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2. Marts 1920.

Redigeret af· C. M. CHRISTENSEN.

Forslaget havde fø gende Indhold:

Ernolumenterne.

Siden Ordre I-I. 227 udsenclles har Per
sonalel med Læng;sel ventet paa, at den
1�1itllerlidige Ordning nævnle Ordre fastsæl
ler skulde blive afløst af en permanent Ord
ning. Man havde vel i Almindel:ighed ven
tet, al de Forhandlinger, der • skulde føres
herom, var bleven bragt til Afslutning inden
Udgangen af 1919, men delte blev ikke Ti_l 
fældet, man naaedc end iklce at faa paabe
gyndl disse.
Dy·h 13. Januar paabegyrn;ltes Forhandlin
gerne, og de bragtes til Afslutning Torsdag
cl. 19. ds. Aarsagien _Lil at del har varet saa
længe, forinden Forhandling med Organisa
tionerne paal?egyndtes, skyldes, al der førsl
_skulde føres Forhandling mellem Civileta,
Lernes Administrationer • for a,t finde en
ensartet Form for Emolumenter, der kunde
tilfredsstille alle Parter.
Men som n�vnt foretoges den første For
handling i den førsle Halvdel af Januar
og fø.rles paa Jernbaneorganisationernes Veg-:
ne af Fællesudvalgel, der i denne Anledning
blev udvidet, saaledes at de1: ialt deltog 12
Repræsentanter. Fra D,ansk Lokomotivma,nds
- Forening deltog Formai1den, C. A. Lillelund,
L. Rasmussen ogi C. M. Christensen.
Dagen før Forhandlingen fandl Sted, af
boldtes der i Fællesudvalgel et Møde, paa
hvilket der forelaa et af Genera,ldirektorale·L
udarbejdet Forslag til Behandling.

I.

T i m e- o g D a g p e n g e
Time
penge

2.-5. l.kl
6.-7. L.kl
8.-9., 11.-13. L.kl
I 0., l {.-1 7 .- L.kl og El.

fulde Da11:penge
GrundNat- Nedsalte

beløb

tillæ11:

Oagp.

900. 12 Kr. +5 Kr. 9 Kr.
60 " 10 ,, +4 "
7 ,,
45 " 7 ,, +3 " 5½ ,,
35 " 6 ,, +2 " 4 1 /s :.

Dagpenge beregnes for hvert Døgn (24
Timer), som den paagælclendes h·avæ1,elsc
varer. For overskydende Dele af Døgn eller
for Fraværelse, der ikke varer 2,1 Timer,
beregnes for indtil 10 Timer Timepenge og
for 10 Timer eller derover Dagpenge for et
Døgn. Den som Naltillæg betegnede 0.el af
de fulde Dagpenge· ydes kun, for saa vicll
der i vedkommende Døgin - eller den Del
af el Døgn, hvorfor Dagpenge beregnes maa overnalles (cl. v. s. tilbringes mindst
4 Timer af Tidsrummel mellem Kl. 10 Aften
og KL '6 Morgen) udenfor vedkommendes
Hjemsled, _uden at der af Eta�en stilles So
verum til Raadighed for . den paagæJden;de
Tjenestemand. Af' de nedsalte Dagpenge an
ses et Beløb af 2 Kr. som Nattillæg.
For hver Udstationering og for Tjeneste
rejsers -Vedkommende for hvert Overnal
ningssted forhøjes Nattillægel for del første
Døgn· med 3 Kr. foi· 2.-7. Lønningsklasse
og med 2 Kr. for 8.-18. Lønningsklasse
saml fo.i" Elever.
Ved "SoveJ,um" forslaas Værelse med Seng
(Sovesofa eller lignende) og Sengeklæder
eller tilsvarende Soveplads i Tog eller Eta
tens Skibe. EL Værelse med flere Senge m.
m. kan samtidig benyttes af flere Tjeneste
mænd og beyarer dog f:or hver enkelts Ved-
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kommende Karakteren af et til hans Raa
clighed slillel Soverun;.
Til Tjeneslemænd i 1. Lønnin,gsklasse kan
cl'le1· frit, Valg en Gang for alle .vdes Godl
gørelse e fter Regning eller de for 2.-5. Løn
•· ningsklasse fastsatte Ti me- og Dagpenge.
Naar en_ Tjenestemand, · som oppebærer
nedsatte_ Da,gipeng,e, foretager Tjenesterejs•er,
yd�s . d er ham herfor et Tillæg/ til de nedsalte
Dagpenge af en saadan Størrelse.,.. at han i
sil . for hvert paabeg,yndt Hejsedøgn · oppe
bærer fulde Dagpenge me d eller uden Naltillæg: · ,
II. ,IUne p e n g e.
16.-7. Lønning1skl�sse 37 Øre pr. Time:.
8.-9. <,>g 11.-13. Lønning�klasse 30 Øre
pr. Time.
10. og 14.-16. Lønningsklasse 23 Øre pr.
Time.
GodtgøreJsen til Personale, der oppebæ:eer
Rørepen•ige for manglende Lokale til Natop
hold,1 fastsættes til ?? Kr. pr. Nat for 7.9: _ qg .11.-13. Lønningskl@-sse og ? ? Kr. p1\
Na� (or 10. o g, 14.-16: Lønningsklasse.
For Ture, der medfører Ophold i Ud
landet, forhøjes Kørepengene med '/? pCt.
III. O v e r a r b e j d s p e ng e.
For Tjenesle1nænd i 6.-9. saml 11.-12.
Lønningsklasse 2 Kr. 10 Øre pr. Time.
For Tjenestemænd i 13.-14. Lønnings
klasse samt -i 15.�16. Lønningsklasse 4 Aar
efter Ansættelsen i disse Klasser 1 Kr. 70
Ør_e· _pr. Time.
Fdr·· Tjeneslemænd i 15.-1-6. Lønnings
klasse indtil 4 Aar ener Ansætlelsen i disse
Klasser samt Lil Tje1�esteniænd i 10., 17. ogi
18., Lønnin;gsk'lasse og Elever, der har be
staaet i:;:·�gp1;øve, 1 K1:. 40 Øre pr. Time ..
1

IV. N a t p -e n g,e.
P:or Tjeneslemænd i 9. og højere samt 11.
-13..-. Lønnif\g]Sklasse 38 Øre pr. .--Time:
For Tjenestemænd i 10. og 14.-18. Løn
ningskl:wse saml Elf;y.er 25 Øre pr. Time.
Der viste sigi al være fuldkommen( Enighed
blandt samtlige Rep1;æsentai�ter om, al- Til
budet var uantagelig, og man enedes derfor
om· al stille Æn d ringe- r til aUe de i Foi;sla
geL nævnle Punk1 ter, der gik ud paa rel
væsentlige F,orhøjelser.
Man foreslog: til Eksempel at sanu:nenclrage
de første 4 Grupper til 3, og samtidig for
højedes Salserne for disse. Kørepeng�ne
foæsloges. forhøjede Lil 'henholdsvis 60, 50
og 40 Øre pr. Time og Natpeng•e til hen-

holdsvis 90 og1 60 Ørie pr, .,.Time. ·OverarbeJds
penge krævedes forhøj-et til 3 Kr., 2 Kr. 50
ø·r e ,qg 2 Kr. pr. Time. Foi" n1islede fridage
kr.ævedes Godtgørelse som for mindst 8 Ti
niers Overarbejde.
Med
d ette Modforslag mødte man op ti I
"
Forhandlingjen, cler paabe,gyndle,s KJ. 10
Fm., og forlsattes Lil Kl. 4 Em., afbrudt a. f
,en Frokostpause.
Efter al Generaldiæktm·en havde indle<let,
tog Rich. Lillie som Bormand. for Fælles
udvalget. Ordet for at fremsælte UdvaJge1:s
1
Meni11ig_ om de-t Tilbud, der var Grundlig
for Forhandlin,gen. Derefter. havde forskd
ljge Repr,æ:sentanter Ordet, og der udspandt
sig nu en meget lang Diskussi•on om En
kelthederne i Fo
: rslaget, og der ·skete egenl- ·
lig intet andet end at Parterne orienterede _
sigi, hvor;efter. man ski l�es. Man fik dog det
Indtryk, at. man, specielt for Natpengienes
Vedklommende, kunde spore, at der vilde
blive. vist Kravet ,om disses F'orhøjelse ep
O.el Ve1vilje.
Om et Punk;t naaedes der dog Enighed,
idet al God�gørelsen til Pei:sonale5 der oppe
bærer Kørepenge for manglende Lokale til
Natophold, fastsattes til l1e;11holdsvis 5 Kr.
og 4 Kr.
Eft e. r et Pai· Dag1es Forløb k'aldte Gene
raldire- ktøren Bonnanden for Fæille-sudvalgeL
til si g, for at korif'.erere ont Formen fofc F!o,i-t
sættelse, af ForhandJin,gerne, og med Til
slutning fra de 2 ,and�·e .J,ernbaneorganisa
tioner førtes Forhandlingerne videre af For
relnin,gsføreren .for 0. . .I. F., -1-Iri . 'chi. Pe:
1
for J. F., Hr. Assistent
tersen, Sekretæren
l
Ejnar Nielsen ogi vor Organisations Formand.
Disse· Forhand linger førtes derefte1· med
Generaldirektøren alene,
uden al sætte det
,
sædvanligi{l Forhandl.i ngsapparat i S1cene, og
fortsattes flere Dage eller hinanden, og der
naaedes el efter Forholdene rel tilfredsstil
lende Resultat.
I1nicUertid l(,avde de andre Etater afventet
Resultalel heraf, ogi da dette end elig var miaerl,
paabegyndles Forhandlingerne i disse.
Der manigilede endnu for Stalsbanernes
Vedkommende d en end elige afslullen:de Fo
' r
l1andling,, men Hepræ- senlanterne havde be
Lill:iel sig, at denne ikke maatte finde Srted,
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forinden man kunde se,. hvilke Resullater
der \'...ar 'fremkommen i de andre Etater og,
al 111 an, saa vidt der ske' tc Forbedr i nger ud
ovr!·, hvad der var 0pnaael ved/·Statsbanerne,
al disse da ogisaa skulde komme Slatsbane
tjeneslemænd'ene tiLgod:e. Detl,c var General
d i rekløre�1 qg.saa i ndforstaaeit med.
SQm' o vepfq.r nævnl f�ndt den. afslutlentle
Forhandling Sled 'f:orsdag cl. 19 ds. I denne
dellog kun to Hepræsentanler for hver Or
ganisali on, i det man var en,i g om, at det
var mere hensiglsmæssigt, at Hepræsenta
tionen blev nogiel mindre end p,aa . det ind
ledende Møde.
Det udvid�de Fællesudvalg: var imidlerUd
samlet, hvi s SHuatio11en sk.11 Ide forme si g
· saalecles, al det b[.ev nødvendigt for de Re
præsentanter,. der deltog i Florhandlingen, at
raadføre si gi med de i kke dellagende.
Imi dlerti d forefaldt ej.er i ntet, der nødven
d i ggjorde dette, og man enedes da om føl
·gende:
Time- og
, Dagpenge for 8.-13: Lønnings
klasse fastsættes til 60 Øre pr. Time, 9 Kr.
i Grundbeløb o_gt 4 Kr. i Natti lli:yg, og ned
satte Da;g;penge !i,l 7 Kr.; for 14.-18. Løn
ninssklasse 50 Øre pr. Time, 8 Kr. i Grund
beløb, 3 Kr. i Nattillæ,g og nedsatle Dag
penge 6 Kr. Hertil lqommer et yderligere
Natt i llæg af 2 Kr. for den . første Nat. Natlillæget gives klun for saa vidt der i ved
k1omme• nde Døig111 maa ovftrnattes mindst 4
Timer af Tidsrummel mellem Kl. 10 Aften
og1 6 Mo1�gen.
Kørepengene fastsættes for 8._:._13. Løn
ningsklasse _til 40 Øre pr. Ti me og for 14.
-16. Lønnin:gskilasse til 33 Øre pr. Ti me.
O,ierarbejdspengene blev for 6-9. og 11.
-12. Lønningsklasse 2 Kr. 40 Ørn, i 13. og
14. Lønni ngsklasse . 2 Kr. pr. Timel.
N atpengene blev forhøjet ti 1 65 Øre f01·
9. � højere samt 11.-13. Lønningsklasse,,
og for 10., 14.-18. Lønni ngsklasse . 45 Øre.
Gocllgø1°else for mistede Frielage fasts.al
tes til for ·6._:_g_ o,g1 11.-12. Lønnjngsklasse
20 Kr.· pr. Da� for 13.-14. Lønni ngsklasse
17 Kr. 50 Ør,e pr. Dagl.
Vi ha1: i for�nstaaende væsentli .gi kun om
talt de Lønningsktasser, Lok' omotivperson alet
henhør, er under,
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Overarbejdspenge, N::i,tpenge og Kørepen.:ge
faar tilbagevirkende Kraft fra 1. Oktober
1919, medens Adminislrati onen hæ,vdede, a l
det a f r egJnskabsmæssige Grunde va�- ugør· 
li git al foretag� Eflerberegning for Time- og
I
Dagpenge.
i
I I i t 'ti
Man k:an vel i det store o.g 'hele betegne
de opnaaede Godtgørelser for Li Ifredsstil
lende, selv om Org�ni sationen i kke opnaa
ecle all, hvad de fremsatte Krav gik -11d'
paa; men paa den anden Side er Aclmini
strali onen ga·aet med til ret ·væsentli ge For
højelser bl. a for saavel Køre- s.om Nat
penge, i hvlike Godtgørelser vore Medlem
mer er stæirkt interesserede.
Alle Lokomot i vmænd k'an saalecles i Ro�:_
aaret vente_ ret slor1e Efte, rbetal i ngier. f�r saa- ·
vel Køre- som · N atpenge, og forhaabentli g
varer del i kke æt længe, inden Tjenestetids-.
sagen kan bri nges i Or�len, saaledes · at dg
,. kan finde
saa Overarbejdspengeudbetal ingen
Sted.

Dyrtiqstillæget;
Finansministeri et har under 5. .Jan. 1920
ti lskrevet Generaldirektoratet saaledes:
I Anledningi af Generaldirekloratets S�qk
velse af 27., Novbr. 1919 vedrørende F-0r
slaaelsen af Begrebet ,,e, gen Husstand" i Lov
om Statens Tjenestemænd,. � 92, 3. syl'., �kal
man meddele, at Finansministeriet maa holde
for, !it �er i Begirebet "Husstand" ligger, al
en Flerhed af Personer bebor "en se:lvstæl\
dig Lejlighed og - i større eller ._ mindre
Omfang - fører fælles Husholdn ing,· saml
at det, for at en Person k'an s i gles · at ·have
,,egen Husstand", rnaa kneiVes, _at den paa
gældende udadt i l staar som den ansvarl i ge
for Lejlighed og Husholdning.

Tjenestetids•reglerne.

:'�,.

Vi har for nylig modtaget omstaaende
Pr•olokrol t i I bage fra Generaldirektoratet, og
da S'pør.gsmaalet for Tiden behandles i Kom
mi ssionen, kan det have sin Interesse: nu
at $e S,agens Behandling den Gang.
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-Protokol
over Forhandlingsmødet Mandag d 24.· Fe
. bruar 1919 Kl. 2½ mellem Generaldirektoratet
og Dansk Lokomo�ivmands Forening.

; forelaa T,iencst1:;tidsreg
Til Forhandling
lerne. Som Grundlag for disse Forhandlin
ger forelaa Ministeriets Sk1·iveJse af 5, Ja
nuar 1919, a n�aaende Gennemførelsen af en
8 Timers Arbejdsdag"
Til Stede for Generaldirektoratet var:
Generaldir,ek'tør Andm·sen-Alstrup,
Maskindir:ektør A. Floor,
Masl�inin�eniør E. Schmidt og
Fuldmægtig Lunn.
For Dansk Lok,omolivmands Fon·ening:
Loko
: motivt'ørerne Ricl'l.. Lilljc, M. Morten
·sen, C. A. Lillelund og C. M. Christensen
(Protokiolfører),
Lokomotivfyrbøderne L. Rasmussen og: K.
Johansen.
Ge n e r a l d i r e k't ø r e n i ndledede For
handlin�erne med at byde Velkominen og
med Udtalelse om, al T,ienestetidsspø1'.g:smaa
let for Tiden var meget aktuelt. Som De
v,e-d. h'ar der været nedsat en Kon'imission
til 'nehandJing af Tjenestetidsspørgsmaalel,
i h vilke: t d'Hrr. ikke var· r:epræsenteret efter
Aftale med Lokmnotivmændenes Or:ganisa
tion, og denne Kommission har afgivet Be
lænkn
l in:g for længere Tid siden. I denne
er der et Spørg:smaal, som · vi gerne vilde
drøft,e med Repræsentanter, ,.og, del er B"c
taling'e, n for Overtid.
Foranledningen til, al S,agen nu er til Be
handiin,g, ,er et fra C. 0. fremsendt Anclra
gende •om Regule1ing af Tjenesleliden un
der Henvisning til det i Rigsdagen frem
saUe Forslag om 8 Timers Arbejdsdagens
Gennemførelse. Paa dette An:dra,gende klom
der u nder 3. Januar 1919 et saalydende Sv
· ar
fra Ministeriet for offentlige Arbejder.
(Generaldirektøren oplæste Skrivelsen.) .
Af Svaret frem,g1aar det, at der, lægges Vægl
paa, ,� L der gennemføres en 8 Timers Ar
bejdsdag med Lempelser efter Tjenestens
Beslmffenhecl. Den- af Kommiss1onen afgivne
1
Betænkning omfatter ikke Lokorn otivmæn
dem\ og som De vil se, ha
' r man et Timetal
af 208 for To,g:persona)e, men vi har jo en
Overenskomst med Deres
Oi-·g�anisation,
soin nævner .et andet Tal, og som jeg mener
1naa læg:ge, s til Grund for Forhandlingerne.
I mic!Jerticl vilde v<i ,gerne forh'andle meld
d'Hrr. 0111 Betali1�en for Overtid, som kan
blive ,en Følgre af Vanskeligheden ved at faa
Personale.

.

L i 11 i e takkede ,for Indbydelsen til For
h�ndlingen og skulde derefter udlalie, at del
ikk,e kommer os helt overraskende, at vi er
hleven ti !kaldt, fordi vi ikke kunde tænke
os, at nuan vilde kræve et større maanedligl;
Antal Tjenestetimer af Lokomotivmændene
end af a ndre T.fenestemæncl. Den af Kom
missionen at1givne Betænkining kan for
mentlig ikk-e være binnende for os, men vi
maa, uden at behøve at tag� Hensyn her
.til, fremsætte vore Krav ud fra vort Kend-
skab til Lolmmolivtjenesten.
G e n e 1' a 1 d i r ek t ø r e n: Med Hensyn til
Belænk1ningen, kan det maaske være rigtigt,
at den ikke er bindende for Dem, men vi
maa tage Behandlingen af dette Spørgsmaal
op paa den Maade, at vi faar ensartede Reg
ler at rette os etter, vi k1an ikke fot" Lokomo,
tiv'rnændene 1gaa ·med til �t lave Særregler.
L i 11 i e: Vi har i sin Tid efter Aftale 'med.
Generaldirektøren paa Grund af den ned
satte Kommissions Arbejde ventet med at
fremsætte Krav om Godtgørelse for Over
tid. Vi maa d°'g0 forinden vi gaar videre,
lillade os at sige, at vi ikkle kan gaa med
til et ubegrænset Antal Overlimer, · men vi
maa i den Henseende holde for, at Over 0
timernes Antal begrænses.' Kendte ikke rig�
tig Konunissionsbetænkningens Indhold 9g
dens Stilling
, \il dette Punkt. Vor Organisa
tion har ,ikke, faaet Kommissionsbetænknin
gen tilstillet.
G-e n e r a l d i r e k t ø ren oplyste, at Kom
missionsbetænkningen foreskriver 30 Timer
pr. Maaned.
Kommissionsbetænkningen ble,, derefter
tilstillet Persona}ets Repræsentanter.
L i 11 i e: Et saa s�ort Antal Overtimer kn
' n
de Dansk Lokomotivmands Forening ikke
gaa med til, men maatte k'ræve, at det,le ·
nedsattes til 10_ Timer pr. Maaned. Med
Hensyn Lil Betali111gen var vort Krav 1 Kr:·
25 Øre for Loko
i motivfyrbødere 0/g 1 Kr. 65
Ør.e ·ror Lokiom:otivførere. Vi er naaet til
det Resultat ved at beregne Gennemsriittet af
Lokomotivfyrbødernes henholdsvis Lo�omo
tivførernes Løn, bei·,eg:net efter Sats a plus
25 pCt.s Tillæg og til dette
lagt 50 pCt. for
·
Ov,ertid.
,
Til dette bemærkede G ,e n e r a J cl i r e1 k
lø r e n, at man i Januår Maaned 1918 i
Kommissionen havde fastsat· Overtidsbeta
li n.g,en for 7.-18. KJ. til 100 Øre pr. Time
og for de, øvrige· Klasser til 70 Øre pr. Time.
. Siden 1918 er Stigningen paa Livsfornødenhederne efter Statistisk Bureaus · Bere.g;
ning 21 pCt. og syntes derfor at Kravet var
stort. Administrationen maatte- af denne Aar
sag have en Be.grunde'1se . fo1' at Stigningen
er saa stor.
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L i I J i e sk'ulde hertil sig' e, at de Tal, der om dette Spø1�gsmaal og, andre Best�mmeJ
staar i B-etænk:nin,gen, har vi ingen Indfly ser i Tjenes tetidsreglerne meiflem Chefen
delse hafl paa, og vi k'.lmde som en Følge for
Maskinafdelingen,Maskiningeniør
heraf ikke føle os bundne af disse. Skulde Schmith og P.ersonalels Hepræsentan ter,
i øvrigt tilføje ,- at Betahngen for Overtid hvor,efter Li 11 i e udtalte, at Loklomotivmæn
egentlig ikke var af s tor Betydning, for saa dene ikke kunde tage 15 Timer _paa en D_ag,
vidt det var Hensi,gjten at gennemføre Prin medens Maksimum for To-gipersonalel kun
cippet fuldt ud qg begl·ænse Timeantallet er 12 �rimer.
-efter Reglernes, Bestemme] ser:
G e n e r·a l d i r e k t ø·r e n vilde henstille,
G ,e n •e r a l d i r e k1 t ø, r e n : Deres Org1ani at 1n:an ve, ndte tilbage til Overtidsbeitalingen.
sation er ikke bundet af Betænkningen,
men Jeg har ved Borhandlingerne med de an
:
· vi ka
' n ikke lave andre RegJer for Lokomo dre Organisati-oner foreslaaet, at vi regulerer
tivpersonalet i den Henseende end for an . Betalingen derhen, at vi •tillagde åen. siden
de t Personale. Overtidsbetalingen m'aa, være Fastsættelsen skete S1ig:ning og sa;tte Godt
ens for det i de samme Lønklasser an gørelsen til 1 Kr., henholdsvis 1 Kr. 25 Øre
bragte Personale. Det er ikke vor Mening, pr. Time. Man maa fornuftigt kunde beat· vi vil gaa bort fra, Princippet, men det . grunde sine Krav, og det mente General-�
tager Tid at faa F:olk, hvis vi da ka
' n faa direktøren ikke kunde lade sig gøre med
Folk', o g indtil den Tid maa vi have Regler Hensyn til de af Organisationen fremsatte.
at ,gaa efter, saa at vi kan faa Tjenesten
L i l J i e: Fbr vort Vedkommende h'ar vi
udfør t med de t Personale vi nu har.
begrundet vort Krav, men d�· er desuden
Li l J i e vilde henlede Generaldirektørens en anden Ting at tage i Betragtning, olg
Opmærksomhed paa Spørgsmaalet om den som ogsaa gør · sig gældende, det er, at vi
ugentlige Fridag.
derigennem ønskter at begrænse Anvendel
Det ser i øvrig t noget mærkeligt ud, at sen af Personalet ud over det fastsatte Time
man vil bibeholde 235 Timers Tjeneste pr. tal.
Maaned 1'or Lokomotivperso(nalet samtidig
G e n e r a l d i r e k t ø r e n kunde sige, at
med, at man fastsætter 208 Timer for To.�
der
ikke vilde blive SærregJer, men at den
personale.
Betalin,
g, der bliver fastsat, bliver ens for
Ge n-e r a l1d i r,eilct ø r e n vilde g:ør,e op
Lønklasserne og ikke anderledes. Vilde hen
mærlcsom paa, at Fridagens Gennemføre�se
stille til Or�anisationen at fremsætte For
er begrænset af del na turlige Forhold, al
slag til nye Regler om Arbejdstiden.
del gennemfø.res saa vidt Personale haves.
Li 11 i e: _ Generaldirektoratet maatte ikke
O.enne Best emmelse g,ælder ogsaa for Lo-·
komotivpersonalet. Det er jo rigtig no1k, at vente; at Oq�anisationen vilde fremsætte
Forslag om et højere 'maanedligt Timetal
O.eres Regler foæskrriver 235 Timer, men
end
der var gældende for andPe Tjenestei
der er en Bestemmelse i Dreres -Regler, der
siger, at tjenestefri Ophold under 3½ mænd og som kunde blive vedtaget i R,gs
Time me:clregnes som fuld Tjeneste, og man dagen. Vi venter derfor, at Reglerne til
maatte regne med -effektiv. Tjeneste. For pass-es efter vore Ønsk!er.
G e n e r a l d i r ekt ø r e n: Vil Org,anisa
saa vidt denne Bestemmelse skal overføres
i andre Regler med 208 · Timer -som Maksi lionen ikke fremsætte F:orslag, saa maalte
mum, k:onuner de effek tive Timer langt der- Generaldirektoratet udarbejde Forslag, hvor
·I '
under.
til De maa tage S1illing. Der findes- i Be
! en Tale om sektmclære Barier, for
Mor t e n s e n: Vi kan ikke paa Grund tænkning
'af Bes temmelsen om de 3½ Time gaa q1ed hvilke et højere Timetal er gældende; vilde
til et større maanedligt Timetal end andre gerne høre Organisationens Sti1Ji11g i1ertil. ·
Fra Respræsentanternes Side 1,ejstes Ind
Tje, nestemænd. Tvivlede i øv
· rigt paa, at
denne Bestemmelse havde den Virkning, al vendinger mod en saadan Bestemmelse.
Li 11 i e: Generaldirektørens Ønsk'\'\ om
Lokomotivmæn,denes Ti mer med denne pas
Forslag til Ændringer i Tjenestetids1�eglerne
sede til Togpersonalets 208 Timer.
· G e n e r a l d i r e k t ø r e n: De vil nok taige vil 01�ganisationen derefter imødekomme.
de 208 Timers maanedlig Tjeneste, men De; Vilde henstille til Generaldirektoratet, a; t der
ønsker ikke derfor at øve Slip p�a nogle nedsattes et Udvalg til Behandling af Enkelt
i
heder i Reglerne, fordi det maatte anses for
af de· (roder De nu har.
I Betænlmin;gen udtales det, at det Time ugørligt at fastsætte .o g beh'andle Enke' l'the
tal, der er f1astsat til 235 i d ens Regler, sva derne ved en Forhandling her.
G e n e r a l d i r e k t ø r e n kunde væi�e enig
rer til 208 Timer tbr' TogiPersonalet uden·
med Lillie heri.
denne Bestemmels,e. ,
Hermed sluttede Forhandlingen.
Der førtes derefter en læng:er:e Diskussion
1

.
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Nogle Betragtninger vedrø
rende Eftersyn af Lokomotivet.
Ål"

Af. B. Suaning;

Blandt de mange forskellige Arter af Kra(l't
n1askiner, som virker i Menneskets 'l}eneslc,
er der vel næppe nogien, som.L arbejder under
mel'e ublide Kaar end Lokomoliv-Dampma.
skinen.
De stationære Maskiner paa Landjorden
er saa godt som altid anbragt, e i lukkede
Lol<aler, ofte endog i prægtige, paladslignende
S.•ale, hvor lngeniøre1; og Arkilckler i Forening
har bestræbt si,gi for at frembringe smukke
og stilfulde Omgi velser, og disse Maskiner
arbejder derfor som Regel un:der de gtinstigst
m11lige Betingels-er i tørre, støv
- fri og velop
varmede Rum med svære Fundamenter so
lidt plantede under flisesmykkede Gulve.
Skibsmaskinen virker i Alm[ndeli�hed i
mindre festlige og mindre ko
' mfortable Om
givelser end_ de fl.este stationære Landmaski
ne,· og kan ofte have en· drøj Tørn at udstaa,
naaT Skibet stamper eller ruller i høj Sø,
hvor · Skruen hvert· Øjeblik løftes ud ar
i
Søen og "tager Rous"; men Maskinen staar
dog i hvert Tilfælde i et rent og; lunt at'lukk�t
. Rum, monteret paa en svær Bundramme,
s.om ved solide Maskinstrøer er intimt for
enet med den sbore Masse i Sk
1 1bets Skro.gi.
Betragter ·man Lokomotivmaskinen i Mod
sætning til de to �ora.n nævnte }\rter af Kra!ll
maskiner,. er Forskellerf i ArbejdsvilkaMene
umiddelbart iøjnefa]dencle.
Ifølge sin Nalur som selvbevægende Kraft
maskine, der savner den slationære ·Maskines
og Skibsmaskinens faste Fundament, er Lo
komotivet underkastel en Række Paavirknin
ger, som ikke optræder ved h ine Maskintyper.
Under Løbet henad Skinnerne faar Hju
lene ved Passagen af hvert enkel� Skinnestød
et Slag,, som virker· desto kraftig!ere, jo hur
tigere der k1øres og jo daarliget'e Sporet lig
ger. Eksempelvis kan nævnes, at naar et
L1ofoomotiv løber over en Stræknfiig, hvis
Skinner har en Længde af 15 Meter, vil
Hjulene ved en I-Iastig
, hed af 54 .Kilometer
pr. Time modta;g:e et S'lai i hvert Sekund .

•

Ved nogenlunde hurtig Kørsel. faar diss�
Impulser saaledes Karakteren af en fortsa L
Række I-Iammerslag, som umidclelbarl paa
virker Hjul og Aksler samt en Del af Gang
tøjet, og som, ganske vist noget af-dæmpet
af Fjedrene, overføres til Lokomolivet soim
Helhed, lworvecl dette udsættes for en kon
tinuerlig Rystelse.
I Læren om MaleriaFernes Egenskaber
paavises det, hvad ogsaa Erfaringen bekræf
ter, at en pludselig
, t optrædende og stød
lignende Paavirk'ning er betydelig fai·Iigerc
for de enk;elle El,ementer i 'en Konstrulion,
end en lige saa stor rolig Paavirk,ni'ng, der
(·.il Staclig,hecl virker med sin fulde Stø,rrelse.
Del er dette F:orhold, som bevirk1er, at man
f. Eks. kan løfte et tungt Vægtlocl .i en for
holdsvis tynd Stnor, naar denne stra
' mmes
igt
Ryk
langsomt,
medens
man
ved
et
kraft
•
vilde sprænge Snoren.
Skinnestødenes uheldige Indvirkning bli
, ver derfor dels en direkte og dels en i�i1
rek'te.
i [ -I
Direkte derved, at Materialet, navnlig i
IIjulri11ige,
Hjul og Aksler, ved de hurtigt
paa hin'.3-nden følgende slaglignende Paavirk- ·
nin.ger uclsætle,s for saadanne Anstræng,elser,
som i særlig Grad meclforer Fare for Dan
nelsen af Revner og Brud, en Far�, soul
t�orøV'ri.gt ,er noget større om Vinteren i
Frostperioder end om Sommeren, ikke alene
fordi Banelegemet i Kulderi er haa:rdere og
mindre eftm•g:ivende, saaledes at Slagene fra
Skinnestødene bliver 11:eftigere, men ogsaa
fordi Jern og Staal viser nogøt større Sk'ør
h'ed ved lave T:emperaturer end ved ahnin
delig Teniperatur.
Indirekte viker Skinnestødene uheld1i:gt gen
nem Lokomotivets Rystelser, idel de for-.
skellige Forbindelser derved anstrænges-:. og
udsæfte_s_ for a;t rystes løse; og det bedre
ikke Forholdet, at de uguns:lige · Vilkaar,
Lokomotivet arbejder under, medfører Nøll
vendighed�n af en. hyppig Adskillelse, hvor
for der, tor at g:øre en saadan h:urtigi og:
bekvem, i stort Omfang er anvendt Samling
ved Bolle o g Møthiker, som i langt højere
Grad encl nittede Forbindelser er tilbø,jelig1C
til at løsnes µnde1· Rystelsernes Indvirkni:nj.

•

•
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------------------Paa lignende Maade som Sikinnestødeine
virker den lejlighedsvis indtrædende: ,, Spil
len" af Hjulene paa Skinnerr11, e, hv,on1ed der
opstaar dels en pludselig, og gansk:e ube
regnelig Paavirkning af M::1.skineriel, navn
lig af Stængerne, dels en heftig RysLelse aJ
hele LokomotiveL
Hovedbestyrelsesmødet
, undertiden frem
Ogsaa Br-emsningen kan
den 24. Februar 1920.
1
·kalde rel kraftige Rystelset, li_ges,om' S lid
R. Hviid var fraværende.
tage i AlmjndeJigihed og det uensartede S,Hid
Pu n k't 1. Be h a n d l i'ng, a f B u cl g e t
bi
hed
Særdeles
i
Hjulringe
ivets
Loko1not
af
f Ol r s 1 a g1 for 1 9 20.
dr�ger til at forøge Ryst�serne under Løbel
F o r m a n cl e n aabnede Møde I og -om talte
i' sti:o•ende Grad efterhaanden som Løbefla- Aarsag:en til dettes Smnmenkalclels,e, hvor
efter
den bliver mere
, og mere - ujævn.
Hov e cl k ·a s s e r e r ·e n gennemgik Forsla
En Faktor, som enclvide,re. er :1 høj G-rad
get
i dets En�eltheder, og Forslag,et var
medvirkende til Lokomotivets rninclre gun
tilrettelagt 111:ed Forhøj•else al' Diæterne for
stige Stilling i Sammenligning med de sta Øj,e.
tionære Landmask:iner o.g ·skibsmaskhrnrne,
Efter en meg1et lang og indlgaaeinde I)is
li_ geledes en Følge af Loklomolivets sær kussion 'v ,e d t o g;e s Budg,eUorslaget.
R ed a k t ø r e n redegjorde derefter for
l��e Konstruktion og Anvendelse er Maski
Budgetforsla,
gel for Dansk Lokomo(tiv Tidende
1
neriets fuldstændig;e Mangel paa Beskit · Qg oplyste
om Gn.mdlage-l for Beregningen af: '
telse mod' Vejr o.g Vind.
Annonceindtæ1gten.
Bud:getforslaget v e d t o g e s efter - nogen
I tørre Perioder er det Støvet, so�n skaber'
-Diskussion.
Vanskeligheder. Dels vil Maskinen· selv
Det v e d t o1gie s derefter, al Annonceek•s
hvirvle Srtøv op fra Ballasten, et Forhold,
peclitionen skulde henlægges til Konto1:et Qg
som bedres belydeligl, et'terhaanden s_om al K. Johansen skulde værie Ekspeditør.
Grusballasten afløses · af s:�enballast, clel: s
Til Kontroludvalg, valg t e s C. A. V o r
kan Vinden medføre tætte Skyer af' S tøv d i n,g og E. K unn.
i med
Til den· foæstaaencle Forhanclling
fra de tørre Marker langs Banelinjen eller
Am1oncef·orpa,giteren valgtes Fo rm a n d e n,
endog, i s,ærlig sandet Terræn, indhylle Ma Vor cl in .g , K u h n, K. Jo han s e n O:g R e d,
skinen i yn ,,eritabel San:clf'lugrt.
a k t ø r e n.
.Fo r m a n cl •e n refererede dernæst forskel
Ov,eralt hvor to Flader arbejder sammen,
li.
g
1e indkomne SivarskTivelser og - gennemgik
frembyder; selv de mindste Sp illerum_ en
nog�e afsendte Skrivelser.
Mulighed for Indtrængen af fine Støvpartik
K. Jo h a n s e n omtalte derefter det Ud
ler, som altid fremkalder forøgel og hurti gt valg,s Arbejde, der b�skæftigede sig med 2
Slid af de arbejdende, Dele, og som - unicler Kr.s Kasseris O,ierta:gelse af D. L. Fl. og
ugunstige Omstændigheder kan foraarsage oplyste, at man var kommen til det Resul
tat, at det ikke kunde 1gennemfø-r,es.
Varm.l øbninger.
C. M. C.
I fugtige Perioder sk'abes Ulemperne _ af
i
-Taage og Regn, som fremskynder Tæring
Lokomotivførerkredsens Møtje
og Rustdannelse, o,g som k:an medføre Ind
den 24. Februar 1920.
trængen af Vand i Smørelropperne eller end
,.,
og ved stærk' Nedbør kan bevirke Bortskyl
R. H viicl var fraværende.
ning] af Oljen fra de_ forslællige S'lidfLader.
P u n kt 1. B e h a n cl 1 i n g a f B u cl g et
H,�or S:veUerne ligger mindre fast, samler for s l ag f or 1920.
paa
K 1� e cl s f o r m a n d e n gennemgik
•Vandet sig desuden under cliss,e, saalecles at
Grund af Kassererens Sygdom Budg.etfor
der ved Maskinens Passag;e sendes Sikyller slag,et og fremsalte forklarende Beri1ærkninger
af Vand og Grus op o mkring de arbejdende til disse.
Efter forsk:emge Bemæ.rkmnger ve :cl t oMaskindele.
(fortsættes.)
,t,

og;

'/
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g e s det foreliggende Forsla1g med forskeJ1-ige Ændringer.
Pu n k t 2. Even t ue 1 t.
K re d sf orma n d e n oplæis le forskelli,ge
Skrivelser, der f.orelaa i Koncept, og det bc
slutledes at fremsende diss .
Mo r Le n s e n' forelagde en Sag ang. en
Hjælpemaskines Fremførelse, og formente, al
en i Sagen af Distriktet truffen Afgør�lse
var i Modstrid meo Togreglementet.
Det beslultedes aJ. søge Sagen fremmd.
C. M. C.

Dødsfald.

Lokom otivfyrb øderKredsen s
Møde
den 24. Februar 1920.

Alle var til Stede.
Pu nkt 1. Be h a n d l i n g af Bud get
fo rsl ag fo r 1920.
I( r e d s k a s s e,r e r e n gennemgik de en
kelte Pos ler paa Budgettet.
Efter nogen Dislrnssion godlfondte Budget
tet enstemmigt.
Pu n k t 2. In d k o m' n e Fo r s 1 ag ti I
K re dsgie n e r a lf o r s .a m J'i n g e n.
K r e cl sf o r m a n d e n oplyste, al der var
indlwmmen to Forslag, et fra tre Lfb. i
Ng. og et fra Ng. L,fb. Afd.
Til det fø-rste Forslag, der angik, nogle
_ Lfhs. Tjenesteanciennitet, paalagdes
det
Kredsformanden at meddele de paa,gældende,
at dere-s Sag uden Kredsgeneralforsamlin
gens Bistand_ k unde behandles af Kredsen.
Det andet Forslag, der gik ud paa, at alle
Lfb. fik udleveret Lommeure. toges til Ef
terretning.
Pu n k t 3. E v e n t u � 1 t.
S. 0 ve r g a a r d ointalte, at· nogle Med
lemmer havde. gjort Tjeneste paa Banerne
i Sønderjylland og mente, de tilkom Godt
gørelse herfor.
K red st'o r m a n d e n oplyste, at man
havde Opmærksomheden henvendt paa det
K. J.
te Forholdt.

N. ]. Rasmussen.

Atter i Aar har Influenza Epidemien krævet et_ Offer\ blandt
vore Kolleger, idet Lokomotivfyrb. N. J, Rasmussen, Gedser,
efter et kort Sygeleje afgik ved Døden den 6. Februar. Af
døde var ansat I. December 1919 efter at have været Haand' værker i Nyborg, men havde dog i den korte Tid forstaaet
at erhverve sig mange Venner blandt sine Medansatte,
Begravelsen foregik fra Rasmussens Hjem i T vingstrup den
11. Februar under stor Deltagels�. Mange Afdelinger Lan
det over havde sendt Kranse, ligesom der var ·mødt Repræ
sentanter fta flere Afdelinger for at følge Rasmussen til hans
sidst� Hvilested.
.
Ved Graven bragte Lokomotivfyrbøderkredsens Formand
.den Afdøde det sidste Farvel paa Kredsens Vegne.

Valg af Delegerede.

Til de forestaaende: Kredsgeneralforsamlinger og Delegeret•
mødet vælger Afdelingerne følgende Antal Delegerede:
Kjøbenhavn G. Afd. Nr. I og 2 tils. 291 Medl. 14 Deleg.
2
33
Ki
3 og 4
4
5 og 6
55
2
39
7 og 8
Helsingør
4
9 og 10"
47
. Roskilde
4
11 og 12"
42
Gjedser
2
30
13 og 14"
Kaliundborg
4
51
15 og 16"
Slagelse
,,I/
4
91
17 og 18"
Korsør
6
19 og 20" 137
Nyborg
6
21 og 22 " 146
Fredericia
23 og 24"
4
84
Esbjerg
,;
2
25 og 26"
19
Thisted
4
27 og 28" 102
Struer
4
29 og 30"
58
Viborg
,,�1
2
28
31 og 32"
Frederikshavn
4
57
33 og 34"
Aalborg
�
2
30
35 og 36"
Randers
10
37 og 38" 211
Aarhus
�
2
40
39 og 40"
Skanderborg
,,
13
2
41 og 42"
Vamdrup
"ii1
36
2
43 og 44"
Brande
afholder ordinær Generalforsamling i "National", Jernbane
22
2
45 og 46"
La�gaa
gade 11, Kjøbenhavn, d. 19. Marts 1920, Kl. 7 1 /2 Em., med
24
2
47 og 48 "
Masnedsund
,,- .!:
Dagsorden:
lait 1686 Medl. 94. Deleg.
1. Beretning for 1918-19.
Der vælges lige mange Delegerede fra Lokomotivfører
2. Forelæggelse af Regnskab for 1918-19.
som fra Lokomotiyfyrbøder-Afde.lingerne. Afdelingsformæn
3. Valg af 5 Medlemmer til Bestyrelsen, 2 Suppleanter.
dene bedes oenest 20. Marts tilstille Kontoret Meddelelse
4. Eventuelt.
om, hvilke Medlemmer, ·der er valgt, for saa vidt saadan
Meddelelse ikke allerede er tilgaaet.
Beatvrelaen.

Statspanepersonalets
Ulykkesforuikning
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Hjertelig Tak.

Ros k i l d e: Afd. Kasserers Navn og Adresse reties til V.

Vor bedste Tak til alle, der viste Deltagelse ved vor kaere
Søns Død og Begravelse.
En. saerlig Tak til Gedser Afdeling for den Hjaelp og Støtte
Kollegerne der viste under vor Søns Sygdom,
'R,.

J.

Rasmussen og Hustru,

Tvingstrup Station.

Jørgensen, Thyrasvej 2 1
F r e d e r ic i a: Afd. Formands Navn og Adresse rettes til
C. Therkildsen, Kongensgade

F r e d e r icia: Afd, Kasserers Navn rettes til A. Hasberg.
A a r hu s: Afd. Formands Navn og Adresse rettes til V,
Johansen, Faaborggade

202 •

V a m d r u p: Afd. Formands Navn o� Adresse rettes til
N. A. Vest, Nørre11ade.

Rettelee til Adressefortegnelsen.

_y)ep.5onalia.·

Lokomotivførerafdelingerne:

K o r s ø r: Afd. Kasserers Navn og Adresse reUes til V. K.
Jensen, Dyrhovedgaa_rds Alle

71 1 •

31 1 ,

Ra n d e r s: Afd. Kassererens Navn og Adresse rettes til
J. Haderslev, Nørregade 28.
Afgaaede ved Døden:

Lokomotivfyrbøderafdelingerne:

K j ø b e n ha v n G.: Afd. Formands Navn og Adresse rettes
til J. Knudsen, Ny Carlsbergvej

24 Kj. 8.

Lokfyrb. N. J. Rasmussen, Gjedser.
Lokfyrb. P. C. Hylver, Kbh. Gb.
' , ..,/ , � •-�1"�

K j ø b e n ha v n H. : Afd. Formands Navn og Adresse rettes
til F.

L.

Brandt, Sankelmarksgade 133

8.

-e

��_•·�•-.3/�:�:__::�__i���.���-•�.,_ �:� - �-.;

c:>-=-<=>Oc:>c:>c:>=--=--=<= >C>C>C>C>C>c::>~

K j ø 6 e n ha V. n H.: Afd. Kasserers Navn og Adresse rettes
-til F. Jensen, Kjedgaardsvej

9 c3, Valby.

AALBORG• BRØNDUM • HOBRO
AKVAVITTER

Ro s k i Ide: Afd. Formands Navn og Adresse rettes til H.

---------------------------.....---·-----------------P. Petersen, .,Kristinehøj", Ringstedvej.

Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 1920

HAFNIA.

ca. 100 Millioner Kroner.

Samletforsikringsbestand pr, 1.Jan.1920

ca. ·410 Millioner f<.roner� 1

Emanuel Møller & Co., Vinhandlere,
(ved Vestervold).

St. Pederstræde 34 og 36

Telefoner 4518-2897

Kvaliteten ser Udstaset.

Ved nye Etabltringer og eventuelt Skifte af Leverandør vil d'Hrr. l<•bm�nd ikke
blive skuffe<!e _ved at træde_ i Forretnings{orbindelse med os. Som Grund for dette
atanføres, v1 s1denEtablermgsaaret 1895haropnaaet en meget betydeligOmsætning

Ciunrlorretninøen
4 Saxogade 4
.

.

Anb efa I er stg til Forenmiens

.

Medlemmer med
Citarer, Tobakker, Cigarretter og Snus.

--

Støt vore Annoncører

�::9.

�::.�!!��e':�e

Istedgade 87

�-

h.

A/S LOUIS LILLIEQUIST

GARVERI & LÆDER-UDSALG
187, NØRREBROGADE 187.

KØBENHAVN L.

Annonce-Ekspeditioner:

For Kjøbel]havn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 •,
Telefon -Vester
- 4011. .
for Proviaaen: L. Raa111auen, Hans TaU8elll([d. 14, Odense.

Tel.._ 2211.

1.

Kjoler, Blu■er, BørnekJole• Uld,
Silke, Floneller.
Bestillinger modtage■
Smaa Priser.

TELF. TAOA 444.

KRANSE OG
BLOMSTER
Aggerholm,

Vesterbrogade 8.

Leverandør til Lokomotivpersonalets
Kransekasse.

HOTEL ISTED

Tlf. 7622

Istedgade 86

Tlf. 1622

Vesterbros billigste Madsted
Concert hver Aften.

C. Haa_gensens Eftf.
A. Jeppesen.

Masklnstrikkeriet
ved

,,JEOIR"

C. S. Andersen.
Stort Udvali: i

TRICOTAGE
PrisCI'.
· tit smaa
Udsalc:

ÆGIRSGADE 30-32

Telf. Taga 1789

y

eg Taga -1004 x.

Udgaar 2 Gange maanedlig.
Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 2895 v.
Abonnementflpri1: 5 Kr. aarlig,
Te1nes paa alle Postkontorer i Skantiiaavicn.

Nørrebros Vinim.port
ROBERT BERTHELSEN

Nørrebrogade 178.1

Tlf, Taga 130'0

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

Alfred Lilliestrand

VINHA-NDEL

Saxogade 73 (ved Istedgade). Tlf. Vester 55 22 y.
Blomster - Kra-nse
�

M

fX1
\.{_.}'

Blomster- og Urtefrø - Friske Varer - Rimelige Priser
VestePfælledvej 67, Johs. E. Becker
vis a vis .Ny Ravnsborg".
Telf Vester 7365

VI.Ih •

Nyaaards
&

Rvg �

l..XJ

�
v(_}-1

lste Kis. Bageri og Konditori,
Istedgade 64 - Telef. 13286

Engelske b·løde
Hatte

. rve�terijroi·ito��ius·

13,5 0 - 18,50._
...
ouse
lis
�
!(
••
�
.•
.•
FODTØJ ... ------■---■
••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

: 15, Absalonsgade 15,
hør v�re D�res
:. Leverandør 1
: F01•retningen gl'lltttllagt 1879.

Nørreport.·

BRI LLANTRINGE

Plmske-Børsen.

Oodthaabsvej 18 A.
Kun friske, 1. Kl.s Varer.

..

tobak.

Børnekonfektion.
24 Dybbelsgade 24
Tlf. Yester 59 05 u
anbefaler sig med Manufactur, Tricotage, Strømper til billige Pliser.

6ULDURB1SMYKKBR

BILLIGST I BYEN

1, Skoubogade 1,

:: K Ø B E N H A V N. ::,

Husk 2 Holoninllnueret
Søndergade 2

,�
n
t
1
Herot. li. re er1en li oBD
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Olivia Jørgensen.

Telefon=
V, !827 Y

Telefon:
V.1827 Y

Billigste PJ..!'ise:r.

Kgl. Hof Pianofabrik

Lev. til dåt spanske Hof.

PIANOER - - FLYGLER
Kontant Salg og billigste Afbetaling.

8re dg Dde_IJ · H8ben hDVn

·
VAREHUS
.

filialer i alle s·tørre
- - Provinsbyer - -

,,S C HULT Z'' ,

Iste dgade 134.

Telefon 11 372.

-- ALT I MANUFAKTUR TIL BILLIGSTE PRISER.
SPECIALITET: Maskintøj, Skjorter, Underbeklædning, Drengetøj, Li11ned, Forklæder, Sengeudstyr.
Statsbanefu
G�vlnstsedle r modtages.
. nktionærer 5 pCt. Rab..;.t.
--�-

Julia; Rasm··ussen5

c-a-re

Elektrisk Lys og Kraft

h
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billigst P. p�u�.!11!r�EN,

Telefon-Rlngeletlnlng- Elektriske Artikler - Tlf. Øbro �26�

. N, F.:JlJH.,\. VNS(iAD. 17,

