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Ordrer og Bestemmelser. 

Gennem mange Aar har <;)rganisationerne 
paa forskellig Maade kæmpet med Fortolk
ninger af Ordrer, og Be�temmelser, og for 
vor Organ_isation _har Kampen navnlig dr�jet 
sig om de mere· eller mindre haardh ude de 
Fortolkninger, Ordre E. 8 med dens mange 
Paragrafer har været Genstand for. 

Det har i de� Forbindelse navnlig væiret 
Bestemmelserne vedrørende 1)mepeng1egodt
gørelse for Kørsel ojg1 U dsfationering, som 
har været til Behandling og stadig har gLvef 
Grund til Utilfredshed. 

Med Henblik paa dette Arbejde, thi der 
var et ikke ringe Arbejde forbundet med 
·Førelsen afl diss� Sager, imødesaa .man Over
Jgangen fra Kilometerpeng� til Timepengre
med Tilfredshed, idet at man dermed fik ei1
ensarte{ Godtgørelse for al Tjeneste paa
Lokomotivet og samtidig 'opnaaede en bestemt
retfærdig Ordnfog, der svarer til de med
Fraværet f;rbundne Omkostninger.
· · Denne Ordni1Jg,. der nu har virket ,µogen
Tid, har vel_medført relativ-Tilfredshed, idet
:man gik' ud fra ,_som giv�t, at Kørepengene 
vilde blive forhøjede, Vil-\:!.e faa en _passende 
.Størrelse, hvilket Haab formentlig ogsaa �an 
ventes at ville blive opfyldt. 

Tilbage bliver Spørgsn1aalet om Ordningen 
.af visse' Forhold, del· staar i Forbindelse her
�e�1; · det vil blive tagel. OJ> til Behandling 
:såa sn'art Ti deri 'hertil �r inde. 

Med Hensyn til Begrebet Udstationering, 

som er behandlet i nye Bestemmels,er, der. 
er udsendte .a f  Distrikterne, synes man nu, 
efter at Loven forlæ,ngst er bleven vedtaget 
af Rigsdagen, at være beskæftiget med at 
klare dette Begreb paa •i;n for Personal-et efter 
vort Skøn· mindre behagelig �aade. 
. Man kunde være tilbøjeli;g tjl at. ib._ave den 
Opfattelse, at d'Hrr., der udsender de nye 
Bestemmelser herom, mener, at Loven ikke 
er bleven lavet paa den Maade de ønsk-ede, 
men at[de som Følge heraf hurtigst bør søge 
den indrettet paa en for dem tiltalende Maade, 
selv om det ogsaa gaar ud over Lovens Bog
stav og Aand. 

Vi har den Opfattelse, efter hvad· der alle
rede for-elig.ger, at det ineget vansk,eligt kom
mer til at foreligge, at en Tjenestemand bli
ver udstationeret; thi selv om alle Betingel
ser herfor er til Stede, efter den Maade, 
hvoruaa vUæ_s�r Loven, forstaar man at"und
gaa dette, ogi i uh}_•Te mange Tilfælde erklæ
rer: man, at Betingelserne for U dstationerfog 
ikke er, !til Stede,, selv om man efter den gam
meldags Opfattelse synes, at det hele ,er 
soleklart, og den 'Fortolkningskunst, man 
anvendte før den nugæfldende Lov traadte 
i Kraft var, som ,nævnt, til Tider ret haard
hændet. 

Imidlertid er S�en .rvel saa', at disse Be
stemmelsers endelige Udformning skal be
handles o� godkendes af ,Lønriingsraadet som 
sidste Instans, og vi kunde derfor tænke os,. 
at man afholdt sig fra e,n altfor stor Om
forandring af de herhen hø,rende F'orhold, 

• 



15 DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

forinden en saadan Behandling havde fun
det Sted. 

Vj ved,. at de Bestemmels,er.._ der er udsendt 
om denri.e Sag har vakt: meget Uvilje, og 
vi er som sagt taf den Opfattelse, at de gaar 
uden om Lov,ens Menin:g� og af den Grund 
mener vi ogisaa, a;t det ikke havde hastet 
saa megel med at udsende nye Ordrer herom 
- vi h_ar jo forøvrigt ingen Mr,ngel paa Or
drer -, forinden dette B�g:rieb var fuldkom
men klaret, hvad det ikke synes at være. 

Nye Aabenbaringer af 
Kul.skatte. 

Krigen har særlig lydeligt henledt Op
mærksomheden paa Kullenes Vigtighed. Nu 
til Dags kan en Stat, der ikk•e raader over 
egne Forråad af "sorte Diamanter", næppe 
være helt uafhængig. N'aar de neutrale be
standig· har holdt sig saaledes, at man ret 
go<;it kunde være tilfreds, _saa er det for en · 
stor Del at tilskrive den Omstændighed, at 
deres Mangel paa Kul forbød dem at ind
blande sig i de stores Handlinger. Med Op
mærksomhed følger man derfor Opdagelsen 
af nye Kulskatte, og alle Bestræbelser paa 
bedre a� udnytte allerede forhaandenværende 
Kullejer tør regn� med livl�g Deltag:else. 

Det t\irde kun være faa bekendt, al man 
i Firserne i forrjge Aarhundrede har drevet 
Brunkulsvæi;ker tæl uden for Berlins Porte; 
og hvis Grubefeldt beløb sig; Lil rundt 3000 -
Tdr. Land. Imidlertid er disse blevel lagt 
stille. Saa snart dog roligere Tider vil ind
træffe. vil Duper Kulforening igen lukke 
Gruberne op. Der haabes paa storl U ctbytle 
heraf, da Berlin har vist sig som fortrinligt 
Afsætningssted. Et Blik paa et Kort ovea· 
Tysklands Jon. rnn<l:s�ag viser overhovedet, 
at der gennem dette mi.trent mellem den 50. 
og 52. Bredd�grad drag,�r en Stribe, der er 
særlig kendetegnet ved Tilstedeværelsen af 
Brunkul. Heri lader sig endnu meget Brænd
selsstof .hente frem af Jorden. Derfrn· har 
man ogsaa dien Plan_ for Øje, at forlæg,ge 
visse store Industrier fra det vestlige Tysk
.land mer:e: til MJdten af Landet. :Derved vilde 
Bedriften lade, sig udføre betydeligt billigere, 
thi ved Kullene betaler man jo som be�endt 

ofte mere for F:orsendelsen end for disse 
selv. Anlægger man derfor en Fabrik i Kul
distriktet, saa daler Omkostningerne, og der 
vil endda opnaas et Fordel, selv om ikke 

, Brændselsstoffet netop er første Klasses.
Med berettiget Tilfredsstillelse viser ogsaa 

Udlan9et hen1 !il, at der hist og her er aaben
baret nye Kulskatte eller kan aabenbares. 
Her maa,1'ørst næv1Les Flandern. Før Krigen, 

· havde det vist sig, at der i Provinsen Lim
burg kunde udvindes fortrinlige Industriku�.
Unc;l_er Krigen kunde der naturli,gvis ikke
tænkes paa, nogen U dnyUelse, og h v i s i k k e
d e n t y s k e K r i g s m a g  t h a. v cl c g r e
b e t i n cl, s a a v i 1 cl e, s i k k ,e r t E n t e n t e
m a g t  c r n e h a v e  Ja gt d e r e s  Ha. a n d
p a a d em':'). Opstaar et se1,1stændigt Flan
der{l, saa vil Byer som Antw&rpen, Brusset
og Gent uden Tvivl med det første ,kunde
øse af disse rig,e Forraad.

Ogsaa i Ukraine ladei:. sig producere larig,i
flere Kul,. ,end d�t hidtil er sket. Før Krigen
forholdt Ukraines Stenkulsvinding sig m
Ruslands som 7 :3. Med Hensyn til Anthra
cit var dette Forhold som 92 :2, ved Koks
eng.og som' 99:1. Nylig har Profess01-F rec h
henvist t1.l Donez store KulbJerge. Ganske
vist skal Tyk�_elsen af Lagene sjælden være:
størrt end 1,5 m, men Donezkulle-ne leverer
Koks, som er uundværlige for Højovnsdrif
ten. T s c h e r  n ys c he r anslaar Donezdi
striktets Kulforraad til 55,6 Milliarder Tons,
hvoraf 37,6 falder paa Anthracit og 18 paa
Stenkul. Og selv efter Afregning af betyde
lige Driftstab,.· skal endnu næsten 45 Milli
arder blive til overs. Det er mere end det
dobbelte af,\ hvad Belgien muligvis kan frem
bringe, naar der alt bliver udtømt.

Et engelsk Blad antyder endvidere, at en
gelske Penge for Fremtiden vil kunde an-

. bringes i makedoniske Kuldistrikter. Mien
indtil nu. er Befordringsmidlerne der saa man
gelfulde, at Kullene højst kan komme de 
nærmeste Omgivelser tilgode. DenneUlempe 
lader sig naturligvis afhjælpe, men da maa, 
kyndige Hænder gribe ind. 

Et Land/ som ligger meget afsides for Ver-- 1 

dens sto�e,$,amfærds:elsveje og h'vis KulsJkiatte
nu igleledes begynder at vinde Betydnin� 

*) Udhævet af Overs. 
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er Alaska,( dm· som bekendt hører. til de For
enede Stater. pisse Kul er af stor Betyd
ning for Vesten. V,el raader de Forep_ede 
Stater over store Kuldistrikter, men disse 
ligger kun mellem Østkysten og ca. 100° 

vestlig Længde. V,estkysten er lig,efrem kul-
, fattig, ogi det vigtige Brændselsstof blev hyp

pigt tilført fra Østen pr, Skib gennem Pa
namakanalen. Nu foretrækkel· man en kor- · 
tere V,ej, idet man alvorligt tænker paa Ud
nyttelsen af Alaskas Kuldistrikter. 

Dernæst maa henvises til Kinas kæmpe
mæssige Kulsk'atte. O,pda,g:elsesrejsende har 
aller,ede givet os Meddelelser herom. Saa
ledes skriver en udmærket Kender af Kina, 
Friherr,e V. R i  C h t h O f e  n: ,,Alle hidtil 
nævnte kinesiske Forekom·ster og overhove
det alle Ve11dens K uldistrikter bliver stillet 

' 

i Skyggen af Provinsen Schansis Ri,gdom. 
Paa en Flade 34,870 km2 ligger i omtrent 
vanrette Lag flere Aflejringer a.:( Anthracit, 
og derunder en Hovedaflejring paa 6-9 m 
Tykkelse, som har almindelig Udbredelse." 
Men ny e1r den Kendsgernif\g, at Kin; nu 
vaagner. op og tænker paa Udnyttelsen af 
disse Rigdomme. Nu, besinder det sig endeligt 
paa, at det ikke behøver at drage saa lang;t 
omk1;ing, naar det vil have dette• Brændsels
stof. Ogsaa 'Brasilien, Chile, s·ydafrika og 
Indien ,er Lande,'. i hvilke sikkert endnu slum
rer rige KulskaUe'. 

Hvor har Tiderne forandret sig! I Aaret 
1317 blev omtrent der, hvor nu de Kruppsk:e 
Værker befinder sig, oprettet et Helligaands 
Hospital. 1 Fundatsen h'.edder det: ,,Rummet 
_udenfor H usholderskien V ære Ise kunne alle
J?rødrene benytte til Oplagring af Brænde 
og Kul." Dette beviser den første historisk 
paaviselige Omtale af Stenkul paa tysk Grund. 
Nu er den "sorte Diamant" blevet en Ver-
densmagt.' 0. B. 

Betragtninger. 

N aa1' man ser tilba,ge, paa Aaret, som er 
gaaet, sporger man uvilkaarlig: Hvad bragte 
Aaret og1 ·hvad vil det nye Aar bringe og især 
med Hensyn til Ro i Samfundet?. Har vi 
Tjenestemænd gjort vor Indsats eller for
bereder vi os? 

Det synes mig, at Aarel 1919, som vi L� 
kom;otivmænd, ja, vel alle Tjenestemænd, vell7 
tede saa meget af, staar som en Anklager 
mod os, mod vor Organisation. 

Vi begyndte Aaret med en Fø,leJse af, at 
det, som· skulde foregaa med Hensyn til vor 
Fremtid, økonomisk som socialt, var afhæn
g;ig af os selv, vor Organisation, _dens Styrke 
og Solidaritet.· Man følte Tiden var inde, der
'som man. skulde opnaa ResuUater, der kund.e 

sikre O\t saa nogenlunde, for vi vidste, at med 
Lønningslovens Vedtagelse vilde man sætte 
Bom f1or nævneværdige Krav i Fremtiden. 
Det ha1i vist sig, at de,, som havde disse Tan
ker, havde R�t, man. behøver kun at hen
vise til de forskellige U dlalelser i F1olketin
get angaaende eventuelle nye Krav fra Tje
nes te mænd ene. 

Er da disse Krav, som nu rejses, uberetti
gede? Er da ikke Lønningsloven løst til
fredsstillende 9 De, forskellige Tjenestemands
@'Upper har jo haft den til Afgø,relse og be� 
stemt med Majoritet, at som det er, saaledes 
skal del være, og dog møder man umiddel
bart efter frem med nye Krav_ Er det maask'e 
kun . nogle enkelte utilfreclsf �yndikalister, 
eller hvad man nu ynder at kalde dem, og 
som egientlig ikke betyder. stort, det er bare 
noget i F'll1gt_ med Tidens Aand, 110,get, som 
altid har været, som altid vil ivedblive at være, 
uanset hvorledes man løser Problemet. Jei 
tror ikke, at man i Fremtiden vil kunne 
klare sig med en saadan Forklaring. 

Mon en af de· vigtigste Aarsager . til de 
Krav, som nu rejses og i Særdeleshed rejses: 
af de yngste og lavestlønnede, ikke maa søges 
i, at der har været for megen Særinteriesse, 
hver Etat og hver Gruppe der indenfor be-

• flittede sig paa at føle, fremstille og kræve
sig betragtet som hver for sig at væ,re et
,,Profotariat" uden at gøre s�g kla:rt, at der
som LønningslovenJ løstes paa dette Grundlag,
vilde tnan ikke kunne skabe Ro og ikke
mindst i saa urolige Tider som dem vi op�
lever. Jeg tror, at hos den lavestlønnede
Tjenestemand har der været ,en ærlig Vilje
til at x æk'ke Haand over det socialøkonomiske
Svæl,g, som' er imellem de forskellige Grup
per; men man har fra den anden Side enten:
ikke villet eller ikke kunnet forstaa, at dette:
var Vejen til Maalet, man har ikke ,kunnet
se, at desto større Købeevnen blev opefter,
desto hurtigere melder Kravet si,g ne'.de fra;
og_ ,Brydningerne stærkere .end fø,r til stor
Sk'.acle for Organisationen og den Ro som
tiltræn:ges. Ethvert Vars�o i den Retning; �
_da o,gsaa blevell' vist Vintervejen. Om d�t
h'ar været klogt, vil senere erfares. 

Ja, jie;g ved j-0 nok,_ at man vil hen vise til
Statistiken og derigennem bevise, at de la-

' . 
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-vestlønnecle i Forhold var dem, der fik mest;
men den nøgne Virkelighed viser noget an
det Jeg! skal dog. ikke her komme. ind paa
dette Spørgsmaal, da jeg antager, al det
inden længe vil blive el akluell Emne, og
Spørgsmaalet bliver da, om alle vil forstaa,
hvad der tjener Tjenestemanden og, Sam
fundet bedst.

Vi nærmer os sikkert med· stærke Skridt
Vendepunktet, : forskellige udenrigspolitiske
Forhold tyderderpaa. Dette Vendepunkt kan
blive kritisk, og! især naa1� man ikke har andel
end et Skuldertræk, en ·,flot Haandbevægelse .
og etl medlidende Smil. J fl, her ligger en stor
Opgave for hver enkelt af os

J 
men først og

fremmest for de Ledende.
. Vi Lokomotivmæn:d -maa ikke, som maal

bevid�te Onganisationsmæncl, være døve for,
nvad der rører si,g indenfor Tjenestemæn
dene, lige_ saa lidt som det, der rører sig:
udenfor · \"ore Rammer, vi maa gøre, hvad
vi kan� for rat !undgaa den Krise, vi aabenbart
,�aar i Møde.

'Husk dette, I Organisationsledere. 
Der sk:a_l. et stort Oplysningsarbejde til, . 

saav-el opad· som nedad, alle lll'aa være selv
tænkende, besjælet af delte ene, at ville og 
ville noget godt, først da lø,ses Problemet, 
da by,gger vi Bro over Svælget._ 

· Kun Massernes1 sociale og, økonomiske Høj
nelse og Reaktionens stækkede Vinger kan 
redde Samfundet fra Kaos. 

Slagelse - i '.Januar 1920. 
P. S e s s i ng.

Til Medlemslisten. 

Overført Ira D, S. og M. F. til D. L. F.: 
Lokomotivfyrbøder 0. K. Petersen, J, A: Petersen, N. F. 

Nielsen, !K.P. M. Treu, H. L. Nielsen_, Korsør. 0. C. 
Nielsen, 'Skelskør-Slagelse Afd. � E. V. Larsen, H. C, 
Petersen., H. Hansen, H. V, Nielsen, P. J. Person, Køben
liavn G., F.). H. Svendsen, H. H. E.Schæbel, København 0. 

'T. T. Riberholt, 0. P. Sørensen, Esbjerg. S. ). Junker, 
'.J; R. Peteysen, K. L. Hansen, A. E. Jacobsen, I. P. Daniel
Hn, c: Schou, Fredericia. A. M. Jørgensen, Bra�,,:16, E. A. 
°J; Jønsson, Gjedser. A. S. Pet�rsen, Frederikshavn. V. N. 
Pedersen, Aalesirup. 

Rettels� til Adressefortegnelsen. 

Lok,omotivførerafd_elinger: 

T lii s t e d: Kassererens Navn og Adresse rettes til S. 0. 
Larsen, Torp' pr. Thisted. 

A a l b o r g: Kassererens Navn og Adresse rettes til C. F. 
D. Feld, Sten Blichersgade 13 1• 

A a r  h u s: Formandens Navn og Adresse rettes til Aug. \ 
Andersen, Tietgensplads 10 2• 

S t r u er:  Formandens Navn og Adresse rettes til A. J. 
Drøjdahl, Dusebergvej 28. 

S t r u e r: Kassererens Navn og Adresse: N. P. Stubdrup, 
Torvegade 8. 

Lokomotiv/ yrbøderafdelinger: 

E s b j e r g: F ormanc:lens Navn og Adresse rettes til H. V, 
Døssing, Østergade 45 2• 

E s b j e r g: Kassererens Navn og Adresse. rettes til H. An
dersen, Englandsgade 28 1. 

T h i s t e d: Formandens Navn og Adresse rettes til R. F, 
). Olsen, Vesterstræde 3 St. 

S k a n d e r b o r g: Kassererens Navn og Adresse rettes til 
V. Nielsen. 

S t r u e r: Kassererens Navn og Adresse :rettes til A. P. 
Rasmussen, Dusebergvej 42 St. 

• 

Meddeleise fra Afdelingerne. 

Thisted Lokomotivfyrbøder Afdeling afholdt Torsdag den 
22-. Januar I 920 Generalforsamling. Til F or�and valgtes 
Llb, R. ). F. Olsen, og �assereren genvalgtes, 

Det henstilles til de ærede Afdelinger at sende Medde
lelse om Kollegers Dødsfald saa betids, at Krans' herfra kan 

komme frem i rette Tid, 
R. /. F. 'Olsen. 

:J\(avnerettelse: 

Lokomotivfyrbøder J, M. Jensen, amdrup, har under 20. 

Januar 1920 faaet Tilladelse til at hedde J. M. Nejland .. 

AKVAVITTER 

,. 



.Adressefortegnelse. 

Foreninzens Kontor: Vodroffsvej 3 b, Kjøbenhavn V. 

Hovedllestyrelsen: 

Formand: Lokomotivfører Rich. Lillie, Classensgade 49 a, København Ø. - Tlf.· Øbro 3219 x. 
Hovedkasserer: Lokomotivfører H. Kann, Dybbølsgade 26 2, København B. 
Redaktør: Lokomotivfører C. M. Christensen, Vesterbrogade 98 a •, København B. Telf. Vester 2895 v. 
Sekretærer: _, · 

og K. Johansen, Sommerstedgade 22 8, København B. 

Lokomotivførerkredsen: Lokomotivfyrbøderkredsen: 

· Formand: Lokfører M. Mortensen, Rosenvænget, Esbjerg, Formand: Lokfyrb. L. Rasmmussen, Kirkevej, Skanderborg, 
Kasserer: Soph. Jensen, Biilowsgade 57 .1, Aarhus. Telf. 402.

Kasserer: R. Hviid, Odensegade 45 3, Aarhus.
C. A. Lillelund, Lygtenakken, Korsør.
C. A. Vording, ,,Dan", N. Chr. Vej,

Næstfmd.: E. Kuhn, Lindegade 4, Kallundborg.
Kredsbestmdl.:

,, 
S. Overgaard, Hedemansg. 15 2

• Aarhus.Næstjmd.: 

Kredsbestmdl. ,, ,, C. Andreasen, Vest. fælledmøllevej 11 1;

Helsingør. 

· Samlede Garantimidler pr. I. Januar 1920

HAFNIA 
ca. 100 Millioner Kroner.

· Samlet forsikringspestand pr, 1.Jan.1920
ca. 410 Millioner Kroner. 

NøPPebros Vinimport Nørrebrogade 178.
ROBERT BERTHELl!IEN Tlf, Taga 13 00 ' 

Stort lager· af lste Klasses Vine og Spirituosa. - Billigste. Priser, 

· Emanuel Møller & Go., Vinhandlere,
St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold). Telefoner 4518-2897 

. Kvaliteten gør Udslaget, 
Ve_d nye Etableringer og eventuelt Skifte af Leverandør vil d' Hrr. købmænd ikke 
bltve skuffe<Je _ved at træde_ i Forretningsforbindelse med os. Som Grund for dette 
atanføres, vt stdenEtablertngsaaret 1895haropnaaet en meget betydeligOmsætning 

-

JØHLER & IN G DAM, statsaut. Installatør, 
Iaiedgade 138. Telf.: Vester 3199. 

Stort Udvalg i Lysekroner, Staalamper og Strygejern. 
Alt elektrisk Arbejde udføres. T i I b u d g r at i s. 

- Sofus Jensen, Jagtvej 21. København N.
1. Klasses Kolonialforretning. Vine og Delikatesser. Kvarterets bedste Kaffe.

Telefon Taga 1072 x. 

Tel1. 2006. Tel1. 6615. 

Vesterbros Fiskehus Akts. 
, 'vesterbrogade 25. 

Fisk, Vildt, Østers,. Hummer. 

Kbhv. V. 

. ....•..•..•...................••••.

I v��t�r�r�s �t�tøj�hus 
. : 15, Absalonsgade 15,

hør være D7r�s FODTØJ: Leverandør 1 
: forretningen gru11dtagt 1879, 
: ............ �-···················· 

Ciunrlorretninuen 
4 Saxogade 4 

Anbefaler sig til Foreningens 
. Medlemmer med 

Cigarer, Tobakker, Cigar
retter og Snus. -

Børnekonfektion. 
24 Dybbelsgade 24 

Tlf. Vester 59 o5 u 
anbefaler sig med Manufactur, Tri
cotage, Strømp'er til billige Pliser. 

Olivia JArgensen. 

Hu�k · Koloninllnueret 
TelPfon: 2 Sendergade 2 

Telefon: -
V.1827 y V.1827 y 

Billigste Priser. 

Annonoe-Ekspedliloner: Udgaar 2 Gange maanedlig. 
for Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 •, 

Telefon Vester 4011.

Før Pr1,1vi1t��= L. Raamu■■en, Hans Taueeq�. 14, Octense. 
T !tlJJ9R 21,99, 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2. Kjøbenhavn B. 
Tlf. Vester 2895 v. 

Abonnementspris: 5 Kr. aarlig, 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

I - . • . . . 
I • • . . . • 

I • • . . • • • . 

I - - I 



{j.Iacis eafeen 
vtd Østbanegaarden. 

CARL JENSEN. 

tobak. 

1,-<" •• •• 

) JfCC-,: 

Komplet lager af 
B r 111 e r og P I n o e n e z 

EDVARD MØLLER, 
BrllleboøAt -. Veeterbrogade 36. 

✓ Man bør
lade sig livsforsikre i

,, Dantnark" 
f �. 'J{ \e\se·n:; a,n\te 

�oo.\naa'os;Je\ 1\-9, 

Første Kl.s Kødud8alg 

Johannes Nielsen 
Sdr. Boulevard 59, 
fører altid det bedste i 

Trikotage og 
Manufaktur 

Autoriseret Leveran
dør til Varelotteriet. 
Telefon Vester 1175 v. 

Københ. Smørrebrøds Fabrik, v !r�!:;1'���.!1;en s,
leverer endnu trods Kr.igen fin Mad til meget smaa Priser. Butikken 
aabnes -KL 5 Morgen og sender Smørrebrød i Byen for 5 Øre pr. 
Ordre. Telf. 10259-10260.

Udsalg: Torveg. 37 og Ryesg. 127 Hj. af Østerbrog. 
PaaJægsloi-:retningen Gasvæ:rksvej t.-

Andersen 
1. Kl. Varer. Alt til koldt Bord. Spec.: hjemmel. Leverpostej & Rullepø'lser,

Personbanegaardens Marketenderi. 
F. L. Viltoft

anbefaler sig til det ærede Lokomotivpersonale. 
��� 

F. M. F:ritsche's Ba:rnevognsfabrik,
. Bjelkes Alle 2, Kbhvn, L. Telt iaga 1466 y. Privat: Byen 5034 y. · 

. __ .. Br1:1gt� Vo� _tte k�_be_�_ . og �ætg_��• .... _ :·� · :. : 

E. L. 'W"EIMANN & Oo ..
St. Strandstrltide 9-11; 4. T1f. 5871 - 10871.

Invai.9 0g Election Præcisions Uhre er de 
bedste og faaes hos alle Landets Urmagei;e. 

Intet Salg til Private. 
® ® 

.Alf:red Lilliestrand 
VINHANDEL 

Saxogade_ 73J1te� _!stedgade). Tlf� y ���e_r 6� 2-? y� 

Blomster - Kranse 
Blomster- og Urtefrø � friske Varer - Rimelige Priser 

Vesterfælle dvej 67, .Joh!ii. E. Bec1<er 
vis a vis .Ny Ravnsborg". Telf Vester 7365 

Uh 
Armbaandsure i Guld, Sølv or Double. 

Uh re Største Udvalg i alle Slags moderne Lomn,eurc. 
re Vesterbros Uri-ager. Gasværksvej 21, 

• lige ved Istedgade. . 
111 

Brugte Ure tages i Bytte. Rimelise Afbetallngsvflkaar 

M J e. D Se ll 
Slagterforretning, 

• ' Dybbølsgade 56. 
Prima Okse- og Kalvekød til Dage ns bi llig s t e  P rls, 

Specialitet: Fars Ol!" Hakkebøf. Telefon Vester 56 y. 

Veste:rb:ros Ciga:r- og Vinimpoi-t 
Istedgade 140 . Telefon Vester 8210 

Største Lager af 1øte Klalises Vine og Ctsarer til abøolui 
blJllgste Priser. 

Cigar- c;,g Tobaksforretning, 27 Jagtvej 27, 
anbefaler sig med 

= Cigarer, Tobakker, Cigaretter, Vine og Spirituosa. ====== 
Telefon Taga 248 y. · M. Kap pers. 

Juliu5 Rasmussen, c::-al�
E
�"_g��-����:���.-a-d�-.-2� 

Elektrisk Lys og Kraft _billigst P. P:E:}�n!
ll

�r�E��
Telefon-Rlng�lednlng - Ele ktriske Ar tikler - Tlf. Øbro 6268 Jf. FjJlJØ.& VN&G.&DB n, 

: =-- = = = = 
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