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Genforeningen. 

Den 10. Februar var· en '.M:,æ,rk'eda� i Dan
marks H�storie, th:i den Dag stemte Sønder
jyderne i 1. Zone sig) h}em til' D,anmarki efter 
at hav,e levet under tysk Regim:e i 5·6 Aar. 
Dette Resultat var paa Forh'aand glive�, .men 
den fuldbyrdede Kendsgerning, dette, at n u. 
er det Danmark', og: ikke m'ere! Ty,skland, det 
forstaar vi fuldt og helt, hvad. det rnaa betyde 
f01� de man,,ge danskfølende og dansktalende

_, 

som nu h'ar stemt sig hjem til Moderlandet. 
For. alle K>s andre, os, der h'ar Jev,et No;r(d 

for Gr�nsen, :og som' ikke h'ar_ følt det Try,k, 
vore L'andsm:æ,nd 'Syd for den hidtidi,ge Gr.æn
se har le•vet. under, ligegyldigt hvilket ,poli
tisk1 P�rti man tilhører. er der kun G11und 
til at glædes over, den kraftige, fuldtonende 
Sejr vore sønderjyske Landsmæ:nd vandt 
ved Stemmeurnen den 10 ! 

Trods Køllerpolitik', trods alle de Volds
midler, der har været br,agt til U dføirielse, 
for at brede Tyskheden i Sønderjylland gen
nern _et halvt Aarhundrede, eller maask:e
netop derfor, h'ar Nordslesvig talt sit tyde
Uge og kraftige Sprog, saa at hele :Verden 
nu vM, at Nordslesvig ikk'e h'ar glemt sin 
Samhørighed med Danmark, men med Styrke 
har understreget og gentaget sin døde Førws 
Ord: ,,Vi er Dlarisk'e, og vi vil vedbli,ve at 
v,ære Danske.'! 

Bragte Verdenskrigen i sit· Følge m'ange 
Ulykker, m'ange Vunder, soi-n det vil tage 

uoversk'.uelige Tider at faa l�gt, sa:a: bragte 
den for os D!ansk'e som' Nation denne Lykke 
og gav Sønderjyderne den Ret, at de kunde 
stemme sig hjem til D'anm'ark saaledes, at 
alt, h:va;d der var åam�k� o�.a;a[ h'ø�te W D�m -
markl. ' , I , I '. 

Nu h'ar vore . Landsm;�nd i 1. Zone talt,
o.gi dermed er vor Gr�nse allerede nu flyt
tet et ,godt Stykke Sy,d paa, og1 pm; føje Tid 
stemmer vore L'andsmænd i 2: Z,one, for
h'aabentli:g paas en saa pr.�g,tig Maade, at 
Størstedelen o_g_saa af denne Zone atter slut
ter sig til D,anmark. 

.,.,_Allerede den 8. Februar kø,rte det første 
danskie Tog over Græ1nsen fra Vamdrup til 
Tinglev. 

Toget k'ørte over Gr,ænsen · Kl. 5,45 Fm. 
o� førtes af Vo�:om:otivfører S1 • A. S,tjern,ø
og Lokiom:otivfyrbøder C. Å. _O. Lønquist,
begge · fra Aarhus. ·Trods Mørke, ukendte 
�trækninger, :ukendte Stationsforhold qg frem
mede Si,gnal.e� førtes Toget glat igennem og 
ankom: rettidig i Tinglev Kl. 7,55 _Fm. 

Herfra returnerede det efte;ri ca. 2 Time1·s 
Ophold, med Afgang fra Tinglev Kl. 9,50 
Fm'. og ankiom vettidig til Vamdrup1 igen Kl. 
11,37 ·Fm. 

Toget bestod af Sidegangsvogne, ca. _ 40 
Vognladnin,ger, og, fremførtes med ca. 60 
�-..§. G:_rundhasttghed. 
· En ældr,e tysk' Loklomolivføre;r. assisterede

som' ,;r..;·ods'\ l i I . I I 
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betle var altsaa Begyndelsen, og -det va-. 
rer vel ikke ret længe, forinden den danske 
Administration har be,gynclt sit Virke i 1. 
Zone og forinden de Tjenestemroncl, der skal 
gøre Tjeneste der, ogsaa faar begyndt paa 
lw.er. sit Omraade. 

,Vi kan i denne Forbindelse meddele, at· 
1. Zone bliver delt i to Dele, der henholds
vis vil blive henført ·under 2. ogl 3. Distrikt.

Som henhørende under 2. Distrikt vil der 
antagelig blive oprettet Maskindepot i Aaben
raa, Haderslev, Vojens, Tinglev, Skelle og 
Sønderborg. 

Under 3. Distrikt: Tønder og Løgumklo
ster. 

Hvis Afstemningen i 2. Zone giv·er det Re
�ultat, at -ogsaa denne k1ommer til Danmark, 
vil der -sandsynligvis komme Ændringer i 
den for 1. . Zone paatænkte Organisation. 

Tjenestemændenes Dyrtids
tillæg. 

Det stiger fra April med 270 Kr. for Gifte 

og 288 Kr. for Ugifte. 

I Henh'old til den nye L'ønninøslov for 
Statens Tjenestemænd h:ar Lønningsraadet 
,nu indstillet o� Finansmin�steriet bevilget 
følgende Dyrtidstillæg for Halaaret Ap•ril-
September 1920: 

For gifte Mænd, for ·saadanne Enkemænd 
og Enker, fraseparerede Mænd og K vinde:ri, 
som har egen Husstand, eller hvemi der paa
h:viler Forsørgelsespligt overfor, Børn under 
18 Aar, samt for Ugifte med Forsø[·ge1lses
pligt, og som har egen Husstand: 972 Kr. 

�arlig, dog ikke over 54 pCt. af Grundløn 
·og Alderstillæg tilsanimen•. I indev,ærende
Halvaar er Dyrtidstillæget 702 Kr. aa.rlag. 

For alle øvrige Tjenestemænd, mandlige 
og kvindelige: 648 Kr. aarlig, dog ikke over 
36 pCt. af Grundløn 2.g Alders�illæg tilsam
men. I indeværende Halvaar · er D:Y}'tidstil
læget 360 Kr. aarlig. 

Det vil af ovenstaaende frem$aa, at Dyr
tidstil.læget de første 6 Maaneder forhøjes. 

· med 22 Kr. 50 Øre om Maaneden for · Gifte ·
. og med '24 Kr. maanedlig for Ugifte.

' Red .. 

Tysklands Sammenbrud 
og Kulnøden. 

Al Otto Bendixen. 

• Vi er i saa mangt og meiget h'envist til 
Tysklands Produktionsevne ik'.k,e mindst paa 
Industriens Omraade, ·at vi tungt maa føle de 
ny� Tidernes . Tilstand, og det er derfor ikke 
uden Interesse at se lidt nærmere paa For� 
holdene i det fordums saa mægtige tyske Kej
serrig,e ,efter Sammenbrudet og undersøge 
Aarsageri til den Kulnød, som ogsaa vi lideir 
under. · 1 1 • 1 , i i I i 

Den 30.' Oktober holdt Rigsfinansminister 
E r z b e r g ,e r en Finans tale, hvori han k:a
rakteriserede det tyske Riges og R�gieringens 
Stilling �l følgende Ord: ,, Vi er ikke andet 
end Konkursforvaltere (Likvidatorer) af den 
langt over Folkets Kr.æfter drevne Krigsfol':
retning. "· Offentligheden har ikke la,gt tH
strækkelig 'Mlærk,e til denne Tale eller ogsaa 
kun betragtet den som det sædvanlige Erz
bergerskre Ordgyderi. Denne Gangi har Erz
berger ikke overdrevet noget, og har han 
skuffet Omvel"denen� saa er det fordi m:a:n vil 
�ære tilbøjelig t il at mene, at hvis det tyske 
Rige virkeU,g var konkurs, da vilde Flinans
ministeren, der skal skaffe Penge og Kredit, 
vær-e den sidste til at sig:e det! 

Det kan derfor ikkle nok som betones, at 
Tyskland ,e r  konkurs baade finansielt og 
økonomisk. Symbolet paa det finansielle Sam
menbrud har vi i den K•endsgerning, at Mar
ken nu staar nede omkring·11 og 12; Økiono
miens Fallit :skjul-er sig f. Eks. i Standsuin�en 
af hele den tyske Persontrafik, som den 5. 
November indstilledes i hele 10 D':',.gn, saa 
den først _g,enopto.ges den 15. Novbr. · 

Hovedaarsag-en til Miarkvalutaens dybe 
Fald 'maa søges i Tysklands ogsaa efter Freds:
slutnin_gen ;stærkt stigende Forgældning. Rigs·
gælden var i Slutningen af Aaret 1918 omtrent 
172 M;illiarder Mark, og vil den 1. April 1920 
beløbe sig til 204 Milliarder. Til Sammen
ligning tjener, at Tysk'lands Nationalformue 
fø,r Krigellj beregnedes til 300 Miilliarqer. Selv 
om 'man, paa Grund af Pengenes nu til en 
TrecUedel sunkne Værdi, teoretisk kan om
regne dette Beløb til f. Eks. 900 Mrilliarder, 
er Tysklands· Produktivitet, Varefrembrin-

• 
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gelse os Ek1sportduelighed dog mindre end
før Krigen, og u_nder disse Omstændig,h'eder 
kan Tyskerne hverken bære eller forrente 
en Statsgæld paa nominelt _altsaa 25 pCt. �f 
Nationalformuen, men i Virkeligh'eden meget 
mel'e. Dertil kommer, at de revolution�re 

_Likvidatorer a,abenbart ,er langt daarligere 
Finansmænd end det tidlig,ere Regimes. Heif
ferich' brugte gennemsnitlig 32- Milliarder 
Mark' _ aarlig til at føre Krig for :mod h'.ele 
V_erden; . Erzberger har i første Fredsaar 
brugt 40 Målliarder, hvilket efter hans For
klaring hovedsagelig skyldes Demobilisatio
nen. � Det vil do_g være vanskeligt at faa 
det t yske Folk eller andre til at forstaa, at 
det første/ Fredsaar skal være dyrere end det 
sidste Krigsa_ar,1 og til meste Aar gælder Und
skyldningen i hvert Fald ikke. 

AlJigevel ri.rna et lignende Beløb paa det 
tyske B.igesf Udgiftsbudget for Aaret 1920 an
ses for sandsynlig, dersom Revolutions.mæn
dene v-edbliver at misregere Tyskland som 
llidtil. Et nyt Bevis herfor har man i Tysk
lands Forsyning med. K a r t  o f I e r  og K u J, 
Hovedernæringen for henholdsvis den o r g a
n i s k e og ·u o r g a n i s k e, den l e v e n cl e og 
den d ø  cl e · Arbejdskraft i Nutidskulturen. 
Ikke i noget af de fem Krigsaar har Forde
lingen af disse Grundprodukter været saa 
slet son1'i dette Fredens Efteraar. Den tyske 
Regering undskylder sig med, at den paa 
Grund af Afleveringen af en Syvendedel af 
sine Lokomotiver og 'Waggoner 1.il Ententen 
er slettere stillet end under Krigen. Det hol-' 
der ikke Stik. Thi Beford1ingen af Tropper 
og Krigsmateriel" fra: Front til Front under 

, Verdenskrigen baandlagcle stedse langt mere 
end ,en Syv;eridedel, ja, ofte mindst do'bbelt. 
saa meget ·,Transport-M1ateriel som: nu at
lev,eret · til Ententen, og yderligere maalte 
Tyskland over for sine Allierede træde hjæl-

. pende til med rullende Materiel. Forklarin
gen til den bristende Leveri11igsevne ltgger 
fortrinsvis i, at _en Række hovedkuls s-c>ciale 
Reformer - f. Eks. Afskaffelse af Akkord
arbejde i Lokomotivværkstederne, Ind
sk'r.ænkning af Arbejdstiden, 'Masseansættelse
af unge og uø·v•ede., delvis §partakistiske Ele
menter i Statsværkstederne - har medført 
den Tilstand1 at Halvdelen af T�kk!.nd� 

23,680 Lokomotiver h'enstaar uf'ærdig,e rundt 
· om paa. 'Reparationsv;ærk'stederne.

Dertil komrner, at Lokomotiverne overbe
byrdes ,elle:ri ødelægges, fordi Kullets Kvalitet
er bI,e�et betYjdelig forringet, .tild,els ar lignend�
Aarsager som! de, der h'ar forsinket Repara-

- tionerne. For at k'omm:e ud af denne Svik
mølle har Rigsre,gering�n altsaa ikke vidst
bedre Raad ,end indstille Persontrafik;en i hele
Tyskland i ti D,age. I Sandhed _en fortvivlet
Udvej. Selv om man herved kan faa fyldt
Kartoffel- og Kullagrene i Byerne øg indu
stricentrerne for nogen· Tid, er dette natur
ligvis kun Galgenfrist. Trafiknøden saavel
som den' almindelige økonomiske Krise brin
ges kun ud af Verden ved Arbejde - gam
meldags Arbejde, ligesom Finansnøden kun.
kan bringes ud af Verden ved gammeldags
Sparsommelighed og g 1ennem den Udvej, at
Markens Værdi reduceres f.- Ek,s. til 25 ellei·
endnu bedre 20 Pfenning, hvorved altsaa
Statsgælden vilde blive nedskrevet til en
Fjerdedel eller en Femtedel. Sandsynligvis
pønser den ·tyske· Regering herpaa

i 
altsaa

den aabne Erkendelse og Forkyndelse af det
tyske Riges Fallit.
' �'Lan vil kunde forstaa, at en stum For
tvivlelse har grebet det store tyske Folk og

- . . -

al "Berliner Tageblatt" kan skrive: Den
tyske Revolulion er ingen aandelig Omvælt
ning, saaledes( som den store franske Revolu
tiorL Den er heHer ikke nogen aktiv Revo
lution, intet Gennembrud af nye politiske

'Ideer, men et Sammenbrud af det gamle Sy
stem, som hobede Fejl paa Fejl og faldt · i 
det Øjeblik, da det militære Nederlag berø
vede del Bajonetterne} Beskyttelse. 

Hvad vi i den første Del af denne Artikel 
har nævnt finder sin Bekræf'lelse i "Lokal
Anzei�er", · som konstaterer,- ,at ingen af alle 
de Forhaabninger, der næredes den 9-. No
vember 1918, er gaaet .i Opfyldelse. Med 

·Tysklands M;agU og Ære, med Frihed og: Vel
stand er det forbi for Aarhundreder. · 'tysk
land er blevet et Folk af Slaver og Tiggere,
hvis Penge snart ikke er mere værd end det
Papir, de trykkes paa. Og er vi indadtil blevet
lykkeligere? spørger Bladet. Hvor �r Brø
det bJ.ev,et af? Alt er blevet dyre1,, uopnaae
ligt dyrt'. · Strejken! M{!skineri har snur.ret

• .. 

, 
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9g standset alle andre Hjul. Hvad hjælper 
de opskuede. Lønninger? Trods alle Dyrtids-· 
tillæg kigger dog Nøden ud ad Vinduet. Hvor 
er Arbejdet blevet af? Og &eden? O� der
til den! fr�kk,� Rornaanels� af _alt helli_gt, den 
skamløse Nydelsessyge,: den dagli,gt vo]<sende 
U ærligned, den, almindelige Tvær hed og sam
menbidte Utilfredsh'ed ! Hvad nytter saa Fri
heden? Hvortil t_det Resultat, vi har tilkæm
pet os? Saadan ser Verden ud den 9. No
vember 1919 ! 

Man ser hera�, hvorledes Erkendelsen af 
Folkets og Landets fortvivlede Stilling ,�fter
naanden gaar op. for det tidltg,ere saa mæ-,l
tige og se1vbevidste men med. alle sine Fejl 
dog saa flittige, dygtig,e og nøjsomme tyske 
Folk. En frygtelig Opvaagen er beredt det 
og intet. Under, at der lyder et Fortvivlelsens 
Skrig. fra det beklagelsesværdi:g:e · vildledte 
Folk'. 

Og nvorledes! ser det ud for Tyskland med 
Hensyn til' Kullene, de for h'.ele det industri
elle Liv uundværlig,e Kul, h'vis Dyrhed og 
Knaphed vi ogsaa her hjemme haardt• !ll1a'a 
føle. Herom skriver den bek:endte social
istiske�Skribent R i c h a r d  Ca lwe r i ,,'Wirt
schaftlichen Tagesberichten" følgende: 

,,Siden Revolutionen gaar Tysklands øko
nomiske Liv ustandselig tilbage. Det e1� ikke 
engang muligt mere at holde Kulfrembrin
gelsen paa: en Højde, som garanterer en til
strækkelig Forsyning for den hjemlig,e Be
folkning. O� dog, hvis paa et Omraa.de F:Or
syningen var opnaaelig :gennem egen Kraft, 

. saa var det da ved Kulfrembringelsen: Her 
kan man ikke som paa Ernæringsomraadet 
gøre Blokaden ansvarlig for M;ang,elen. Alle 
Forudsætninger for en tilstrækkelig Kulfor
syning mi til Stede. Der mangler i den sidste 
Ende k1m det, _at Arbejderne svigter. Og 
hvorfor svigte1· de? Fiordi den af Regeringpn 
praktiserede Statsøkohomi h'ar dræbt al Ar
bejdsenergi nøjagtig! saaledes, som i Land
bruget Foretagelseslysten paa en sk:æbne
svanger M:aade blev lammet ved denne Poli
tik! og i den senere Tid forst rigtigi indgri
bende bliver hindret. Lad saa være, at den 
nuværende Regering har overta:get det fojl_
agt�ge statsøk'onomiske System' fra d�n gamle 
Regering

i 
menf desto nøjere h'�vde, da maattet 

prøve, om/ ,en Helbredelse af det økonomiske 
Liv var mulig med· denne Politik. Men det 
skete ikke; tv.ærtimod styrkede man den for
k'erte Politik yderligere gennem _en social
demok'ratisk Begrundelse, der af Arbejderne 
blev optaget som en Q"ofyldelse af de dem 
gennem Aartier foregøglede Illusioner .. 

Man nedsatte Arbejdstiden til otte Timer, 
endskønt de økonomiske Rorudsætninger var 
saaledes, at kun gennem intensivt Arbejde 
kundr det nødvendige Livsunderh'old vindes. 
Diet er ikke til at fortænke Arbejderne i, at 
de tog den .Verden af Lø;.{n ogi Bedrqge'ri, 
som man havde hensat dem i, for virkelig 
og saa meget som' ·muHgt udnyttede og end
nu udnytter den kunstige Konjunktur; thi 
E,orthuset er endnu ikke faldet sammen.· 
Netop hos Bjergværksarbejderne har man 
et godt Eksempel paa, hvor R�jsen bærer 
JJ;en ad. De trænger paa for en _yderligere 
Forkortelse af Arbejdstiden og samtid� for 
en Sti_gning: af Lønnin•gerne, da jo som Følge 
af Rigets 1etsin,dige Økonomi 'M:arken· .mere 
og mere taber i Købeevne og nu næppe er 
15 Pfenninge værd. Men samtidig bliver Ar-
bejdsresultaterne stadig tvivlsommere: i Ste
qet for Kul faar Forbrugerne et ,i'oksende 
Procenttal Sten*). · 

Bjergværksarbejderne stræber for · ved 
Udenomsarbejde i deres Fritid at forø_gc 
deres Indtægter og virker derved trykkende . 
paa atndre Arbejdslag. Den saglige Tvang 'at 
maatte fortjene sig Udkommet gennem pas
sende Ydelse i egen Bestilling, _]J.'ar den for
feiJede Øk'onomipolitik saa udmærket for
staaet a;t rydde af Vejen, at Kulfors:yningen 
derunder er bleven prekær og Befolkningen 
maa kæmp<:{ med en utrolig K11lmangel. Der
for kan vi i Pressen læse om Anbefalinger 
af ameriklanske Kul. Gas-, 'Vand-, Elektrici
tetsværker og saadanne industrielle Rorbru
gere, som overvejende anvender Kullene til 
Fremstilling af· U dføl'selsvarer bliver tilbudt 
amerikanske Kul til 30 D.ollars pr. Tons, 'd. 
v. s. 900 Mjark efter tysk Mønt. Saa dybt el·
vi økonomisk sunk'ne, at vi jkke engang er

*)Det er' ikke figurligt talt, men i Overensstemmelse 
med Virkeligheden, saaledes som vi skal se i eh føl
gende Art. om· Manglerne i Kulforsyningen. 

(Overs, Anm.). 

• 
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i Stand til mere af vore egne Kulsk1atte at 
bringe saa man,ge Kul frem, som er nødven
dige for vort eget ,forbru

g
]. Hertil mangler: 

det aldeles ikke pa:a: Arbejdere. Hvor længe 
tror man, at en saadan Drift kan fortsættes! 
Og i h'vilk1en Elendigh(}d vil· Arbejderne 
vaagne op, naar det Bedrag og G0iglebillede, 
.som den forfejlede Økionomipolitik h'ar frem
·manet, bryder sammen?'\
--J$�c 
=�==-===o=o==-===c-====== 

Hovedbestyrelsesmøderne 
den 3. og 4. Februar 1920, 

M. Mortensen ·fraværende. 
Punkt I: Meddelelser fra Formanden. 
Efter en kort Omtale af det foregaaende Aars Arbejde 

og det Arbejde, der laa for i Organisationen 1920 gik han 

over til Oniiale af de løbende Sager: Refererede Org. Skri
velse ang. Konstitution af Lokomotivfyrbødere som Lokomo

tivførere og oplyste, at der var kommet Svar herpaa, og dette_ 

gav den Oplysning, at Konstitution kun kunde forelilff!e, naar 
Stillingen var normeret. Konstitution foreligger f. Eks, ikke, 

fordi en Lokomotivfyrbøder gør Tjeneste paa en Ranger
maskine i Stedet for en Lokomotivfører; hvis ikke den paa
gældende . Plads er normeret med Lokomotivfører, Redegjorde 
for Org. Ønske - ·om Ændring af Anciennitetsreglerne, der var 
imødekommet. Oplæste en indsendt .Skrivelse ang. Udsta
tioneringsspørgsm_aalet og meddelte, at Sagen· var til Behand

ling og vilde komme frem, naar der skal forhandles om Be. 

stemmelserne herom. Kom derefter ind paa Spørgsmaalet ·om 
Besættelse af de tamands betjente Rangermaskiner med enten 

de yngste eller de ældste- Lokomotivfyrbødere, som havde 
været til Forhandling i Distriktet. Sagen var foreløbig be
handlet mellem Distrikterne og der vil · senere blive F orhand-· 
ling om Sagen med Generaldirektoratet, Refererede forskel

lige Skrivelser ·og Sager, der var behandlet, Omtalte der• 
efter Tjenestetidskommissionens Arbejde. Der var af Org. 
udsendt Opraab onl -Hjælp til Wienerbørn og tyske Børn. 
I l'n Sag om Sigtelser mod en af Org. Tillidsmænd blev der 
givet Tilladelse til at foretage retslige Skridt. Der var kom• 

men forskellige Svar, bl. a. ang. Tørvefyring, der' viste nogen 
Imødekommenhed, idet Procentforholdet var sat noget ned. 

Org. har paa Lokfyrb. Nielsens Moders, Vegne fremsendt 
A_ndragende til Vigerslevkommissionen ang. Understøttelse. 
Der var fremsendt Skrivelse om Ændring af Krydsningsfor-
lægningsreglerne, der gik ud paa, at Underretni�g om F qr• 
læggelse altid skulde afgives til Lokomotivføreren forinden 

�n fore.slaaede Krydsl)ingsstation n.aas, 

Redegjorde 
Forhandlinger 
og omtalte de 
fredsstillende, 
handling, 

derefter fc>r de gennem Fællesudvalget -førte 
om· Dag-, Time•, Nat• og Kørepenge m. m. 

naaede Resultater, . der maatte anses· for· til
Tilbage staar den ,endelige afsluttende For'-

Efter F orm�ndens Meddelelser udspandt der sig en læn-

gere Diskussion. \ 

Mødet den 4. Februar; 

M. Mqrtensen fraværende.· 

'Punkt 2: Meddelelser fra Kassereren. 
Kassereren gav en Oversigt over Regnskabet for _1920 og 

Bladets Regnskab for I 920. 

Vording fremsatte paa kritisk Udvalgs Vegne nogle Be
mærkninger til Regnskabet, 

Efter nogen Diskussion toges· Meddelelserne til Efter• 

retning. 
Kassereren jremsatte derefter Forslag ti_l Budget for 1920. 

Efter en længere Diskussion vedtoges det, at Forretnings• 
udvalget i Forbindelse med Kassererne skaf beha'\dle Bud

genet og derefter til Hovedbestyrelsesmødet fremsætte For-
slag. 

'fledaktøren fremsatte derefter Forslag til Budget for "Dansk 

Lokomotiv Tidende" og foreslog, at man til forestaaende 
· Forhandling med Annonceforpagteren ang. Overtagelse · af 

Annoncestoffet delegerede et -Par· Medlemmer udenfo,' Blad
udvalget til at deltage i denne, 

Dette vedtoges. 
Punkt 3. Fra Fællesudvalget forelaa Henvendelse om Til-

trædelse af Andragende om, at Fridage, der laa _ 
periode, ikke medregnedes i Permissionsdagene. 

Dette tiltraadtes. 

en Orlovs-
' 

Lillelund redegjorde som Repræsentant i Laanekassen._ for 

Laanesummens Størrelse, 
Formanden omtalte N. L. F. Repræsentation paa Trans

poriarbejderkongressen i Kristiania og meddelte, ai . det ned
satte Udvalg til Behandling af Sp.ørgsmaalet om Indmeldelse 
i D. s. F. har besluitet at afvente denne Kongres F orhand-

linger. 
Punkt 4: Forslag til Delegeretmødet.. 

Forskellige Forslag behan_dledes, og det besluttedes, at 

Forretningsudvalget skulde forme og fremsætte de forskellige 
Forslag til næste H. B. M. 

C.'/1,f. C., 

Lokomotivføcrerkredsens Møde 
den 3. Februar 1920, 

M. Mortensen fraværende, 

Punkt I: .:M:eddelelse fra Kredsformanden. 
Kredsformanden (fg.) omtalte forskellige Sager, de,' var be.' 

handlet, og meddelte, at han og Mortensen havde besøgt en 

Afdeling for at bringe .en mellem 2 Medlemmer verserende 

Sag ud af Verden. Dette var ogsaa · lykkedes. Vilde der-. 

efter henstille, at et Par· Sager vedrørende ·ordrer fremmedes,' 

Det beslQttede; efter i!o-gelj -Diskuøsicn at søge disse Sager 
løste paa bedste Maade, 

... 
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Vorcling omtalte nogle daarlige V ærel1e1forhol.d, og det be• 
sluttedes at henvise Spørgsmaal'et til H. B. 
· '· K;eJ.Jormanden forelagde derefter et Apparat til Aftørring 
af Vinduerne i Lokomotivernes Førerhus under daarlige Vejr
forhold. 

Mad v e d  Io g at anbefale dette. 
Punkt 2: Kredskassereren giver Oversigt over Regnskabet. 
Dette viste en Indtægt af ca, 28,800 Kr. Udgiften androg 

ca. 27,900 Kr., og Kassebeholdningen var ved Aareta Ud
gang ca. 3478 Kr.• 

R e g n s k a b e t  t o g e s  t i l  E f t e r r e t n i n g. 
Kredskassereren fremlagde Budget for 1920, og man ved

lo g at forelægge dette paa et senere Møde. 
'Punkt 3. Eventuelt. 
Forskellige smaa Sager behandfedes herunder. 

C. M. C. 

LokomotivfyrbøderKredsens 
Møde 

· den 3. Februar 1920,

C. Andreasen fraværende. 
_'Punkt I: Meddelelser fra Kredsformanden. 
Kredsformanden refererede de siden sidste Møde behand

lede Sager, bl. a. Turbesættelserne paa i Mands befjente 
Rangermaskiner, samt nogle Aspiranters Dyrtidstillæg. 

Det paa sidste Møde nedsatte Udvalg angaaende Loko
mot'ivfyrb.ødernes Lønanciennitot, havde modtaget 33 Klager, 
hvoraf Udvalget mente, at do 27 var berettigede. Det paa
lagdes Udvalget at arbejde videre paa Sagen. 

Nogle Udstationeringssager Ira Viborg henvistes til Hoved
bestyrelsen. 

Punkt 2: .:l«eddelelser fra Kredskassereren. 
Kredskassereren fremlagde Regnskabsoversigt pr. 31. Decbr. 

1919 samt f�reløbig_ Forslag til Budget for I 920. 
T eges til Efterretning. K. ]. 

-

Til Afdelingsbestyrelserne. 

Alle Rekvisitioner paa Papir, Konvolutter, 
m. m. bedes sendte til Foreningens Kontor,
Vodroffvej 3 b, Kjøbenhavn V.

Til Medlemmerne. 

Alle Henvendelser. vedrørende Bla�ets Ex
peditlon bedes ligeledes tilstillet Kontoret. 
. Reklamatio_ner ang. Udeblivelse af Bladet 
maa ved' Flytning indeholde Oplysning om 
saaver de_n gamle som der:i nye Adresse. 

Meddelelse fra Afdelingerne. 

Struer Lokomotivfører Afdeling afholdt Generalforsamling 
Mandag den 19. Januar I 920. 

Til Bestyrelse valgtes: Formand: A. J. Drøjdahl. Kasserer: 
M. P. S�ubdrup. Sekretær: P. Hansen, og Repræsentant: 
C. C. Nielsen. P. Hansen, 

Spørgsmaal. 
Herman Bang foretog i sin Tid en Køretur paa et Loko

motiv mellem København og Roskilde og skildrede derefter 
sine Indtryk -i et herværende Blad. Jeg har af den Lo 1rnmo
tivfører, ·som Herman Bang kørte hos, faaet oplyst, at det 
maatte være omkring ca. 1888 .. 

Skulde mon ikke en al Lokomotiv Tidendes Læsere erindre 
noge� nærmere om denne Artikels Trykkersted og Aarsta_l? 

Den yngre. 

' I 

Der staar et Sted i H. A. Rambusch's Oversættelse af 
Michael Reynolds "Lokomotivkørsel" 1878: Enhver ved Jern
banen har hørt om "H�lvedes lid Jack" og hans forvovne 
Flugt over Dee-Broen ved Chester efter at Broens. ene Side 
var falden i Floden underneden. 

Skulde nogen kende noget til ovennævnte, vilde jeg være 
taknemmelig ved at modtage Oplysninger. 

Den yngre. 

En Mær��:; SS<?tswood-Fabrikernes
Historie. 

Undei; Tilslutning af en udsøgt forsamling fandt 
der Onsdag den 12. November Prøvekørsel Sted med 
et paa Str W. G. Armstrong, Whitwod & Co. Ud's 
Scotswood Fapriker bygget Lokomotiv, det første efter 
Firmaets ændrede Arbejdsplan, og Ceremonien for
mede sig som en stor Begivenhed i aen engelske In-
dustris f-tistorie. 

Lokomotivet var imponerende, og den repræsen
tative Forsamling var meget interesseret i saa vel dets 
Konstruktion som i den Prøvefart, som blev foretaget 
med det under føring af Sir Vincenf L. Raven, Over
ingeniør for North Eastern Railway Co,, for hvis Reg
ning Lokomotivet er bygget. 

Skønt Prøveturen ikke strakte sig over nogen særlig 
lang Distance, konstanterede den dog fuldt ud, at de 
store Forventninger, der var stillet til denne Sir Arm
strong Whitworths nyeste Konstruktion fuldt ud blev 
opfyldt. 

Efter den vel overstaaede Prøvetur he&at Selsl+abet 

• 
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med megen Interesse den mægtig fabrik, hvis fuldstæn
dige Omlægning og hele Organisation sKyldes dens 
dygtige Leder, Mr. R. B. Mc. Coll. 

Ved en Banket, som Direktionen for Verdensfir
maet .om Aftenen gav for sine Gæster, udtalte for
manden for Selskabet, at den nye Lokomotivfabrik nu 
var den største i Storbritanien og vilde snart blive den 
største i Verden. 

Arbejdstempoet paa amerikanske Værfter 

skal i Føl:ge de111, engelske presse lan,gt oivez,gaa 
det i Eng�anidi a lmin,delige; der næv�s _saalebes 
at det kun: tager den halve/ Tid' at bygg'e et Skib, 
m,Qd 'dein an-ve1n,d:te . T1di. paa engelske Værfter, 
Q,g kJ,er sæ;ttes tre Gani,ge ,s!aa mange Nagler i prr. 
Dag.' 

Niogte af dis,se Sammenlig:ning,er smagtt� vtl 
n,ok' s!tær1d nf politik, og konstrueres! f[oi- en stoil" 
DeL f,0rr �ene1�e at kunne anvendes i polemisk 
Form, men at Tempoet er hurtigere i U. S. A. 
,er ganske utvivlsomt. 

I de enkelte F.agbLade staar meget. orHe nævnt 
;I(�kro r d  bygnin,ger, som man skulde tro fan
tastiske, om ikke de ref.ererodes i den p,aalirc11e,
lige ,engel,ske F�pr,e;sse. 

MeSit b etegnen,de fo,r det1te · Fro�o 1æ, og hvad 
der har. val(t saa megen Opsigt i ,den teknisk 
engeEsk'e Ven:J;en,, at "En:gi11eering" har taget sig 
f,m·, a.;t unide,r!søgeJ · Sa:rndhedlm, var Bygnii:i,gein af 
,den , amerik:anske Jager: W a r 'd, slOlm afl,evei1edes 
halvfj,e�dsin)disltyv�, Dage eif<tell" Kølrlægning. Dens 
Lænig,de var 310 fl; DeplacemenJt ca. 1200 T. 
og MaskinJmat:tein 26,000 A. H. K. v,ed: 35 Knob'. 

Det før:ste Indtryk af denne Rekio�d v,ar, µ.1t 
nu maatte da e111gelsk Skibsbygning være gan
ske· distanceret men ved næ,nmer:e Un,ders.øgtlse · 

) \ 
mener det citel'!ede ,engelske Biard ti10g, at Fryg-
ten ht:rforr er ove1;dreven. 

At tiet imi:dlertiic:11 har :været et eks,emplaris,k 
Arbejdistllernpo, fremgaar alf neden&taaenicl:e Data. 
Arbejdstempo, fremgaar af nedPns.taaende Data. 
Kølliægnin,g 15, Maj - (Timerne· eri endiogsaa an
giv,et), 1. .Juni Af1øbn:ing, K,edlerne anbtag:t 28. 
samme Maaned, Turbinen opstillet J. Augusit, · 1. 
Seprtember . rorrtotl Skibet Væriftet for at fore
ta,g,e prøvetu:r'.e� -

Væ.rftets Ar,bejdere � LedeLse kiappedes om 
• at gøre denne !3yginin,g:�ek:ord saa $Od.! som mu
lig. AU,e Navne .samledes i et Festskrift. Nav
net pa.a NiUeren med et� flest itrdsatte 

0
Na,g}er

�-----------------

pr. Arbejds,dug og -Time, publiceredes vidt og 
J:kedt ,over hele U. S. A. 

Med Hernsyn m Reparationer er Tempoet s1ær
lig hurtig,t, og som Bevis herpaa kan nævnes 
en Staiv:nrep:a,r1atir0n paa en Stillehavsd:amper, 
hvis R<or og Rol"St..-cev·n var bortrevet under 
Storm. Rep1a!1alton.en varede tyve Dage. Ar
bejrdet med at fjerne pLa!dei, ,og Forbinidel.sier 
med lden brurdite Stævn ·bes:værJig,gfo·rdes: i ·høj 
Grad, f,o-ridi man skulde gennemskære et_ tykt 
Gement1ag i Tanken a,gter. R:epar:atiønens. om.
fattende Stø.r1;ellse maa bedømmes udi• fra den 
F:OiI'Udsætninig, at ,Roret var 32 ft. JJangt, 5 ft. 

· bredt ,og v,ejede inid:befattet Bresl,ag, T,a:pp� o. li:gn.
,orn:trent 10 Tons, medens selv �n nye R<»istævn
vejede 20,5 T011s1 • 

(Tidssk. f. Mask.). 

Aluminium 

kali :anvendes Som S1ibemidrde1. Som Slibe
ma;ss-e er 'den fed at fø1e p.a.a og vis'el'! stær}{ Ved� 
hængffi]. til StaaI. Kniv,e af det Mruteria1� SjOllil 

hv:æ�ses pa,a Aluminium, fa.ar i Løb'et af k/ol't 
Tid. en .saa haarfin Eg, at de111 ikke kan faas 
bedre paa sel� :aen bedrs:te Sliib.esten. 

Anl�bning af_ Kobber 

Grøn1igb1aa patina faas .paa. K'Oibb:el'! og dets, 
Legeringer:, na,ar man· bestryger de, btankb�jsedie 
Ge11;s:tande m,ed ,e!ll pensel� dier e� dyppet i en 
Opløsning af: 1 Del S.almiak og 3 De'1e kulsur 
Ammoruiak'. ti� 24 De,J,e kol'dt Vanlcl. 

(Tidsrsk.. f. J\fask.). 

- Amerikanske Staalskibe.
. , 

Det :a:meirikan.ske Firma Ea1srt Steel Co. i New 
York 1er for nylig kommet ind pa,a. at svejse 
Staa1pJ:a:cLer til Skibsskrog sammeR ad elektrisk 
Vej ; i Stedet for som tid1iger:e ait fremstille dem 
af sa.mmerinirttede ptader, Ved Sammoo:�tningen 

· anvend�s en ,sva]e:hal'eformet Forhi:nklelse. Om
kiostning,eme v,ed Fremsti1ling,en af et saadant
Skibsskrog bliver kun lidt større end Halvd!e1.en
af Omko,stnirig,erne ved Fremstilling af sammen
niUede Ski,bsskrog.
' Til et Skib · paa lQ,000 t._ fordres· ca., 2000 

Plader, D� mna sørges .fo1r; a:t de Bøjnings
spænidinger, der: optræder i Skroget, ikke kom
mer tilt a.t vi!rke i Svejsefugen. Pladerne frem� 
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' 

sti1les i J ernfott·'me, der udfores med et Sandlag. 
Sandet f,o,mye,s efter hv "r Støbnin,g, og forsk'el
Uge Tykke1scr af Sandlaget tillader at frem�tiil-c 
forskelli,ge Pladetykkelser. 

Der -behøves kun et fo.rhoLdsvis ringe· Antal 
Foirme. 

I i · ('the Enig. i5. Aug. 1919).
-�, ,,;,. 

Je·r-nbeton.risto til Forstærkning af Underlaget 
ved Skinnestød . .,...... 

Miinchens J ernban:ediirekti'ons Omraa,de an
Vffilldes tn Fo1rbedring af Sporia:nlæget et Mididel, 
der. giver Ski:n1nestøde,ne en hedre Unctens.tøttelse 
og væsen:tlig forminlcl:sker'. Omkos.tnin,gerne ved 
Vedligehiolidels,en, .nemlig et s,tærk't GiUeri af 
J ern,beiton. 

S·tængerne i Risten _ tilfager først og aftager: 
senere i Tykk:ets!c fr.t loven og :nedad. 

Ri.sten jnd:byg,goo sa,a 'nær 01p mo<l Stødsvelll&ne 
som muligt paa ,e,t minldist 10 ctm. højt Ballast
Lag af Skærver, 'der er udjævnet med Smaast�. 

I�et øverste Balla,stl,ag bliver stø'dt ned i Ri
sten i vandrette Lag,, til det naar; o,p i Højd:e 
med Svelfons Underk,ant. 

Risten til hvert Skinrrl'eS!tød ha�- en Grundflaidle 
pa:a ca. 65 X 90 cm., Strengern,e er: ca. 6 ctm. 
høj,e. I l. r ii

Risten 1cw-e1;før;er Trykket fordelagtigt paa � 
stor.flade; :desuden presses Ballastlaget ikke nær 
s:aa Let ud islom ,ellers. 

- Ze.Hschr. 
1
d. V. d. Ei'senbahn, Juli 1919, op

giver, ,at Omkio1Stninger'ne ved VedLigehoklielse i 
Atminidelighed er 1000-2000 Mar,k pr. km. pr. 
A:ar, medeln;s Inldbygning af Jerinbetonriste, f. 
Ekls. veid Stødis:vellernes · lejl:i!ghecj'svise _ Udveks
ling, bevirk� en Meru'dgift pa.a ca. 1200 - Mark 
pr.- km. og. ikke vide;re Vedli.geholdels,esud,gifter. 

Nød belysning.-
En La.mpef:aJtning, der · hur'tiJgt og Let �an an

bring,es 1e1t hvi:Lk:et skJ1m helst Sited pa,a et Kabel,
hVl()lf' ·ct,et �jer. siig om .at sikiaf!l'e LiYS: i en 
Huirti,gh�d, anvenides en De1 paa amerikanske 
.. ærfter. 
' -E'n �lllmni<Le1ig Bajornetfatrning, er fastgjort til 
en iooteren�:l'e Plraid.e, og dienJs poler forbundet 
trn 1et P.�, -pai1: 'denne Um:ierpl'aidles Ba_gsiide, fast-
s:i,d().ICIIlldle Metaltspiid.se:r eller: Stifter. 

F:a.tnmgenis SpOO!stet tryk1'es ind· genneni Kab
l'ernes lsJ0111:Uon saaledes', at disse kommer' i 

Berøring med selve Strømlederen og ved: Hjælp 
ar et Spærndcstykke ,over Kablet holdes Fa.tnin-
g,en fas:t ti.I! ,denne. 

fa· KablJe:t staal- eller blyarmei•et, maa man 
d:og sø:r:ge foQ" at fjerne Armenirngen saa1edes,, 
at Spids·em,e ikkie be1iører denne. F1iemgang;s� 
maaden særtegnes bed:st ved Ove�skriften. 

Sølvagtig Metallegering. 
Der· er paa amerikan'sk Marked fa•emlmn1met 

en Metal:tege:rin,g, de� li,�er Sølv oig SOrlil holder 
sig r1gti,g �odt, uds,at for Atmosrfærens Paavirk
ning. Sammenisætningen er ,som Nysølv mec,l 
Ti�s.�tning af :nog,et Al'uminium --:-- efter Pl�ocen:t 
57 Ko:l;lber, 20 Nikke�, 20 Zi!nk og 3 Aluminium. 

Legeringen ,giver 'tæt .og fejM:rit S:tøbegi0ids1
, den 

er meget I haaitjd. og behøver ikke at fornikles·' ' '
kan med Lethedi p.o,ireres og behoudieri sin Gl:ans 
i !Lufiten og er 'ikke dyrere end Kobb�r. 

Trske. Krigsskibe som Handelsskibe. 
Et Danziger-Vænft har. .aif det tyske mg:sv�rft 

købt to ny:e, ,s!lore Tor:pedob_a.t1de, i hvil:ke a,l 
indenbol'ds Opbygning og M,a;skineri �nidnu ,ikke 
�ar anb:nagt, ,Qig vrn oµidann:e idiis:se Baadie tiL Han
dets·skibe. Da: Skl'o:genes lette K:oostlmukti:on gør. 
dem mi1nidire ,gOidit egn,et tit Fragttmnsrport, sø.ges 
Utemperne �Oinminds�et V,ed A:nbringels·e ad' for
skellige· F101I1Sitæil:'.knin,ger. 

Ba:adene . tænk:es _anven:dt ti1 lettere F�agt- og 
P,ersoll'tna111sport i bestemte Rufar paa øster:�ø
havnle. :'\ 

Støt vor Organisation i Ord og Gerning. 

Rettelee til Adreeeef ortegneleep.. 

Lokomotivførerafdelinger: 

Fr e d e  r i  c i a: Formandens Navn og Adresae 

P . C .. Christensen, Prin�ensgade 85. 

rettes til 

Fr ed e r i  c i a: Kassererens Navn og Adresse rettes 

G. Keller, Dalegade 41 1, 

Lokomotiv/ yrbøderafdelinger: 

Ged s e r; Kassererens Navn rettes til A. Henrikøen. 
K ai 1 und bo rg: Kassererens Navn og AoreHe · r�lt�• 

C. Olsen, Vald�marag�de 8 St. 

til . \ 
. ' 
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Statsbanepersonalets 
Biblioteker. 

Nr. 

Sjætl.- Jyll.

Fatst. Fyn 

Nye Bøger. 

I 0690 8996 Smith, E.: Britt-Maul Colstrup. 
I 0691 8988 Persson: Bjørnehytten. 
10692 8949 Erichsen ! Ved Bethesdas Dam. 
10693 Schwanenlliigl: bet tekniske Fremskridt. 
I 0694 8952 Janssen: Den fangne Lehnsmand. 
10695 8912 Rosenkrantz: Jordskælvet. 
I 0696 8989 Petersen, L,: Korsfæstet. 
I 0697 8950 Ehren�rone-Kidde: Over Sukkenes Bro. 
I 0698 8994 koch-Schiøler: Ungdom. 
I 0699 8945 Liitzhøft: Julefortællinger. 
I 0700 8973 Gravlund: Jætterbroen . 
.-1070 I 8978 a, b. Hugo : Havets Arbejdere, 
10703 8975 Giittsche, Blandt Bøller 'og Bambuss, 
I 0702 8951 Jensen, Johs, V., Det tabte L.and, 
I 0704 8941 Bjergby: Komtesse Hj�rnl0s, 
6174 I. Jernbanebladet 16. 'Aargang, 
3326 v, Gads danske Magasin I 918-19.
9719 c, Ugens Tilskuer 1918-:-19 ..

I 0705 8934 Westergaard, Erik og Misse. 
· 

10706 8928 Holm: Vups Afrikarejse. 
10707 8933 Strartg: Luftens Konge. 
I 0709 Jensen, J. P.: Glade Børn. 
I 0710 Sømandsliv. 
I 0711 8932 Meyn: Ilisah-Ada. 
I 0712 8927 Duurlo: Tykke og hans S0stre. 
I 0713 8926 ' Christiansen: Nytaa,saften i Præstegaarden. 
I 0708 Stender: Stolt Henrik 
I 0715 8987 Olson: Ritmester Falk. 
I 0716 8982 Jensen, T.: Dansk Jul. 
I 071 7 8968 Collins: Paladshotellet. 
I 0718 8976_ Hamilton: Flyverens Elskede. 
10719 9038 Rolland: Colas Brugnon. 
10720 8972 Friberl: Rupert den Sidste. 
I 0721 8969 Doyle: San Pedros Tiger. 
10714 a. b. • Wassermann: Christian Wahnschafte, 

Til Medlemslisten. 

Overført fra D. S. og M. F. 
, Lokomotivfyrbøder I. R. V. Jørgensen, Gb., Axel Fugl

sang, Østerbro, R. B. Marcussen, Gedser, W. Chr. Horbye, 
Masnedsund, S. Mortensen og K. E. Hansen, Struer. 

Annonce-Ekspeditioner: 
for Kjøbenliavn: Chr. Hylver, Scimmerstedgade 22 • 

Telefon Vester 4011.

for Provinsen: L. RasmuHen, Hans Tausensgd. 14, Odense. 
, Telefon 2288, 

Forflyttelse efter .f/nsøgning: 
Lokf. A. C. Wedebye, Korsør, fra 1/z id til Slagelse, 

S. A. Nielsen, Gjedse;, fra 'lz 20 Kors0r, 
M. P. C. Andersen, Langaa, under 8'/2 20 til Nyborg, 
S, V. Christiansen, Gjedser, under 3/2 20 • Brande. 

i-1. M. Wollenberg, Brande, under 3/2 20 • Langaa: 

Loklb. I-i. E, l<unckel, Korsør, fra 1 /• 20 til Kbh. Godsbg. 
C. Hansen, Btande, fra 1 /2 20 • Nyborg, og . 
L. C. Kn.udsen, Holstebro, fra 1/• 20 • Kbh. Godsbg, · 

Tillade/se til al bytte Opholdssted fra I, Fehr: _/920: 

Lokfb. N. P. Stevn, Aalborg, og V. C. M, N. Pedersen, 
Aalestrup. 

Efter de paagældendes Ønske er følgende tilbagekaldt: 

F orllyttelsen af Lokomotivfører C. C. K. Bruhn fra ThistedJ 
til Nyborg fra 1/12 19.

Den Lokomotivførerne M. P. C. Andersen, Langaa, og
H. P. C. Jensen, Fredericia, under 1 /12 19 givne Tilladelse 
til at bytte Opholdssted. 

�inisleriel Udnævnelse til Lokomotiofører fra I. Febr. 20: 
Lokfb. J. E. Elmue, Vejle, N. (Rangerfører), i Gjedser og 

H. C. C. Henriksen, Nyborg 

.f/n,alle som Lokomotiofyrbødere fra I. Februar 20: 
Ekstrahaandv. E. M. N. Markussen, Struer, i Holstebro. 

A. P. Petersen, Centralværkstedet, Aarhus, 
i Kbhvns. Godsbg. ·' -

F. S. Stokholm, Centralværkstedet, Aarhus, 

i Kbhvns. Godsbg. 
A. Andersen, Centralværkstedet, Aarh_us, 

i Korsør, og 
J. G. l;'oulsen, Centralværkstedet, Aarhus, 

i Brande. 

=========<>C::,,::O,C>.CJ,c:x::><:>C>C>C::,,C::,,C::,,,C,C:,C:::, 

) 
AALBORG• BRØNDUM • HOBRO 

AKVAVITTER 

A/S LOUIS LILLIEQUIST 
GARVERI & LÆDER-UDSALG 
, 187, NØRREBROGADE 187. 

KØBENHAVN L. TELF. TAOA 444. 

Udgaar 2 Gange maanecilig. 
Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn B. 

Tlf. Vester 2895 v. 

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

,, 

I " 

j 
I Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 1920 I HAFNIA ca. 100 Millioner Kroner. 

Samlet forsikringsbestand pr, 1.Jan.1920 
· __________ · __ c_a_._ ·4..;.1..;.0 ___ M.;;.;i_ll_io ___ ne_rK __ ro_n_e_r_ . .....al 
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