepigen, saa 
vil Mester have en god Svend hos ham." 

I Tyskland har man endnu indtil de sidste 
Tider fulgt nogle af dis1se Formei·. 

I den Tid søgte Mesteren stadig at udnytte 
Svendenes. Arbejdskraft til det yderste foruden 
at tage høje Pris•er for det færdige Produkt 
og s_kabte sig derved en større og større M,er
piofit. Omkring 1870 krævede Grnvsmede
lauget Arbej<tstiden nedsat til Ti4en fra Kl.. 
5 Mi0rgen t�l Kl. 7 Aften, medens den var fra 
Kl. 4 l\forgen til Kl. 8 Aften. N aar man saa 
husker, at Hviletiderne i de fleste Tilfælde 
ikke vare længere end den Tid det tog at 
s:pise, forstaar man, at de Kaar, 'der den Gang 
}_:>lev budt, set med vore Øjne, har været alt 

- andet end gode.
Først i 1871 begynder den egentlige Arbej

·c1erbevægels,e her i Danmark, idet der op
rettedes en Afdeling af "Internationale". Til
at begynde med formede denne Institution
sig ret �eoretisk; man savnede den faste Form
for at kunne ·foretage Aktion overfor det
Klassesamfund, vil man til Livs. Alle Or
ganisationer, hvad enten det var Skræddere,
Smede, Bagere eller Murerarbejds:mænd, hvad
enten Fagforeningen 'stiftedes i Kjøbenhavn
eller i Prnvinsen, stod som Led L,,,Intern�
tionaj�-•�, med den daværende Storme!,ter.
Louis Pio, i Spidsen, og saa længe han med
sin enestaaende Organisaqonsevne blev ved
t\l virke, blomstrede Foreningerne 9:P; men
cl� E_i9 i 1878 flygtede tll Amerika, vis,te det
sig, hvor skrøbeligt det hele var opbygget, thi
næsten alle Organisationerne gik fuldstændig
i Stykker, kun nogle enkelte Foreninger blev
staaende, deriblandt Smeden.e, der fortsatte,
og 'saa egentlig begyndte paa at organisere
sig i den Form, som man nu kender den.

Nu 'begynder den egentlige 'Kamp mellem
Arbejderen og Arbejdsgiveren, mellem Prole
tariatet og Kapitalen, der, hvor ulig den end
syntes at vær·e, dog maa føre til Sejr for
Arbejderen, naar de først vecl. eni_gt Samar
bejde bruger deres Vaaben, nemlig ubrødelig
Sammenhold - som Karl M,ax siger,: ,,Prole
tarer Verden over forener Eder".

Det er interessant at se, hvorledes den in
lernationaie Kapital til Stadighed har maal-

· let 01�ganisere sig for at modstaa Arbejdernes
Organisationer, og det sørgeligie Resultat af
disse Sammenslutninger s·er man i disse D�e,
hvor Kapitalen, hvad enten den· re.!'ræsente
res af Staten eller af private Arbejdsgivere,,
har formaaet at holde den arbejdende Befolk
ning nede paa et Niv•eau, der paa Trods, af de
Lempelser: man har formaaet gennem Lov
givningen at faa gennemført, dog er af en
saadan Art, at Klasseforskellen 1;nellem de
besiddende og de besiddelsesløse absolut i�ke
er: bleven mindre.

Efter at Louis Pio i 1878. var rejst til Ame
rika, forsatte nogle fremsyne<!_e Smede med
at organisere sig <li� sø,gte at gennemføre For
be,<;lrinJ�·er. Et af de første Forsøg i den ,Ret;

ning var i 1884; da man �- Kjøbenhavn hos
en enke)t Fabrikant ved en, kort Stretke fik
gertnemført nogle Lønforbedringer samtidiJ
med, ·at man fik en mindre Reguleting af
Arbejdstiden. Paa den Tid eksistere.de der
ganske vist en Jernstøberiejerforening, men
denne virkede nærmest som en Fornøjelses
forening, og til denne· Foænin� gik d'rHr.
Borch og Henriksen (det hed Firmaet, der
paa Grund af Konflikten maatte iaa ind •paa
A:r,:bej,dernes Forlangende), men uden Resultat.

__ __ . (Forfsættes,) 

Lønningsloven. 

Mange Ord er talt og skre,vet i den senere 
Tid om Lønsagen og Jlele den Situati6n, der 
er forbunden dermed, og al�e, der har ydet ei1 
Indsats i_ denne Diskussion, har givet Udtryk 
f01:, at :den Situation, hv2_ri Lok'omotivmæn
dene befinder sig i Øjeblikket, er ultoldbar; 
den ,maa ændres, og: det maa ske snart. Vi 
haaber paa, at den øjeblikkelige Nød vil blive 
afhjulpen yed midlertidige Foranstaltning·e1;. 
til den· ny Lønningslov: blive·r færdig. 

Meri _vil d en ny,. Lø1'mingsldv saa tilfreds
stille os? 
, Mange tvivler og s:ikkert ikke uden Grund; 
men , Lokomotivmændene er beredt til at 
kæmpe for en Lønningslov, der kan rumme 
os alle og hvor vi kan føle os tilfreds. 

N aar en saadan Situation er forestaaende 
og Lokomotivmændene har hes,luttet at sætte 
alle Kræfter ind paa at præge Lønnings:loven 
saaledes, at den kan blive en Bolig for os 
alle, der beskytter os hlod øk1onomiske Storme, 
saa pleldm· den Tank>c sig: hvorledes skal vi 
præge �len? 

N aar en Lønningslov skal virke tilfreds,
stillende, .IJ.iaa den først og fremmest have et 
Tilsnit, der er afpasset efter F;orholdene og 
Udviklingen. 

Vi maa d erfor kaste Blikket ud i V,erdens
rummet og se lidt paa, hvilke Forandringer 

, 
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Udviklingen ecr: undergaaet siden sidste Løn
revision. Man faar da hurtig Øje paa, at 
hele Udvklingen er præget stærkt af en social 
Udligning, der som en Storm har gaaet sin -
Sejrsgang hen over Eur(?pa og som ogsaa 
har fundet :Vej til vort Land og til Lokomo
tivmændenes Rækker. Det maa derfor blive 
vor Organisations. Pitgt at anvende alle til 
Raadighed st:aaende Midler.for at denne Ud-

. vikling kan komme til at præge Lønnings
' loven. 

Hr. N. Hammer har i sin Artikel i D. L. 
T. N:rj. 9 givet et Fingerpeg i den rigtige Ret
ning. Vi maa bort fra alle .gamle Fordomme
og forlange Lønnings.loven bygget saal-edes, at
der ogsaa for dem, der skal bo forneden, bli
ver højt nok til Loftet, vidt nok til Væggen,e 
og Vinduerne saa store,. at Solens Straaler 
ogsaa kan finde Vej til dem. Mied andre· Ord, 
vi maa holde Fodslag med Udviklingen. For-. staar vi ikke det, bliver Lønningslov,en util
fredsstillende for en stor Del af Lokomotiv
mændene; og den kan blive, hvad .der ,er 
det værste aif alt, en Ulykke for vor Organi
sation; men det maa for enhv•er Pris for-
hindres. M,. Th. A p p e 1. 

Supplementstillæget m. m. 

Det økonomiske Tryk, Dyrtiden har paa
lagt Tjenestemænqene,. har gjort det nød
vendigt for D. 1L. F.s M:edlemmer at rette en 
Henvendelse til Hovedbestyrersen om at rejse 
Krav om et Supplement til det nuværende 
Dyrtidstillæg. Det Dyrtidstillæg, der var no
genlunde antagelig for 6-7 M,aane:der s1den, 
e1� nu utilsrtrækkelig. Personalets Lønninger 
,s'Varer jo i kke til Prisforholdene paa nuvæ
rende Tid. Pris111iveauet er nu saaledes, at 
der fo� Natarbej,de betales en .Ekstraarbejd� 
der e� antaget til Pudsertjeneste, 79 Kr. pr. 
Uge. En Lokomotivfyrbøder med· 11 Aars 
Anciennitet ved D. S.. B. har nied Dyrtidstil
læg og d� 25 pCt.si Tillæg 56 Kr. for N atar
bejde pr. Uge. Lokomotivpers:onalets Lønnin
ger er saaledes langt under Lavmaal, og vi 
har fuld Ret til at kræve et bety:deligt Supple
ment nu. 

Det er ikke nok:, at der fra Lovgivning,s:-. 
r.gågtens Side henvises fil_, at Lømiingskom
missionen arbejder paa en ny Lønningslov. 
In<jen den kommer kan Dyrtiden · yderligere 
have forringet vore Vilkaar. Det er ikke nok, 
at den ærede Lønningskommission er klar 
over, at der "er noget der hedder Lokomotiv
personale ved D. S,. B., er klar over, at Løn
ningsloven ikke længere kan syltes hen. Vi 
�r nu s,aa langt ude, at der maa handle�, hvi_s 

ikke Staten vil udsætte sig for, at Lok'omotiv-. 
personalet foretrækker Opløsning. Vi er atter 
de daarligst stillede i S,amfundet, det bar vi 
regelmæss�,g været de sidste fem Aar, grundet 
paa den elendige Løn vi faar for vort Ar bejae: 
.'Vi maa nu sætte alle K:r�æfter ind paa at 
blive stillet lige rned. det øvrige Samfund, eners 
ender det for Lokomotivpersonalets Vedkom
mende med. en Katastrofe. Vore Hjem staar 
foran økonomisk Ruin, vi er nu saa langt ude 
hvad Beklædning angaar, at i de fleste Hjem 
er de sidste Beklædningsgenstande daglig i 
)3rug, og vi s1er ingen LI dvej til at faa dmn 
fornyet. De' Uniformsgenstande, vi er nor
meret med, har vi de to sidste Aar ikke faaet; 
vi har Krav paa to Huer og et jæt Over
trækstøj. Lokomotivpersonalet har paa man- . 
_ge Depoter ingen ny Huer faaet i to Aar. 
N11 .da Sommeren staar for Døren og Kappen 
skal hænges til Side, ligner mange af os Las
seroner, nu vi ikke har den til at skjule Pjal-

. terne med. Paa Tillægsbevillingsloven ·er der 
bevilget en Sum til Beklædning til Reserve
pq,stbudene; .uden iøvrigt at ville forklejne 
Postbudene eller deres Arbejde, hrnner jeg, 
at Lokomotivpersonalet, der maa tage deres 
Tørn, Nat som Dag, burde have været yaa 
samme Lov med en Sum, der svarer til det 
Beløb, der fra v:or -S�de er rejs,t Krav om. 
Men sorte som vi er maa vi kende vor Besø.: 

gelsestid - efter. Lokomotivmændenes Mie
ning har den nu varet længe nok. 

Det er forstaaeligt, at der daglig -indenfor 
de yngre Lokomotivmænds Rækker falde:r 
Udtalelser om, !rut saafremt den nye Løn
ningslov jkke er antagelig, er der andre Skor
�tene end Statens, der ryger. Men det skulde 
jo ikke gaa saa vidt at vi gmndet paa Ruin 
bringes 'Jld i privat, Erhverv igen. · 'Ma�e af 
os har lært Maskinfaget med det Maal e11gang 
at blive Lokomotivførere, og mange af os 
har .skænket ·Staten vore bedste Aar.. Og 
hvad har vi til Dato faaet derfo1·? En Sulte.
løn! Vi foiidrer nu vore Krav opfyldt, og det
'1>1C snart. Kan det ikke hlive med det gode, 
godt saa bliver det med det onde. Bægeret 
er fuldt. De Herrer som sidder i Lønnings� 
kommissionen ,maa gøre sig en Ti�g klart: 
Vulkans gamle sø·nner kræver deres Ret. 
Vor Hovedbestyrelse kender Stemningen ude 
blandt Medlemmerne.; er· Kommissionens Be
tænkning jkke tilfredsstillende, naar den . en
gang bliver offentliggjort, maa den feje alle 
Ifonsyn til Side, gøre rent Bord og gøre klar 
til Kamp. Det er det Standpunkt Lokomotiv-. 
personalet i udtager. Vi resonerer som saa: 
vi har alt at vinde, jntet at tabe. 

'B-.3,t. 

--
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Lokomotivtjenesten for 
Lokomotivfyrbøderne. 

Efter Forlydende sysler Administrationen 
med Tanken om at trykke de yngre Loko'mo�. 
tivfyrbødere, der ikke har 300 Arbejdsda,ge 
i Værkstederne, .ind paa Værkstederne for at 
give Plads til de mange Aspirant_er, der skal 
uddannes til Lokomotivfyrbødere, 

Min Forbavselse herover er stor, og sik
kert ,mange Lokomottvmænd . med mig kan 
v�nskeligt )ndse Nørvendigheden heraf, naar 
man daglig_ ser Depotarbejdere blive ben_ytkt 
som Lokorrtotivfyrbødere. 

Om :dette• Forhold er lige fremtrædende 
over11lt ved jeg ikke, men jeg skal til Eksem
pe: nævne Depoter som Skanderborg, Viborg, 
Langaa o. fl.,. hvor dette hører til Dajens 
Orden. Det forekommer mig derfor mere 
naturligt, om Lokomotivfyrbøderne bliver 
ved Lokomotivtjenesten i Stedet for at an
vende disse i Værkstederne, tilmed for · en 
Løn, der kun svarer til godt Halvdelen af
Maskinarbejdernes. • 

Skulde det virkelig vise sig, at der unde,r 
Uddannelsen ,af de mange Aspiranter blev 
en · Del overkomplette Lokomotivfyrbødere, 
va1� det mere passende, om de Lokomotiver, 
'hvor. p.er fyres med Tørv, blev betjent af to 
Lokomotivfyrbødere. 

Der er vist ingen Tvivl om_, at Tørvef_yrin
gen lj.' den kommende S1ommer vil floreire

,.. 

som ingen Sinde tidU_gere; men ikke ret man
ge Lok.omotivfyrbødere kan adholde at gøre 
Somm·eren 1918 om igen i Aar, hvad Tørve
fyringen angaar, og slet ingen er tjent med 
at yde et saa stort fysisk Merarbejde og til
lige sundhedsfarligt Arbejde for en saa latter
lig lav Godtgørels,e, som 33 Øre pr. Dag =
10 Kroner pr. Maaned. 

Det bemærkes·, at ingen har modtaget no
gen Godtgørelse for Sommeren 1918 endnu. 

M�tte p.a disse Linier bidrage til at hen
lede Hovedbestyrelsens og derigennem alle 
rette Vedkommendes Opmærksomhed paa 
omtalte Forhold, kunde det maaske bevirke, 
at Lokomoliyfyrbøderne bliver ved Lokomo
tivtjenesten, .en haardt tiltrængt Lettelse for 
de Lokomotivfyrbødere, der skal fyre med 
Tørv, ,samt en Godtgørelse herfor, der staar 
i et rimeligt Forhold til et siu.ndhedsfarligt 
Merarbejde, A'. 

Den -glidende Skala. 

I Dagspressen har mari i den se11ere Tid 
læst et Par Notitser om, at nu var Lønnings
kommissionen snart fierdig med sit Arbejde, 
og at el· Flertal indenfor Kommissionen vru· 
stemt for ,ci'en glidende Skala. Organisalio0 

nens Stnndpunkt er jo det, at· den vil mod
sætte sig en Lønningslov efter dette S,ystern. 
Det kom jo tydeligt nok til Orde paa Dele
geretmødet, ,me� efter min Formen_ing, Mev 
det ikke rigtig lydeligt motiveret, hvorfor 
man vilde indtage dette Standpunk I'. Saafremt 
den Lønningslov,· sorp vi alle venter m�d 
Længsel, bliver tilfredsstillende, hyad . vi jo
alle haaber og er enige om at s.ælte alt ind 
paa, at den slrn,l blive, saa vil den selvfølgelig 
medføre .en Merudgift af adskillige Millioner 
for ,Staten, vor Arbejdsgiver, som Følge af 
at .vi er s.aa mange. D�tte vedkommer ikke 
os j den Forstand. Hvis en privat Arbejds
giver paa Lønningsdagen vilde �ige til sine 
Arbejdere: 

0
,J eg kan desværre ikke fra i Dag 

betale Dem s.aa store Gager som hidindtil, da 
min Forretning i den senere Tid er blevet 
saa ,stor, al jeg har _set mig nødsaget til at 
forøge inil Personale saa stærkt''; vilde hans 
Arbejdere rimeligvis gaa ud fra, at der yar 
noget galt med Mandens mentale Tilstand. 
Men �et vilde en privat Arbejdsgiver heller 
.ikke _gøre, han vilde simpelthen forhøj� Pri
sen ,paa sine Varer. De Millioner, som vil 
gaa med til Forbedringen af 1Lønningsloven, 
skal ,selvfølgelig ind ,i Statskassen. Og dette 
v<:•dkommer os i høj Grad for hvem skal 
l.Jetale? Befolkningen! Nlen vi er ogsaa. · en 
Del af Befolkningen og skal nok faa Lov til 
at være med at belale. enten del sker ved 
Skitter - f<l;i1 ckte eUe1: indirekte - eJler 
.det sker ved Takstforhøjelser, da Producen_-

, terac jo nok skal s·ørge for al holde sig ska
desløse, ja, muligvis endda faar Lejlighed til 
at tage en lille Ekstraavance ·paa Gnind af 
den eller den Takstforhøjelse eller Skat. Det 
har ,nan set saa ofte. før. 

De private Arbejdere kan drive de,res. For
tjeneste op, saa de kommer paa Højde med 
Situationen, Det vil yderligere fordyre Livs.
fornødenhederne. .Saa bliver Resultatet, at 
vi· Statstjenestemænd, selv om ogsaa vi faar. 
en god Lønnings.lov, hurtigt vil blive sejlet _ 
agterud igen. Fik vi derimod en passende 
Kompensation for den Nedgang vi har Jidt 
under ,siden Lønningslovens forrige Revision,
og ,saa en glidende Skala, saa vilde vi være 
i Stand til at følge nied. Skulqe der saa i 
Fremtide,n engang indtræde. nogenlunde nor
male Forhold igen - l;lvilket ikke meget tyder 
paa - s,aa vilde en til Prjsf alde.t svaren�(l 

•
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Red'uktion af Lønnen jP næppe k\.mde sætte 
Levefoden ned for ret mange af os. Vi har 
jo i de sidst forløbne Aar faaet en· god Træ
ning med Hens.y.l). til at spænde .Li:vremmen 
'et Hul længere ind. Dette er min Menil).g om 
Tiden jo vise, men hvis dette kunde føre til 
'at dette Spørgsmaal blev belyst og diskuteret 
lidt ,mere, inden dfn afgørende Beslutning bli
ver taget, vilde min Hensigt med dette være 
naaet. 

København, -�- 5. Maj 1919. 
I. �i;iln e.

Appel! 

. Afdelingerne Landet over har i dis1se Dage 
·modtag•e,t en Resolution, udsendt fra Aalborg
Afdelinger, ,som er _vedtaget aldeles enstem
migt paa e:t godt besøgt FæJlesmøde.

Jeg yil gerne appellere til M,edlemmern�,
at de, naar der i ndvarsles til Møde til i:3e
handling ,af derme Resolution, møder op til.
Møde og giver denne en alvorlig ogi nøgtern
Behandling og at vedtage den Uge saa ens_tem-
,mi_gt som i Aalborg Afdeling�r. ,,

Jeg gaar ud· fra, at Resolutionen er sa.a
klar :ag tydelig, at den ikke trænger til riær
:mere Udredning og mener 'iøvrigt heller ikk,e,
at µi.an hei· i B,lad'et kan ·definere det i _ _Re
solutionen omhandlede og vil derfor ind
skrænke mig til at sige til Miedlemmerne: ·

"S1l"afr•emt De er tilfreds med den. Løn De
har og iøvrigt med de Forhold De arbejder
under, skal De ikke skænke Resolutionen no
gen Opmærksomhed. Men mener De der
i1!1-od, at Lønnen er for lille og at Deres Lev,e
:vilkaar ikke skal være ringere end den slet
test lønnede Arbejdsmands, skal De stemme
fort Resolutionen. •i 

Aalborg, den 8. Miaj 1919. 
�M,. P. R ø,g i l dS!.' 

Fællesrepræsentationen .. 

I Anledning af, at der i "Oansk Postblad" 
Nr. 5 for 5. M,arts1 d. A. findes offentliggjort 
følgende: 

,,Paa Hovedbestyrelsesmødet den. 10. f. M1. 
vedtoges følgende: 

tner modtaget Referat af Dansk Post
forenings Repræsentanter i Fællesrepræ
sentationen for offentligt ansatte Tjeneste-

' 

mænd i Danmark om �ællesrepræsentatio
nens Virksomhed og det af denne trods 
nedlagt Protest begaaede Vedtægtsbrud 

'beslutter , Hovedbestyrelsen enstemmigt at 
· indstille til Delegeretmødet, at Dansk Post
forening udmelder s.ig af Fæ.llesrepr.æsen- · 

tationen." • · - . · · " 
skal jeg med Herisyn til det Vedtægtsbrud 

Dansk Postforenings_' Hovedbestyrelse mener, 
Fællesrepræsentatioriens Bestyrelse· har gjort 
sig skyldig i, oplyse:. 

Paa Fællesrepræseritationens Bestyrelses- , 
møde d. 17. Oktober f. A. førtes. en, indgaa- ~ 

ende Debat om, hvorledes man fra et -Tje
nestemandsstandplin¼.t bur1de s tiHe sig over-, 
for Problemet: Glidende Løn. Under denne 
viste det sig, at en Del af Bestyrelsens Med
lemmer var stærkt stemt for dette Systems 
Indførelse, medens en anden Del var lige saa 
afgjorte Modstandere heraf. I Erkendelse af 
at Spørgsmaalets Løsning vilde være.af over
ordentlig Betydning for . samtlige Tjeneste
mænd, foreslog jeg derfor i Overensstemmelse 
med en derom forud enstemmig truffen For-
retningsudvalgsbeslutning, 

1) at samtlige Foreninger skulde gøres be
kendt med de under Debatten fra saavel Til� 
hængere .som Modstandere al Systemet frem
satte Hovedsynspunkter og anmodes om paa 
Grundlag af disse at meddele Fællesrepræ
sentationen deres Stilling til Spørgsmaalet, 
samt· 

2) at Id et saaledes indvundne Materiale skul-
9� tilstilles Lønningskommissionen til Op-
lysning for samme. 

Forslaget vedtoges. Førsfe Del enstemmigt 
og an'.i'ren Del med 11 Stertjmer for og 9 imod. 
Herefter fik Trafikassistent Frk. A. Vester� 
gaard efter Anmodning tilført Protokollen føl
gende: Undertegnede mener, at den af For-
r�tningsudvalget toreslaa.ede Frel}lgangsniaa
de: at fremsende direkte til Lønningskommis
sionen de forskellige Foreningers Stilling t!l 
Sprøgsmaalet ..,,Gliden�le Skala". er i �odstrid 
med Vedtægtern�s § 7 og maa derfor af Hen
syn til Konsekvenserne tage Afs!and fra den 
foretagne Af sten�nings Berettigelse. · Denne 
Protokoltilførsel tiltraadtes af G. Berg,·Skotte 
Hansen og Dyrbo, 
' 

:Den nævnte Paragraf i Vedtægterne har føl-
gende Ordlyd : .· . 

Overfor de indmeldte Foreninger er Fæl
Jesrepræsentationens Virksomhed af raad
givende Art, • Foreningerne bt?holder deres 
fulde Handlefrihed og maa i Almindelighed 
selv søge d'eres Krav ·fremmet overfor de 
paagældencte Autoriteter,· men skal, qaar 

. d'et drejer sig om Lønreguleringer, Æn
dringer af Pen•s;ion!>vedtægt�r eUer ,lignende 

• 
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Regulativer af almin.delig Interesse forud 
underrette Forretningsudvalget om saa-
danne Kravs Fremsættelse. , 

Ønskes Fællesrepræseritationens direkte
Støtte ved Kravets Fremsættelse og Gen
n.emførels-e, maa Anmodning derom rettes til. 
Forretningsudvalget, som snarest mulig gør 
Indstilling til Bestyrelsen, og An111odningen 
kan kun fremm_es, }Jvis. mindst tre Femte
d1,3le af Bestyrelsens J\!:�g}emmer stemmer 
derfor Forsaavidt den eller de paagælden
de O,rganisationer ikke er repræsenterede 
i Bestyrelsen, skal der gives dem Lejlighed 
til ved en Repræsentant at deltage i For
handlingerne om den paagældende Sag; dog 
uden Stemmeret. 

Hvis· nog,en anden S1a,g skønnes at have 
. , saadan Betydning for Tjenestemandsstan

den, €1,t den bør fremmes- ved Fællesrepræ
sentationens direkte F1oranstaltninger, kan 
dette dog kun ske, hvis Sagens :Fremme 
vedtages _af mindst Halvdelen af de tilslut
tede Foreninger og med mindst tre Femte
del af de paa et Repræsentantmøde afgivne 
Stemmer. 
Det vedtagne For�ag tilsiger ikke nog;en 

Forening direkte· Støtte, lige saa lidt som der 
ved samme fremmes nogen _S:ag, idet FæJles
repræ,sentationen ved dette ikke paa nogen 
Maade tager S:tilling til Spørgsmaalet ,,,Gli
dende Løn", men indskrænker sig til overfor 
Lønningskorn.missionen at referere hvilke 
Synspunkter - saavel Tilhængeres_som Mod
standeres - der med Hensyn til dette Syster:n 
rø.rer sig blandt Tjenestemændene samt at op-

c lyse hvorl�des · de fo:i;-skellige Fioreningers · 
Stilling til Systemet er. 

Da Forslaget saaledes ikke blot ikke er i 
Modstrid med ovenfor citerede Paragraf i Ved
tægterne, ·pien overhovedet ingen Relation har, 
til denne, har Bestyrelsen .ikke kunnet t3:ge 
den nedlagte Protest til Følge, saa meget min;

dre som den vedtagi:w Freingangsmaade god
kendtes af 36 Foreninger, der tilsammen re
præsenterede 75 pCt. af de under Fællesre: 1 

oræsentationen hørende Tjenestemænd. 
• Paastanden om "Vedtægtsbrud" maa jeg
d�-rfor anse for ganske uholdbar, og saafremt 
rn an overhovedet tillægger F:æHesrepræs,en
t,ationen nogen Væ�di som Organ for den sam:
lede Tjenestemandsstand" forekommer Ud
meldelsesg:rurtden mig mere end spinkel. 

. Aalbo,rg", April 19.19. ' 
T h. · P e;d e r  s, e n, 

Formand for Fæ:lles:repræsentationen. 

Støt 1vor Organi_sation i Ord og Gerning. 

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

Det sønde�yske Mærke. 

SØNDERJYDSK Den 25. Maj begynder -, ,Densøn
;,;�: FOND �12 derjyske Uge", der samler For-:_� -�i aarets

. 
mangegren.ede

. 
A rbe}de,,1 iil . . . 

F' d B :i t
f for den sønderJyske on . e� _,, 

� � gyndelsen sker med at 
.
udsend,e 

:l1 � fem MWioner af "Det sønder
i�>� · .. jyske M.ær'.ke" - det Ugens 
Tegn, de,r paa. sai:µme Tid �kal virk� u� ove1:. ·Landet som en smuk og l1vfttld Agitation og 
som et anseligt Bidl•ag til det gode øko�omiske , 
Resu1tat Det er: J,ulemærkets lyk_kehge Ide, 
der her° træder i Fondens Tjeneste, og .ved 
denne enestaaende Lejlighed har det i For-.
vejen stærkt overspændte Postvæ.sen frave�et 
sit Princip i kun at lade Julemærket blive 
solgt ved dets Bistand. _ . _ . . 

Det sønderjyske M,ærke, der er tegnet af 
Kunstneren Kr. Kongstad, vil derfor blive 
bragt i Handelen fra samtlige Landes Post-
kontorer. _ . 

Det er vort Haab., at hvert eneste Brev maa 
bære dette M,ærke med clet gode Budskab: 

·Det er det store, gyldne· Aar
med Flaget_højt paa Danmarks Gaard,
<la skilte Brødre mødes, 
og Danmark -atter fødes. 

==========�=======q� 

Hovedbestyrelsesmødet 
29. April. 1919.

Alle var _til Stede. 
F o r m a n d e n aabnede Mød'et med et 

Velkommen specielt til ,de nyvalgte H. ,B. 
MedL, og man gik · derefter over _til D�gs:
ordenen. 

P u n k t  1. Ho v e d b e s1tyre l s em k o n
s t i  t u e r e r s i g. 

Til Næstformand valgtes M. M o r t e n  s e n,,til ,K;sserer {i. Ka.ri n, · til Sekrntær C. M;. 
C h r i  s t e n s  en: Til Assistance hertil . valgtes. 
K. J o h a n  s, e n. Til Ekspeditør valgtes Alfr .
Olsen (indtil videre). · ' 

Til Forretningsudvalget valgtes F o r man
d e n  o g  K r'e d  s,f o r m æ n  d,e n,�, til L��udv. 
C. A. L i l lel u n d  og E. Kµh n, til Bladudv.
l\L Morte n s e n, ·c. A'nd,r,ea se·n og Re

.
d

a k t ø·r en, Jil Redaktionsudv. F o r m a_n d e n
' 

� 
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og Re d a k t ø r e n, til Revisionst�dv. C. A. 
Vo r din g og O v e r g a a rd, til Laanefor
eningen C. A. L'il 1 e 1 u n d, til Fællesudv. 
F o r m a n d e n  pg M.. M o r t e: n s e n, til N. 
L. F. F o r m a n d e n  og M. M o r t e n s;e n,
til Hjælpefonden H. K a n  n og. E. K u h  n,
til Fællesrepræsentationen F o r m a n d e n, Mi. 
M o r t e n  s e n, L i l lel u n d, R a s  m u s  s •e n
og S o p h. J e n  s en, til Forhandling med D. 
S. og M. F. F o r m a n d e n, M. M d r t e n s  e n,
Lli 11 e 1 u n d, Ra s p1 u s s e n  og S o  p h.
Je n s en. · 

Som Tilsynsførende valgtts H. K a n  n og 
E .  K u h n, R. H v i  .id og o: v e r g a a r d. 

Pun k t  --2. Me d d el e lser f r a  Fo r-. 
m a nd e n. 

F o :r m a n.den omtalte først en Sag ang. 
Dispensation for Forflyttelse. EtfeT Under
søgelse var denne Sag bevilget. Omtalte der
næst de tre udsendte Cirkulærer om Kontin
gentforhøjelsen, Velfærdsforanstaltninger og 
om Bidrag til Bygningshaandværkere. t1M,ed
delte, at Adressefortegnelse vilde blive udar
bejdet og udsendt sammen med en Fortegnelse 
ovm- Afdelinger og Underafdelinger saa snart 
der er _Ro om Forflyttelserne. 

Et Svar fra Generaldirektoratet ang. Værk
stedsuddannelsen debatteredes og henvistes 
til Forretningsudvalget. E·n Skrivelse fra Fæl
lesrepræsentationen henvistes til samme Ud.
valg. 

En DHpensationssag fra L 1angaa behandle• 
des og bevi_l_gedes. 

De ny udsenclte Anciennitetsregler behand
ledes og det b e s  1 u t t e  d e s, da disse ikke 
er i Overensste:p.1melse med Overenskomsten, 
at ·behandle -Sagen paany og i Forbindelse 
'.med Vedtagelsen ang disse fra Delegeretmø
det. Sagen henvistes til Forretningsvalget. 

Til �t repræsentere Foreningen i Odense 
ved Privatbanefunktionærerens Aarsmøde 
valgtes L. Ra s m u s s en. 

R a s m u s s e n  forelagde paa Kreds Hs Veg
ne en Sag ang. dobbelt Husføirelse og en Sag 
ang. en tuberkuløs Lokfyrb. Pension. ' 
' Begge S�gefne henvistes til Porretningsud-
valget. 

R a s m u s s e n omtalte derefter Aspiranter
nes Lønbevægelse og. det v e  d t o  g e s, at dis
se, der er Medlenimer af D. L. F.,. i paakom
mende Ti!Jælde vilde faa en lige saa stor Un
derstøttelse som D. S. og M,. F. vilde give sine 
'Medlemmer. 

I 

.. pu n k t  3. Mledd e l  e l s•er Jr a K a s s e-
r e r e n. 

K a s s e  r,:e r e n  gennemgik det forløbne 
Kvartals Udgifter og Indtægter, der viste en 
nogenlunde .god Overensstemmelse med Bud-
gettet. , . '. _ _ ... _ 

S o  p h. Je n s e n  henslillede, at H. B. hav
de Opmærksomheden henvendt paa . Kreds
kasserernes daarlige Stilling, der var for
anlediget :ved Forlængelsen af Delegeretmø
det. 

Efter forskellige B�mærkninger toges Kas
sererens M1eddelelser til Efterretning ,og even
tuelt tages det af Soph. J,ensen fremdragne O_.P 
paa et senere Møde. , ,, 

P u n k t  4. M e d d e l e ls,e fra ·U d v a l
ge n e. 

".Fo r m a n d e n  omtalte, at Foreningenhav
de underrett,eil Fællesudvalget om at vi over
tog Garantien for Udbetaling af Dyrtids.til
læg paa samme Maade som' meq Hensyn til 
Lønudbetalingen, naar den førsfo falder paa 
en Søn- eller Helligdag. Paa Foranledning af 
Togførerne i I. F. har Fællesudv. taget Sagen 
om Løbe-Nr. op til Behandling og· inds,endt 
Skrivelse til Generaldirektoratet. 

Omtalte.derefter den foresfaaende Kongres 
i Bergen. Foruden de valgte Delegerede rej
ser Formanden, M. Mortensen, Chr. Chri
stensen Es., L. Rasmussen og Redaktøren. 

L. R a s, m u s &,_e n  havde svaret paa en 
Forespørgse•l fra Fællesrepræsentationen om 
8 �i,mers Arbejdsdagen. 

C. 'A. L1 i 11 e 1 u n d 1�edegjorde for Laane:•
s,ummens Størrelse. 

P u n k t  5. Be h a n dl i n g  a f  Del ege-
r e t m ø d et .s B e s 1 u t !1 i n g ,e r. 

Følgende Sager henvis.tes til Forretnings
udvalget: Om Indsigelse i aHe S�geir:, om Over
tidsbetaling, oin Forhandling med Generaldi· 
rektoratet, Uniformsspørgsmaalet, Straf
spørgsmaalet og om Medlemskort. 

Til fortsat Undersøgelse af Hjælpekassen 
valgte& Kann, Johansen og 1iillelund.' Ab. Afd.s Forslag om Uddannelsen beh'arid-
ledes sammen med denne Sag. 

Om Tjentesteboliger udsendes der Cirkulæ
re til Afdelingerne. 

Overtagelse af Annoncerne behandles af 
Bladudvalget. 

L ø n  s a g e n. Skrivelserne til Statsmfoistec 
ren og Lønnings.kommissionen behandledes 
og det vedtoge� at henvise Sagen til Forret
·ningsud valget.

P u n k t 6. E v e n  tu e 1 t. 
Bladudvalget konstituerede sig med Mi-o r

t e n s  e n  ,som Formand, Lønudv. med L i  11 �- · 
1 u n d  SO:m Formand og Revisionsudv. med 
Vo rdi n g ,som F:ormånd. 

· · · 

C .. M .. C. 

.. 
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Lokomotivførernes Kreds
besty·relsesmøde 

�9. April 1919. 

C. A. Lillelund var fraværende.
Pu n k t  1. M1e ddele l s,e r  f ra Kred s

fo r m a  ude n. 
Kre dsf o rm a nde n meddelte_, at Kred

sen havde modtaget ,el Par Skrivelser fra 2. 
· Distrikt ang. Turbe·sæ.ttelse som Svar oaa

Skrivelser fra Kreds,en. I begge Sager, ·den
ene fra Ar., den anden fra Es .. , vil man for
søge nye Henvendelser. Der forelaa ligel edes
Svar paa Henvendels·e om den mangelfulde
Levering af'IGtlerne (se D. L. T. Nr. 9). Der
næst referer,edes Henvendelse ang. en For
flyttelse ved de nu stedfundne Forfremmel
ser. Sagen toges op til Undersøgelse.

Derefter Øi_skuteredes Tjenestetidsreglerne. 
P u n k t 2. K r e d s k a s s er e n s K v a r

t a l  s o v e rs i g t. 
Kre dsk a s sere r,en gennemgik de en

kelte Poster og oplyste, at Kredsgeneralfor
samling og Delegeretmødet havde kostet Kred
sen ca. 2000 Kr. 
· T o  g es p 1 E f te rre t n i  n g.

Pu n k t  3. B e s,t y,rel s ,e n  k onsti t u
er e r  ,s i g. 

J.'il Næstformand genvalgtes C. A. L i l  le
lu nd til Kasserer R. H .vi i d  og til Sekretær 
C. M.. C h risten sen.
· P u n k t 4. S a g e r. f r a K r e d s g e n er a l
J o r s a m 1 i n g e_n; 

Sagen. . ang. forbigaaede Lokomotivfø1,eres 
Lønanciennitet henvistes til Forretningsud-
valget. C. Mt" C. 

Lokomotivfyrbødernes · Kreds-
bestyrelsesmøde 

den 29. April 1919.

Alle ,var til Stede. 
K r  e d s f o r m a n d e n ,aabnede Mødet og 

bød velkommen og et særligt velkommen. til 
de to nyvalgte,·A n d re a s e n,Gb., og O v e r
g a a r d, A a r h u s. 

Punkt l. B es ty r ,e Is e ri k o  n s  t i t  u e r  e r
sig. ' Som Næs t f o rm and valgtes E. Kuhn og
som Ka s s er e r  genvalgtes Soph. Jensen. 

Paa Kredsbestyrelsens Henstil'ling overtog 
K. J o han s e n  Hvervet som S e·kr e tær.

Punkt 2. M. ed d -e l  e ls e 1� fr a It r e d s
f orm a nden. 

En Sag angaaende en Lokomotivfyrbøder, 
der va r afskediget paa Grund af Sygdom, hen
vistes. til Videre.behandling i Forretningsud
valget. 

En Sag ang. Godtgørelse for' dobbelt Hus-
l'ørelse ,henvistes til Hovedbestyrelsen. 

Det ,vedtoges at forespørge Gb. Lfb. Afd., 
om den ønskede en indsendt S,ag behandlet. 
En Skrivels,e fra Lfb. S. Andersen, Ng. toges 

til Efterretning. 
Et Spørgsmaal angaaende TurbesæHelse i 

Ro henvistes til Hovedbestyrelsen. 
Fra Aspiranter i Kjøbenhavn forelaa en 

Forespørgsel angaaende D. L. F.s Stilling un
der en eventuel Lønkonflikt. Sagen henvistes 
til Hovedbestyrelsen. 

Punkt 3. M. e d  dele l ser fra Kr e d s
k a s s e r e r e n. 

K red s k ass e re r e n  frem.lagde Regn
skabsoversigt pr. 25. -4.'--19. 

Toges til Efterretning. 
Punkt 4. B e h a n dl i n g a f  d e fra 

Kr e ds.g en era l for sam l ingen h'env,r
st e S a g e r. 

Forslag ,angaaende Overtrækstøj m. m. hen
vistes til Hovedbestyrelsen. 

Spørgsmaalet ,angaaende Fripas henvistes 
til Hovedbestyrelsen med Forslag om Behand
ling [i Fælles udvalget. 

Det paalaQdes Kr ed �fo rm a.n d e n  i 
Henhold til Kredsgeneralforsamlingens Be
slutning .at udtale Kredsens alvorligste Mis
billigelse overfor et Medlem af Struer Lfb. 
Afd, fo'n et n,ærmere angiv:et Forhold. 

j . K. ,J. 

Hjertelig Tak 

Min hjerteligste Tak til Alle som har bidraget til de 
smukke Gaver og viste mig. Opmærksomhed paa min 
Jubilæumsdag. S. Bang, Vejle N. 

Hjertelig Tak til enhver, der bidrog til at gøre min 
Jubilæumsdag til en festdag for mig. 

I. E. C. Nielsen,

Nyborg.
=�==�=�=����=�===<:>c>C>'O 



·- REGNSlCA_B ' 
< • , . : · .• · . - � • for 
· Kong Christian deri-' IX. U ndersJøttelsesfond ved de danske Statsbaner

frll 1. April 1918 til den 31. Marts 1919.

INDTÆGT Kr. Øre 
Indbetalte Bidrag i 1918 ........... : 470 50 
Indvundne Rerlter ... :. : ,·. ... . . .... . . . . 904 03 

Gaver: 
Ko.miteen til. It:idsamling af Bidrag til 

Maleri af Generaldirektør Ambt, til-· ,
bageblev.et Overskµd .......... ·... 820 - 63 

fal'lrikant f. Clausen, Aarhus i An-
lednin� af foreningens 25-aarige 
Jubilæum ........ : . . . . . . . . . . . . . . . 1000 00 

A/S fællesindkø.bsforeningen for dan-
ske Jerribaners Personale i Likvd. 200 58 

Aarhus. Belysningsvæsen .. ,.......... 160 00 

UDGIFT 
Udbetalte Understøttelser, 29 Portioner 

a 100 l(r.• ...................... .
Omkostninger ved Indkøb af Obliga-

tioner (herunder Renter) ......... .
Til formuen henlægges ....... · ... .
Beholdning at overføre til næste 
: Regnskabsaar ................... . ' ... �·

Kr. 

2900 

8 

171 

-475

Øre 

00 

63
15

96 

3555 I 74 3555 I 74 
-----

*) Understøttelsen· blev udbetalt til:

2 Enker efter Baneformænd 
2 Stationsforstandere 
2 Lokomotivfyrbødere
2 Banearbejdere 
2 Portører· 
4 Ma roser 
2 - Ledvogtere 
2 Haandværkere

Enken effer i Øverkonduktør . 
' 

Enken efter en Revisor 
Lokomotivfører
Depotarbejder 

- Stationsbud 
- Skibsfyrbøder 

Assistent 
Togfører 

pens. Ledvogter 
Haandværker
.Matros 

' . 

Status, den 31. ·Marts 1919. 

- ·sEttot't>N1No
Beholdning i·den� danske Landmands-

bank ............ .- ................ .
Obligationer til · paalydende Værdi 
. 20300 Kr., bogført for . .-......... .

Kr. Øre 

475 -96

20029 50

1- . GÆLD
I fondets formue* . : . ; . ; .... .' .. .-: .. ·. 
Beholdning til Disposition ......... .
*) fondets formue var'den 31. Marts 

1918: 19858 Kr. 35 Øt_e. 

. 

Kr. 
20029-

475 

Øre 
50
96

--lf-�--

20505 I 46 
I 

20505 I
_ 46

-�-

�øb�nhavn, den 31. Marts 1918., 
Andersen Alstrup. 

Regnskabet er revideret og fundet _i Overensstemmelse med de foreliggende Bilag. 

Kjøbenhavit,, d. 7. M!fi. _1919. 

, . . 
V. Tietze. - I. P. Mogensen ..

· . ·
. Sam lede Oarantimi�ler pr. I :i=ar i 9191

HAF. NIA 
ca ... 95 Millioner Kroner. 

, Samle� Forsikringsbestand pr, 1. Jan. 19191
ca. 350 Millioner Kroner. 

• I

Fiskehuset Ki ngo. 
Vesterbrogade 107: .; · 

flnbef aler sig n'i'ed alle 
flarstider? fiskesorter. 

I .

Annonce-Ekspeditioner: - Udgaar li Gange maanedlig. · :
Redaktion: Vesterbrogade 98 a ', Kjøbenhavn- B. For Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 2, 

. Telefon Vester 4011. 
For Provinseµ: L R�smussen, Hans Tausensgd. 14, Odense.

Telefon 2288. 

Tlf. Vester 2895 v. 
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Nørrebros Vinimport ����ns. 
· 

ROBERT BERTHELSEN Tlf. Taga 1300 

Stort lager af lste Kl asses Vine & Spirituosa. - - Bill i gste Priser. 

C. p. flvnders Vinhandel, !t:��g:.d;2�t
Bedste og billigste Indkøbssted paa Vesterbro for

Vine og �pirituosa. 
SPIRITUOSA � SKRAA, CIGARER 
0 G VINE - - - � OG TO BAK - - - -

k ø b e s  b i l l i g s t  i 
Cigarforretningen, . stedgade 18. 

Kranse Buke1:ter Blomstcrdekoration-=,r 
BUnnste:rf o:r.retning en "Bellis", 

Forenlnir;er 10 pCt. Ved Martin Oriebel, 

St. Kongensgage 90 :: . Telefon: Palæ:sso y. 

V.H.Jessen, Bageri &_Condito
c

ri 
J4- Dvbbølsgade 24 - Telefon 9058 • 3442 

a11bt:!altr sig ul u'Mrr. Lokomotivmænd med lste K.l.s Varer. 
Bestillinger paa større og mindre Kager til SeJ,kaber modtages. 

M Blomster - Kranse 
Blomster- og Urtefrø - Friske Varer - Rimelige Priser 

fKl. Ve.sterfælledve.1 67, Joh�. E. Beqker 
"'(_jJ vis a vis "Ny Ravnsborg". Telf Vester 7365 

SVA.N-HOLMS TIVOLI 
STRANDVEJ 12. 

Stor skyggefuld Have. - - - Madkurve kan medbringes. 
forskellige forlystelser ·i Haven. -- Karusse! findes. - Concert hver Aften. 
Sporvognen standstu ved Kildevældsgade Tlf. 9051. H. F. Rosenkvist,

CAFE CARLSBERGHUS 
ENGHAVEPLADS 25 

. LAURITS OLSEN 

������� 

C. B. Møller & Co�s
Cigarer - Cigaretter
Cigarillos & Tobakker

faas hos d'Herrer forhandlere samt 

Østergade 1 & Østerbrogade 27. 

Et hygiejnisk, fuldkomment og 
billigt 

Varmeanlæg for Villaer 
K. Thomsens

friskluft-Centralvarme 
installeres i enhver, ogsaa ældre 

Villaer 
Varmt Vand til Køkken og 

Bad. 
Ollmrende anbefalet. 

Forlang Prospekt. 
Proj•kt og Tilbud udarbejdes gratis. 

K; Thømsen & Co. 
Ve·stervoldgade 4 

København B. 

;·1e�ief ijf 0�--�10iø)�ill8.l 
: 15, Absalonsgade 15, : 
: bør være D�res FODTØJ:: Leverandør 1 . • •
: Forretningen: grundlagt 1879. : 
·····················-·············· 

Damehatte 
Altid Nyheder 

Altid billigst - -
A/S Zillmer, 

Istedgade 126. 
Bemærk! Gamle Hatte ompressesbilligt 

Lysekrone:r FORHFN c·ATFFH. ·vnRSdA I. æue· Frk. Sørensen N. p. Pedersen,
Og Lantpe' ._ Kleinsmedie og Maskinværksted, 

.L- H EIMDALSGADE 13. 
bedst og billigst hos Reparationer af saavel Kraft- som 

69, Istedgade 69, - Arbejdsmaskiner udføres. Reserve-. Installatør C h r. 0 I s e n, dele til Kakkelovne. 
Nørrebrogade 106. Tlf. 3025. Konsultation fra I 0-7 Tlf, Vester 9p5 x - Alt solidt, huttigt og- billigt. 

Kusk F iskeforretning en, Hele Tandsæt fra 20Kr. Frederiksb erg Lejebibl iothek, 
Is te d g_ a d e_ t O 9. Ældre Tænder omsættes billigt, P!om- l3og Musik & papirhandel

bering og - Tandudtrækn. ing, Moderate · ·' l' 1 
• ' Tlf. Vester 1347 y, · 

s Priser, Bedøvelse hver Dag Kl. 2, H. SINDAHL PEDER EN.
Altid frisk Fisk til Dagens billigste Priser. Reparation udføres paa faa_ Timer, Gl. Kongevej 11,3. Tlf. 2892. 
J. Osborne, Ny Indehaver. Jernbanefunktionærer indr. 5 pCt. (Hjørnet af Alhambravej,) 

E,ek_trisk "Lys og K.r_aft b1'll1'gst P. PED-ERSEN,.
aut. Instatiatør. 

Telefon-R�ngeledning - - - Elektriske Artikler N. FRI.HA VNSG ADE 12'.

.. 

Julia5 Rasmussen, Cafe Enghavehus --------
- - - - Enghaveplads 12. 
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