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KO N J U N KT U R TI L LÆGET.
Onsdag Eftermiddag _den 8. Februar
amledes ca. 40 Tjenestemandsrepræsen
tanter med tat ministeren for at fortsætte
d,e den foregaaende On dag a;l\brudte For
handlinger om Konjunkturtillæget, der
om vi mecidelte i vort foregaaende um
mer blev rufbrudt for at T;ienestemandsre
,præsentanterne kunne faa Lejlighed til at
behandle pørgsrmaalet .om en anden For
deling maade aif Konj,unJ.rturtiUæget efter
Forsørgerhensyn.
om før te Tjenestemand repræ entant
havde Departementschef Vedel Ordet, og
henledede Opmærksomheden p
i aa den Om
stændighed, at Tjenestemændene i 1919
med et Pristal paa 212 ,fik et Dyrtid tillæg
paa 702 Kr., fik de i 1922 med et Pristal
paa 211 kun et Dyrtidstillæg paa 594, alt
saa 108 Kr. mindre. Aar agen hertil lig
ger i, at Beregningen af Dyrtidstillæget
for Tjenestemændene ikke tager Hen yn
til alle Udgiftsposter ibl. .a. Skatter, der net
op var -gaaet et Par Hundrede Procent ,op.
Det maatte de1�for føle meget haardt af
Tj-enesterrnændene, at de ikke alene skulde
af med de nævnte 108 Kr., men ogsaa skul
de af med en Tredjedel af KonjunJdurtil
l�get. - Dernæst imaatte han tage Af
stand fra en 1Ford�ling eftel' For ørger
princippet.
Willemann, Formanden for Central-

org. for Embeclskilaisserne, sluttede sig til
Vedels dtalelser. - Derefter havde For
retning,sfører Oh. Pete1·sen Ordet paa Fæl
lesrepræsentationens Vegne 10g meddelte,
at ;man havde forsøgt at faa Stillingen
overfor Forsørgertillæget underisøgt, og
ResultaJtet var, at 11I1a-n ikke kunde tiltræde
Forslaget •om Overgang til 1For ørger
princippet. Imidlertid ihaa.bede han, at
'tatsministerens Udtalelse om Konjunk
tuTtillægets .r edsæbtelse med en Tredjedel
ikke skulde .forstaas som et Ultimatum,
fordi en saadan .r edsættel,se, ikke mindst
f.or de lave Tjenesteirnandsiklas er, vilde fø
les meget ihaar<lt.
Statsministeren bemærkede ,hertil, at
det var vel overv-ejet, at 1han i ,sin Tid be
budede en I ,edsættelse med en Tredjedel af
Konjunktur tiUæg-et. Dette Krav mente
tatsministeren ikke aJt kunne fravige,
fordi Statskassen, maatte :have edgang i
sine Udgifter. Eilldvidere maatte han poin
tere, at der ingen F,oribindelse var mellem
Konjunkturtillæg og Dyrt, idstililæg.
Lønning raadets Formand, Hr. Kofoed,
forsøgte at give ,en Forklaring paa det af
Departementschef Vedel nævnte 1bemær
kelsesværdige Forihold vedrørende Dyr
tidstillæget tørrelse, uden .at det egentlig
kunde sige , at det ·lykkedes.
Oh. Petersen udtalte derefter, ,at man
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maatte bekilage, ait 1Sti1'1inge11 var ,saadan ·
som rStatsrministeren hæv,dede, men den
Gruppe han repræsenterede, ikunde ikke
tiltræde Regeringens Forslag. Det var be
klageligt saavel for Larnlets som for Tje
nestru:næilJdenes rSkyild.r Det var al' tid tidli
gere lykkedes at naa en Ov·erensarrnmst ved
de førte Foriharuilinger. Han ,henstillede,
at Finansministeren paa ny under.søgte,
om der ikJ.{e 1krlJ,nde gives nogen Lempelse
i KonjunkturtiJlæget.s Nedgang og !henstil
lede, ait der som en Udvej senere blev ført
Forfuandlinger medr et rrninidre Udvalg.
Statsministeren erldærede tirl dette, aJt
ha:Q skulde forrlhanclrle med sine K,ol'leger i
Regerh1gen OiillJ en yderlig Lellillp.else i den
forestaaende Nedgang, men han personlig
troed�kke paa noget ResUJltat af en saa
dan Fror1handling.
Dermed
slut!tede
FiorhandJlingerne
J
uden at der opnaaedes nogen Overens
komst.
Det var saaledes ruHigev,el et Ultima
tum, naair Regeringen fremsatte Forsla
get onJi Nedsættelsen a,f Konjunfoturtillæ
get rned en Tre, djedel.
Vi kan dertfor il�e se rettere· , enæ at
det er en gaI1Ske fomnaailsløs Foranstalt
ning, at in!dibyde Tjenesterrnændene til For
hallidling om saadanne Forslag, idet Re
ge, ringen ,siger, at man des,værre ingen
Hensyn' kan tag,e til de af Tj,enesteimands
r.epræsentanrterne fr.errnsatte Synspunkter,
rnen at det Be�øb der skal spares, det skal
spares.
Imidlertid er der et ganske ,svagt Haab
oon, at Regering,en, naar ;Finansministeren.
ihar rforelagt ,Sagen, gaar meæ ti'1 en
rnindr•e Nedsættelse, rmen det er nruturligvis
kun et svagt Haab.
Men tiLsidst er ider dog en MiUJligihed
for, at Rigsdag,ens Medlemmer !kan se 'lidt
mere fo1�,staaenrde paa rSagen, og det er dog
dem, der sikal tage den endelige Bestem
melse.

SKIFTENDE L 0 NN IN G SPRINCIPPER.
Af F. Tohansen, Jonstrup Seminarium.

..

(Af Ministeriernes Maanedsblad.)

Det er maasike tvivlsomt, om man i
egentlig Forstand kan tale 10m Princtpiper
i 1Srtaterns Lønnings, love. Ti.dligere kom dis
se durrnpeooe spredt .og ret tilfældigt, og
ved de omfattende LøI1J1ingislove .af 1908
og 1919 !har Tovtrækkerier, Kompro
mis'er, ydre Forhold og Tryik i høj Grad
...
præget Resultaterne. Alligevel kan man
finde v• isse ledende Linier i de to ,Sæt Løn
ningslove; m�n <le var ilkJ.rn de samme i
1908 o,g 1919.
Kara,kteris, t, isk for mange af ,Lønnings
lovene fra 1908 var 1) lav Begyndelsesløn,
2) mange Alder•stillæg
, 3) 'lang Tid (4
,
Aar) mellem Alderstillægene og 4) en 1·e
lativt høj 1Slutningsløn. De ,s_amme Træk
vis, er ,sig i den Gruppe Lønningslorv,e, ,sær
lig for Tjenestemænd und·er det davær,ende
Kultusministerium,
• som blev ,givet 1916.
Dette var for saa vid,t ,og,saa naturligt, som
Hensigten med ,disse Lov,e kun ivar at stille
de · ipaagækirende Tjenestemænd paa det
Lønniveau, som Flertallet aJ der,es Kolle
(Yer havde naaet 1908. I denne Grupipe fin
der man f. Ekis. to ens Love 1for Statssko
lerne og 1Strutss,eminar1erne. Lærerlønnin
gerne i disse 'begynder med 2400 Kr: .og
stiger i Lø,bet ruf 28 - otte og tyve - Aar
til 4800 Kr. For at vurdere dette rigtigt
maa man v1de, .at det i1l�rn her ,drejede ,sig
om unge Begyndere; Gennemsnitsanrsæt
tel,sesalderen laa ved begge Institutioner
noget over 30 Aar. -Tilsvar,ende Forhold
(Yjorde sig gældende andre 6tooer, selv ·om
det viste sig lidt anderledes, fordi Lønstig
ningen her i nogen Gra<l v.ar knyttet til
Avancemen,t.
· De »lhøje« Lønninger, :man indførte
1908, vakte, særlig blandt Landboere, me
(Y,en F.orbitrel,se. Denne lagde ,sig dog ret
,hurtigt, da det vis, t, e sig, at de fleste Tjene
stemænd var og blev fattige. Det var nem
lig 'kun et ri.nge Antal, d
, er hayde d_en
»ihøje« Løn, rSlutningslønnen. - Ejendom
meligt var det ogsaa, at medens Rigsd:ags
talern - �istnok af alle Partier - i 1908
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ind kærpede, at nu maatte der gaa lang
Tid, i lh.vert Fald en n
ar, før man
kiunde kride til en ny Lønning, reform,
saa forstod man allerede inden Krigen, at
her ,havde man taget fejl.
Lønningslovene af 1908 var i Virkeligheden meget billige for taten. ntallet af
Tjenestemænd •er vokset stærkt de sidste
20 Aar, og Følgen 'h raf blev, at en uforholdsmæs ig tor Del a,f dem i Aarene
1908-19 tod paa lave Lønnin�strin.
Lønningslovene af 1919 r af en noget
anden Karakter. Ved rmange ruf dem finder
man 1) en re�ativ høj Begynde} esløn,
2) færre Alder tillæg end før, 3) kort Tid
(3 Aar) mellem lder tillægene og 4) en
lav lutning løn. Hertil 1kommer en langt
stærkere Højnel af Lønni veauet for de
mand stærke
nderkla er end for d
smaa !højere ,stillede Tjen ternandskla ser. - De store Tjenestemandsklasser
truede nemlig 1II1ed iStrejke, •og Tilgangen
til Statstjenesten var ved at blive betænkelig ringe: Medlemmer af Lønning komm1ssionen udtalte gan ke uforbeholdent,
at man maatte hæve Begyndelse.Jønnen
stærkt for at muliggøre Tilgangen af ny
og hindre Afgangen af un(Ye Tjenestemænd. Da der over for et ledende Medlem af Lønning kommi sionen blev hæv• det, at en saadan For kydning vilde være
uretfærdig overfor de ældre Tjenestemænd, koon det 1karaikteristi ke og ilclrn vider opmuntrende var: :»Ja, men dem beholder vi -nok; de kan ikike, kabe ig andre
tillinger.«
Godrt et Aar efter, at Lønning,sloven a,f
1919 var traadt i Kraft, fremkom der fra
Reg ring og Lønning raad Planer om en ·
ny Principændring: En Tj<enestemand med
Børn under 1 Aar kulde, alt andet lige,
have højere Løn end en, hvis Børn var
over 18 Aar, og dette kulde naa ved, at
de sidste afgav en Del ruf dere Løn til de
første. - Ændringen blev ikke gennem- .
ført, fordi den mødte iod tand iho Tjenestemændene.
Da den nuværende Ændring i in Helhed ikike gælder læn(Yer nd til indeværen1

de Aar,s 1. April, er det vel 1kke udeluJ.drnt,
at man paa ny vil prøve at faa Børneprin
cippet inMørt under en aller anden Form,
og helt ikker paa,-at de store Underkla ser igen vil afvise det, skail man ildrn være.
Ved den moderne · tats Behandling af
Lønning ager vil man om Regel møde
følgende Princip: Udgifterne skal i Øjeblik!ket og den næmneste Fremtid· være 1saa
maa om mu:J.igt. De eventuelle uheldig
Følg r af dette Princip vil man iheilt lukke
Øjnene for. - I 1908, da man endnu havde
let ved at faa Tjenestemænd, o.g man i n
Række Aar vilde haive forihold vi mange
unge Tjenestemændi, nøjedes man med
smaa Begyndelseslønninger og viruked
langt ude i Fremtiden med ret pæne Slut
ning lønninger. I 1919, da ,man !havde van
skeligt ved at faa Tjene temænd og ,snart
kunde vente, at mange Tjenestemænd vil
de naa højere Lønning,strin, gjorde ma11
lige det omvendte. I 1921, da Tjeneste
mændene ipressede paa i Anledning af
Dyrtiden, vilde man direkte fag fra de
ældre ( og derfor ganske a:llhængige) Tje
ne temænd , og give til de yngre. - I de
senere Aar synes man saaledes altid, at til
stræbe en Ordning, der ser bedre ud, end
den er, fordi man ved pas ende Opera
tioner under en eller anden Form lader n
Del af Tjenestemændene betale tH en an
den Del.
Regering og Ri�sdag er jo i Besiddelse
af Magten, og Magthaverne yne ofite at
hav vansk�ligt ved at skelne mellem Magt
og Ret. De lovgivende Myndigibeder bør
overveje, om det virkelig er tklogt med
korte Mellemrum at ændre Lønningsprin
cipperne paa en saadan Maad.e, at en ibety
delig Del a,f Tjenestemænd ne efterhaan
den maa føle sig !hensynsløst 10g uretfær
digt behandJet, og ,de bør overveje, om det
virkelig kan forenes med tatstjen ten
Tarv at byde ældre Tjenestemænd, og d t
Yil for lDm!bed I..lasserne Vedkomrmende
sige de højere stillede Tjene temænd, helt
anderledes og ringere Kaar, end de med
Rette maatte vente. da de indtraadte i
tatstjenesten
OCY
•
c:, mange Aar efter dette
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Tids,punk
l t. Det vil-de være uforsvarligt, om mænd, som nu !kun har Børn over 18 Aar
de ilo-vgivende Myndigheder vilde glide (af !hvilke mange koster mere, -end da de
uden om 1SpørgS1ID
, aaJene: Er det -holdbart var und@r 18 Aar) \har netop genneµtlevet
at ræsonere saa:ledes: -Lidt• ældr·e Tjeneste en RækJrn Aar med urimelig lave Lønnin
mænd ibeiliolider vi nok, da de ikke kan tje- ger og med f,oriholdsvis smaa eller slet in
, ne det nødvendige andre Steder, og det er gen Dyrtidstillæg. De har kun klaret dis
skikkelige Folk, der trods alt vil gøre de s-e Aar ved at undvære ud over det rime
.,. res Pligt? - Er det ikke sandsynligt, at lige, ved at -lade være at forny Klæder, Bo
saadanne Principskift-er i Længden vil de have m. IIIL - og i mange Tilfælde ved li
morali,sere Tjenestemandsstanden? - Og gefrem at gøre GæJd. Selv O'lll deres Børn
er det si.kkert, at man under saadarme VH er p-asseret de 18 Aar, ja selv om de alle
kaar ved.blivende kan faa tilstrækkelig er .over 25 Aar, vil deres ørkonomiske (,Stil
dygtige Folk til at træde i Statens Tjene ling - net01) fordi de i mange Aar har
ste? - Hvad det sidste 1Spørg,smaal an y,det Staten Arbejde for Underbetaling gaar, bør man ikke lad,e sig vildlede -af ikke være saadan, ait de ika
, n og bør paa
Forholdene, S'O'lll de ri.meligvis vi'l forme •lægges dem Ekstrasikat, for at de derved _
sig i den aJler:næI"Illeste •Fremtid. Den ølm kan !hjælpe Samfundet med at lønne de
nomiske Depression kan svinde !hurtigere, yngre Tjenestemænd. Naar man lægger
end man tror, man kan i 1hvert Fald ikke alle Omsvøb til Side, var det netop dette,
komme udenom Kendsgerningerne, at der man tilsigtede sidste Vinter, men ,som man
er Brug for et stort Opbygning,sarbejde, efter Tjenestemændenes Ønske opgav " og at Millioner -af luaftige Mænd har foreløbigt.
Staten bør na,turligvis ih-ave Ret til at
maattet lade Livet.
forandrB
Principrperne i sine Lønnings
Flertallet aJ' StatensTjenesteimænd er
traadt i dens Tjeneste ;paa Vilikaar, der er love. Ingen Principper er rfuldtkoanne, og
r�t forskellige fr.a de rnugældende. Som de, der ka·n være �ode paa et Tidspunkt,
det fremgaar af det foregaaende har man behøver ikke a:t være det rpaa et andet. Men
ge i e� længere Aarrække tjent for en me eet burde aHe Tjenestemænd være enige
get lav Løn, rnen med Udsigt thl i en ældre om at k, iræve: at Udgifterne ved et Prin
Alder at blive betydelig og bedre stillet. cipskifte skal bæres .af hele Samfundet og
De har i Virikeliglhed-en ydet et A1�bejde, ikike af den ,større eller mindre Del af Tje
nesemændene . Det er en naturlig Opgave
der r.epræsenterer en større Værdi enru
for
Organisationerne at gennemføre dette
den Løn., de har modtaget, og de lhar gjort Krav;C: len ihøreT 'næppe til de ulø,serlige, og
det ud ifra den Forudsætning, at Oversku den er ald-eles ikke ensbetydende med at
det af Anb-ejde - -efiter 1Statensr Løifte - presse mere ud af
- ,1Saimfundet, end: det kan
vilde 'blive efterbetalt ve- d den ,større Lø11 yde.
paa de højere Alder,strin. De har ganske
Overfor Virkningen r. uf de Forskydnin
naturlig truffet og ,paa Grund ruf der-es ger, som gennemførtes 1919, og som tilsig
Livsvilkaar været tvungne ti.il at træffe. tedes 1921, falrder Tjenestemændene i to
, deres Disposi1tioner !herefter. - Kan nu Grupper: -deim, der ihøster baade Fordele
Staten, fordi den mener at have Magt til og Mangler ved idet ny Princip, og dem,
det, unddrage sig sine F-orpligtelser ove- r.,, der ikun rfaar Manglerne at føle. En mindre
for di.sse Tjenestemænd? - Den mener Del vil ,staa ipaa Græns,en mellem de to
formod,entlig at have juridi6k Ret til det, Grupper. Vil man paa ny -søge lignend-e
da den kan give og ændre Love. Men har Forskydninger gennemført, bør de •lmp
·den moral.sk Ret ,til det, og vil det være gælde de før,ste Grupper; d-en anden, der
krl-ogt og rigtigt at sætte sig ud o_ver mo omfatter -dem, der .har udført mange Aars
ralske Hensyn? - Man�e aif de •Tjeneste- Arbejdf til Underbetaling, 1bør-være frita-

..
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get. Det kan natmHgvis vo1de vis e Van
skeligheder - Beregnervanskeligheder -:
aJt sikelne mellem ældre og yngre Tjeneste
•mænd saaledes om antydet, og 3eg kan
ikke sige, lll1ed ihvilken Nøjagtighed en ret
færdig Beregning kan gennemføres, men
at det kan ske med langt mindre »Fejl«
end den, der freml{'omrner, naar man .sim
pelt hen beskærer. Lønnen for dem, hvis
Børn er passeret 1 Aar Grænsen, eller
gennemfører andre vilkaarilige For ikyd
ninger, er uden for al �vivl.
Mon Staten ikike ·burde være noget var
sammere med at foretage Principskrnter i
Lønningslovene, end den har været de e
nere Aar?
Bør en Mand, der .staar i Statens Tje
neste ikke ved Begyrudel en af den modne
Alder kunne .o verse de Vilkaar, ihan vil
komme til at leve under, saaledes at ihan
kan vurdere dem baade i F.orhold til, hvad
man byder andre Tjenestemænd, og i For
hold til de almindeliges Levevilkaar? •
Staten forlanger med Rette Samvittig
hedsfuldhed, af sine Tjenestemænd. Kan
den da :paa et vigtigt Onli'aade byde dem
den rene Vilkaarlighed?

AN LÆGSSU MM EN,
Efter ,Vor Stande.

•

F-0r a:lle dem,- .som i fuldt Alvor vil søge ef
ter Aiarsagerne til SU.tsbamernes elendiig•e finan
sielle Stilling, ligger det nær .at underkaste s-elve
Anlægs.summen et nærmer,e Eftersyn - rat un
de1\Søge om de Love, der har været be temmen
de for d-enn,e Sum.s Størrelse, til enhver Tid har
været prægede af et fuldt forretningsmæssigt
Udsyn; thi -det er klart, at det er af vital Be
tydning for Statsbanernes Evne til at forrffilte
sig, om Anlægssummen er 200 Mill, 300 Mill.
eller ½ Milliard. F-0r hver Million, der Jægge
til StatsbarnmHi.s Anlæg,s.sum, uden rat det af
Forretningsherusyn er en bydende ødvendig
hed, mister de straks noget af denne Evne.
·· I min Artikel • tatsbrunernes FoTrootning« i
nærværende Blad for et Par Maaneder siden
runtyidooe jeg ,al:lerede, rat Størsteparten af Ba
ner her i Land-et .slet ikke var anlagte under
Hensyn• til Forrewt.ning, og d�t kan tilføje.s, at

de langt S'llJareTe har Yæret at betragte som ven
skabelige Foræringer Lil de paagældende Egne
af Land,et. FoT hvem, der vil. gøre sig den
lejlighed ,at gennemlæse Rig dagens Debatter
om de toTe Jernbanelove vil, det være øjensyn
ligt, at, man .fremfor a, ,H bar haft Øje for at ud
Iy:lide de jer;nbanetornme PJadser pa:a Landko"Dtet
og med en vis politisk kin yge har vaaget over,
al den ene Egn af Dan.det ikke blev mere be
gunstiget med Jernbauer end den anden, næLen uan et Befolkning tælheden.
Men 1er der nu end,·idere fra Lovgivning magtens ide di poneret aaledes, at der 8'1' paa
ført tratsbanerne unødvandigt dyre Projekter,
aa virker denne ide af ageu jo ogsaa paa
in V.1.s Lil at ned ·lemme K:vav,ene om Forrent
ning.
Rt PaT Tilfælde, om dog næppe !ør pa.a
laras at være typiske, vil vise, rat Lovgivning magten i sit V,alg af Projekter ikke a,J.bid har
haft tartsbaneT11-e" Økonomi for Øje.
I. Esbjerg ny Havn.
Men l{tommandør Blubme var Folketings
mand for E bjerg, lod der i Rig dagen et Par
Samlinger igennem varme Debatter om fo forkellige P1,ojekter for Udvidelse iaf Esbjerg
Havn, der som beke11dt er rSbatsbavn. iDer var
udkastet et Projekt, om ka1dtes det østre, der
vilde have ,sa• rnlet Havnekomplekset mest, mu
ligt, og et an1det, 1der ka,1dite det ve tre, der vilde
sprede Havnene over et langt T,erræn og bl. a.
krævede et mægtigt Opfyldning.sarbejd·e. Rigs
da:gens Flertal luttede sig til det sidste, uden
at Grunden dertil Il'Ogen inde er bleveu mig
klar, eftersom 1det valgte Pmjekt vistn:ok foruden
at være ,det dyr te, ti1lige var det daarligste.
Alt dette vedrørte naturligvi. ikke Statsba
nerne, hvis de rikke ·om Sbatsin titution fik Pligt
til at følge .efter med Hiavnespor og Ekspedi
tionsbygning og Personaleforøgelse til Betje
ning.
Til Havnesporenes Vedligeholldelse har· det
nu vist sig nødvenicljgt at have en Kol•onn,e (Ba- '
neformand og Banearbejdere) f.orud•en den, der
var i F-0rvejffi1.
Dffil ny Fiske'.rihavn, der ligger oa. 2 Kilo
meteT fjernet fria ·den gamle, maratte have en
selv tændig Ekspedition.sbygning •med
• en Kon
trolør som LeJcler og Assistent- og Portørperso
nale •om Medhjælp.
Lægger man hertil det dagligt forøged Knl
forbrug for Ra:ngermaskinerne, som skail befare
de lange Havn, por, faar man en nogenlunde
•
Over igt over d•e Udgifter. som •det nu S!Ilart
færdige Hav11<:ianlæg bar paaført Statsban�rne:
1) Anlægssummen forøget med Udgifter til
Spor.anlæg og til en $ tor ny FiskeriekS1Peditions
bygning,
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2) Aarligl lilbagernn,d@de Driftsudgifrter til være lngeniør køru1e, at MøHe'eng&projeMet vil
de være blevet mwnge M;iLioner bil'lig,ere end det
Persona11eforøge1se og Kudforbru,g.
Det østre Hav.oop1rojekt vriJlde h 1ave amlet de · iværksatte. Man kunde i hveTt Frald have spalo Fiskerihavne ,og anbmgt den nye Trafikhavn re, t de ca. 100 Ejenrdomm Ekspr,opriatio:n og
edri v.n:ing.
para et Sted, hv-0r der i F•orvejen er Bdlværk og
Dagbladet »Jy,Uandspo len«, der i ,den se
Sporanlæg til d,en <me :Side.
nere
Tid haT inrteres,s,eret sig sær,del'es levende
ikke
For Fisk,erne hær den 'nye Fi kerihavn
s
værøl li•l ublanidet Glæde og Gtavn, eft.ersom Fi for ta1. banerne foneLnings:mæsis.i,ge Drift og
skerkuttem,e under ul'olri.gt, Vejr lider Hava
, ri i Økonomi·, kunide som looligit Orrgan indlægg.e
sig uvisnewi..g F,ortjeneiste ved at udforske ,og for
selve Havnen.
De ene:&te, der vil flaa Glæde a
i f Anlæg,et, e-r klare, hvorfor man i d·ette Tilfælde har maiat
de Grundejere, s-0m har Grunde i Byeons vestlige tet forla:de den forr€lning.smæs,sige Banre og silaia
Udkant, hvorhen Byens• BebyggeiL&e nu forsky sig paa det baaide ramlæg,simæssigt og l<ki.fl, smæsi,gt -set dyre, ste PJ.'lojekrt; thi dci kan vel næppe
der dg; men d,et k,a n dJOg ikke amta,ge, s, iat det
paiasta.as1, at Baineg,aar,dw med den nuværerude
netop var llensig,ten at glæde rdem.
Beliggenhed vil lrave støne Evne •ti! ,at trække
, en.
11rafik ti:l S'ig en,d en Banegaal'd i Mølleeng
II. Aarhus nye Banegaardsprojekt.
om bekendt er main i Aarhus i fubd Gang
Il I. Anlæg af Dobbeltspor under
me:d Forarbejderne til en ny Hoviedbaneg,aaiid,
der efter den af RigS:d•ægen vedtagne Plan skal
Højkonjunlctiiren.
, ger. Men fur ;at
Det var vistnok i Rig d,agrssamli.ngen 189'7ligge, hvor de:n gaml'e ·nu 1ig
imødekomme Ekspa;ns,ionslra:ngen, der V'aT den 9' , meJ1 Arbejd,et ved D-0bbeltscporet pa.a den
egentlige Aa11s,ag ti,1 til hel,e Foretagendet, har sjælband.ske Vesthane var i fuld Ganig, at ,afdøde
det været nødvend,ig.t• at ,ekspropriere og noorive Ingeniør Hrammerich, Folketingsimrurud for Kø
sbo.re De1e iaf .Æarhus· By. HeLe Hallsvej og Ba benhavns 6. Kred , sitod op i 1F-0lketingei og
negaiards,g,acle er f,a1dret. Dele af Bruurnsgade, fremhævede ødvendå.ghedan af, at !dette Arbej
Fredericiagade, Istedgade, FrooeriksaBe og Ry d•e forlsailtes over FyJ1' og i Jyll. paa '8trækruin
esgaide enten.er gaaet ,e!Ler d
< er og Fredericia�Es
, ømt ti,!, at gaa slaim gen FTe, :de.ricia�Ra.nl
me Vej. P,aia en T.id, da der er permainent Bolig bjerg. Den billige Zonetarif for P.ersonbefor
i t .i Kraft et hailvt Aar i For
nød o, g abnormt høje Priser pa,a Ejendomme, dringen viar lrrruad
ekspr,opnierer og nedriv,er mJan ca. 100 store og vejen, o, g der ventedes iaf den Gru:nld en æet be
tyid�ig tri·gning i P,emonbefordringen. Ingenriør
maa Ejendomme.
, t hain havde el
Y.aT d
, et nødvendi,g,t ,eller end,og økonomisk Hiammericbs Tlaflre vid;ned,e om, a
aabent Blik for, hvor Trafikstrømmen løb sam
f.orsvarhgt?
Ja
, , hvis der ikkre va.r andmi. Udvej; •thi .det men o, g b1ev til_ en riv:ende Fl.od, og et forrel
er kJ,art, at .Æa-rhus !Iluvæ:rend·e Hrovedbånegaarcl nirugtSmæ,s,s,i,gt Udsy1n
• , som lar ngt overgik FJertaJ
ikke r,et længe vi'1de have været i Stia.rud til at af rlets·. Jernban·ekorrnmis,s,i,Olllen af 1998, ,som neid
tage en forhaabenili,g voksende T11afik ud,en �•ruttesi k
' ort Tid efter, i ,nteres erede, sig 1airngt IIDin
daglig Fare fOT en KaLaslrofe. Men rder v,ar en ,cl.rte for rettidigt ,at udrutSte batsbaner.ne med
anden Udvej, d,er v,ar et anrd•øl P
, r-0jekrt.
Evm,e ti'1· , a rt, møde den kommende 1,()lre, Trafik e, nld
•
Der var et trildligere P'J.'IOjelm, fremme om at for ved en ATt <Rovd-rift �t &kabe d·et -tørst mu
lægge Aiarhus n
. uværm11de Hovedbrurnegaard i tlige Urdby t, te i Øjeblikket.
Mølleengen, hv,or det ,allered,e ; i mange Aar har
,Man glemte, iat SLatsbanffi.1Ile ikke er af dan
været nødvenrdig,t ait ty ud med de, n stør&'te Del
-lags 1Forretruinger, ider Jever og dør med en be
af Goid&tr.afiken, og dette Projek�r via,r s,aia vid l stemt Jrnd
, ,ehaver, men rde.rimod af den Artt, som
erinlcll'e udaTbejde· t ·af Genera,l,direktør .Annbl, skal virke for det næste Slægtled s,aavetl S'Om
der hav.de disse to Hov,edeeg,en,sikaber at være for del nulevende og saia længe, der er Brug for
en .ilndsigtsrfulrd Jrn,gen.iør ·og ,a,t have en udpTæ Jembainer oom. Befo11dring&m:id.d<el, og det va
get Sans for det økonomiske.
rer formentlig en rum Ti.Id. endnu, inde• n det bli
En Bianegiaia,rd i Meil'Ieengan vi�de have faael ver hensigtsmæs igt ait befofldr,e Smør, Æg,
en Behggenbed, <ler rambe den :lang trakte By Flæsk, Fl()lder ·toHer, Kreaturer, Træ�a,s,t m. fl.
lige p,a,a Mildrten, l, åge larn:gt foa det sy,dlige og Varer pr. Flyvemaskine.
' dde.
11J011ddige Aarhus og lige ud for Fionetni:ng livet·
D-e Hammerichske rP.laner ble, v Lagt til S
Oenlrum (Ryesg.a,de, SønrdergaicJ..e, Set. Clt'mens� Det fynske Dobbe1lspor kom fø1,st •en halv Snes
, ian kunid0' her Aar enere, dia dret praktisk rtailt var ugør-ligt at
hm, Store
, Torv og Vesterg,rude). M
til Besparelse for den draglige DTift have holdt u-dsæbte det længere, og d·og forsøgte Bragrs
i træ
Per on-- og Godstrafi'k s,amllet; en prednirng vet og ,a,a v,ed doo Lejhghed en Plan ron ait Iæm
kræv,er altid PeTsonalefOTøge'1se.
pe en Del af ,den overvæ1de111de Trafik ,o m aid en
M� 1idrt. St,ed.k�dskab km man uden, al Bagvej, saaledes at der vi1de · vrere blevet to

...

.
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stærkt belasted,e Ein.ke• ltspor, begge med :alle Mu
ligheder for 1d,e Trafik.tio11styrrnlser, S()IID ,det var
DobbeLtsp
· orets Opga;ve a
, ,t forhindre.
Og som med ,det fyn ke s•a,aledes og a,a, med
det jydske DobbeHsp
, or. Der kulde fø-r.st en
overmægtig Kri- gslrafik so;m ,chm i 1915 og 1!}16
under hvilken d•et kun med næ\Slten oveTmenne
sk-elige An,s, trengelser lykkedes at holde 'Doggan
gens Skud•e pa;a Pumperne og indskrænke Tog
for-s�nkels@ne 1ti1l 2 a 3 T�mer pr. Tog, hl for æt
gøre de bevilgeirude M:yud
, ig
, heder k,la11t, iat nu gik
det dog vå.st ikke a.n at ho1de igen længere.
Nu bygge, s· der a,ltsaa Dobbellitspor i Jylland
og til en Pris, ,der temmelig sikker,t viI1l blive 3
Gange .siaa bøj som den, d-e kunde have været
by,gget for ved Aarh1mdredets Begyrudels-e.
HWlld er der saa sparet i den mehlemliggen
d· e Tid?
F,or ,a,t bestrid·e T-rofikken i alle ,de .A,ar ma:at
t-e :mam. g:rtibe til den F,oram ta-Ltning at an,skaffe
store Maskiner og ud.ny;t,te de-res Trækkeev.ne til
det yderste. Men s,a;a, blev Station a,nilægern� for
smaa. De 80 a
, k-siede blandede Tog og 12-0 aks
lede Godistog kunde ikke kryd e ud·en mam.ge for
sinkede Manøv11er; men de va,r heller ikke ma
nøv.redyg:tige til1 Lokialtmfik; dertil var de for
sbore. Manøvrnrn-e moo.før,te ibalrige K,oblings- og
Trækstarugsbn�d. A-l'le tations•anlæg ma,a,tte ud
viides, og K-0blingsrn•dretningerine for tærkes. Det
var en T.id med Lap paa Lap, og Lapperne V'ar
ko-stbare; .nu ve, d Ombygningen er v,el de iile.ste
af Sta,tion 'lapperne k•assable.
Hovedresultat-et er, iat Lappem,e amdsyn1ig
vis bar iootet en Sum, d-er vel omtrent sv• anlr til
Forrnntmingen af -den Sum, det vild-e have ko tet
at anlægge Dobbelt por@e i Aarene 1900-1905,
o,g nu faiar l!ll'a:n di s� Spor til doo tredobbelte
Pris.
Hvor stor AnJ.ægs-summen er l Øjebbikket,
kender. j,eg ikke; jeg har desværre ·ingen Drift
beretn�ng
• itil min R,ara<ligbed. Men :fior e.n halv
Snes Aar s,iiden var An11æg ummen, sa,a vid,t jeg
husk-er omkring ved 200 M:.il'l. Kr.oner. Nettet er
i A-a-renoo Løb v·okset med Strækillinge• me Brarn
rruinge----lFwnder, Herning-Give, Skjem-Vi
debæk, B-0ll'l<0varldbanem og .saimthge sønderjyd
-ske Baner. Næstvea�RingSitedbanen er sin
Fu1dendelse nær. Vejl�iV'ebanen -er •overta
get foa et privat Selskab og fmstæl'ket. Der
er bygget en Mængde Ov,e,r- og Underførm,ger
runJdt om i Landet. Tj1J· 0v,ertageilse ai de søn
derjydske Baner vil vil elve 0vertag�sessum
møn være at 1ægge •de sbore, Summer, som :cløt.
k'ootede ialt for,ny Spor, v·eliler og Regin, istand
sætte Bygninger m. m. Med de Priser, ,der har
været paa aJt muligt, vil Ainlægssummen .såk
k·ert s.nart være paa ,en li'l�e halv Milliard.
A'Lmindelig iForrentl1i1Illg ,af en en haJv Mil
liard med '0n. Ren1efod af 5 pCt. vi� ud.gøre 25

.

.
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MilHoner om Aarel, og Afokrivn
, ingeme 1 pCt.
blirnr 5 Milli,oner aarlig,t, ia'1t 30 :M.i1lion,er. DeT
er næppe nogen Ud-sigt t:ilJ Forroot.nring i en
ov•erskueli,g Fremtid.
Det •er for Per O'll'al' et ein ringe l1rø t, at det
jkke er medamsvarligt:for de DI positioner, som
h,a,r bra,gt A.nlæg ummen ,til at svulme o• p; man
har jo hverken villet pørge �Her børe o-s. Men
naa.r d-et gaar kcevt, s,a,a .klan man aa 1,art fin
de Vej tiil vort Borgersintd og run.mode os o,m
taalmodi,gt at være med Lil 1at bære, Byrd·erne ikk,e aJene som skatteyidende Bo11gere, hvor vi
bærer B1'ddierpa1'1ien med vore let kon trollabl-e
Ind1'!oms1ier, men ,ti'!lige s·om Tjen temænd.
Først maabte vi bære K•rig tiden Ov rar
bejde, d-er ti1del fr.emkaMbes ved M,am,gilen ai de
iDobbeltspor, som nu bygges i dyre Domme og
bære døt. saa godt som uden Veder-lia,g, dernæ t
maatte vi traske bagest i Bagt:roppen, da det
gj,a1dt nødv.enidrige IndtægL, sforøgelser, og nu kan
vi alts.aa bagefter fa,a lov al bære d,obbelit Part
af Byrderne, menis Bag&t.ræviels Talsmænd paa
Thinge jesuitisk vræng,er ef.ter o-s: I er for ma�1ge Funkit�onærer, I ha·r for meget i Løn, og I
driver!
Esbjerg, i Januar 1922.
J. Christoffersen.

PR I STALLET,
1'idlig-eire end ellers, kom Meddelelsen om
Pristahlet og forbal- te os, ,at Nedgangen var 25
Point f.ra 237 til 212.
Formentlig fremkom -Med,delelse.n om Pri tall
, ,Let ,denne Gang aa tidlig for at kunne være
til yrt:te �mder Forharrdlingerne, der den Gang
førtes mellem det samvirkende 'Fagforbund og
Arbejd-sgiverforeningen og af Hensyn til For
ligsinstitutionen a
, t den pa,a, Basis- heraf kunde
ti:lle .så,t Mægl:h1igsfo:Dslag.
P,risiballEit ba1· dønne Gang vær-et imøde et
med megen !Spænding, og der g.ik jo mange
Ryg
, t,er om den volidsommø Nedgang, der kun
de ventes og om d•e store F-raidrag i Lønninger
ne, der villde blive Følgen. H,e1digvis· gik det dog
ikke saa -s1emt, som der spa,a,edes, men ætter
m1am. ,denne edga.ng i Forbindelse med Nedgan
gen i Konjunkturtiillæg,elt, bliver døt. e t kra[ligt
og føleligt Angreb pa,a Tjene temænd•enes øko
nomiske StilJin,g.
Lø1m ingsraa.det har pa,a Grundlag ,af dett-e
Pri tal beregnet, at Dyr;tridstillæget :fra 1. April
d. A. for gifte Tjenootemænd vil 1and11age 594 Kr.
og for ugifte 396 Kr.
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EN FES T LI G H E 0,
Tyske Kolleger inviterer.

Den 2 . Jan. var D. L. F.' Afdelinger i Tønmme.nkom t · med
der jndbudl til en f.eSlf.lig
rnl'e ly ke Kolleger i Husum.
fodbyde1.sen blev af Tøn.der Lokomotivfolk
mO{] taget med tor Gtlæc1e, og der <l<eltog i1all ca.
30 Damel' og Herr, er, der Lørdag Eftermiddag
Kl. 1 a,nkom 1til Husum. Paa BanegaaJ.'lden mod
loge vi af Lokf. chrøde1· og alene Synøt af
denue brrumfriie -og toute KoHega gjofld,e sin
god,e Virkning paa ,os alle. Paa B.anegaarden
blev vi ov,eralt hil t med høflig Veulighed og fra
denne fulgtes vi til Hen.sen · Garlen, hvor Festen
skulde finde led. Efter el ko11t Ophold . her
, pre-dtes el kabet i By@.
Husum er en pæn By med ca. 10,000 Ind
byggere og er vi lnok Tyskland tørste Kvæg
marked plads. - aa, F •esten begyndte Kl. 8 og
, eltog ca. 300 Per •oner, og Stemningen
i denne d
var gan ke udmærkci. Der var Teaterforestil
ling ,af lokale Kræfler, og Humøret kom .s-nart
op paia Kogepunktet, a,a vi indbudte Gæster vil
sent eller aldrig glemme d,eune Festaften.. En
Lokomotivfører Rhei.n arug smukt og temnings
fuldt nogle Solosange 10g hø lede f01·tjent Bi
fa.ldfald.
Lokomotivfør,er N . Christensen, Tønder,
holdt en Taile paa Ty k, hvori ban i v,elva:lgte
Ord talte for w god og sund ammens-lutning
mellem tyske og dan ke Lokomotivmænd i
Fremtid,en.
Kl. 11,30 Søndag Formid1dag faindt Afrejsen
ted med Ønsket om, ,at d,et maa lykke.!5 o: al .
gol'e Gengæld.

C. C. K. Bruhn.
Efter kun et P.ar Dages 'Sygeleje døde Man
dag den 6. Februar Af.delingsformand i Thi
Slt'0d Lokomotivfører C. C. K. Bruhn af spansk
Syge.
Lokomotivfører Bn1bn var stærkt interes e
r€-[ i F-oren,ing a.rbejdiet, og ,al de Medlemmer
som jævrnlig kom til Stede ved Delegeretmøde,
var ,afdøde ke111dt som ,e.n .støt og brav Kollega.
I 'l'bi rtied, hvor B. bar været tationen•eTt i en
Aarrække, vaT han meget afholdt -0g viar af Kol
lege· rne sat pa;a Fo, rmandsp1a,dsen, et H v<erv han
udfy1dte paa udmærket M-aad<e, saavel for ·iMed1,emmer:ne •de:t teds om Organi&ationen.
Afdøde efle1•lader ig Hu tru og 2 ønner.
Begrav,elsen fandt ted Søndag den 12. un
der meget stl,or D.eltagel.se.
Grundet paa, al Meddelelsen om Død f.aldet
kron Kontoret for sent i Hænde, kunde der ikke
k•omme nogen Repræ nbant til tede fra Hoved
bestyrel&e11 ve;d Begravelsen.
Ære være hani Minde!

.

K. P. Kristiansen.

KARNEVAL
Aarhu Afdeli1J1g D. L. F. afholder it aar
,den·20. Februar
lige iore K!a'l:neval Mandag
•
1922 i Ø tergades, Forsamlingsbygning, hvortil
udenbvs Medlemmer amt Pensionister, der bar
Yære, t Medlemmer
,af D. L. F., venlig t in
•
, tdbyde
P.F. V.

Sophus Jacobsen.

Nytaarsløjer paa Gb.

Med ovensbaaende om Titel har en Lokomo
lv fyrbøder paa Gb. begaaet •en Artikel i »Dansk
Lokomotiv-Tidende« Nr. 3, som vel nok skal
være et For øg paa at gøre sig morsom pa,a Be
kostning af en Del Lokomotivførere samme Sted.
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Men tdia Hr. Lokomotivfyrbøderen ikke synes, ait
kunne være sit N.aV'Il bek�ndt, hvad jeg iøvrigt
godt kan forstaia, thi foruden at en stor Del a• f
P.l'loduktet er noget forvrøvlet Juks, er det til
lige paa flere betyde:nde Py.nkter i afgjort Strid
med Sandheden. Og da j·eg ikke vil føre Pole
mik med en Hr. Anionymus, skal j,e-g nøjes, med
,at gi've Hr. Lokomotivfyrbøderen fø1g€'Ilde Raad:
»Næste Gang, De Vlil forsøge Dem so·m Fo
: rfat
ller til slige Aa
, ndrighieder, hoLd Dem da til
Sandheden, eHe:r vis Dem som en Ma,nd o
, g sæt
. Deres Navn unde . «
Jeg .skal da g,erne om muligt møde Dem i
•Dansk Lokomotiv-Tidende«, og S1aa til Slut
mærk Dem følgeinde:
•Hvilke Li,ster det •end rmaatJte, behage :os, Lo
komotivførere· at fremlægige, pa,a vore Stuer til
Undertegning, sa,a •er og blive, r det 1et indre An
li�ge. nd,e, man ikke ønsker andTe blander si• g i.•
Vilh. Thomsen,
Lokomotivføre, r, Gb.

r

Man mindes
, uviThaarlig ,det gamle R!evy-Re
foain.

•

»Del ku' j'ikke hitte paa,
det ku' d'utte hitte paa,
der ska,l store Mænd iiJ at lave d•en.«

. LEDIGT LEGAT I
I N D U S T R I F O R E N I N GE N.
Den 28. Apri,J d. A. udd,eJ.es ,af Enkefru I. E.
E. Olsens Legat foT Haiandværkslærhnge, der
tilhører Haa01dværk.erforeni11Jgen og Industrifor
eningen .i København, 2 Portione:r: paa hver 100
Kr. .aarhg i 2 A,ar hi! Handværkslærlinge særlig
af Miaskin- og Byggefagene.
Legatet eT bestemt f.or Uddannelse af Lærlin
ge i de lo ,sids·te Læreaar.
Bla01keiter til Ansøgninger Juan afhentes paa
Indu sJtriforeningens Konfor (9 . . 4) irl'
• dtil• den 15.
M,art.s d. A.
Ærbødigst
Niels Henriksen.

T A K S IG E L S E R.
DE N HlJ FR"E MXG:1.

D'Hu. Lokomotivføre're paa Gb. Maskin,de°
1Jot bedes, modtage min Tak for derns Elskvær
dighed mod mig paa min Jubilæums,d,ag.
De Herrer har beredt mig en stor Glæde der
,·ed.
Johannes Brynjulfsen.
Assisterut:, Lønningskontoret.

I Følge »Dians·k Fyrb1ad« , ge, ngives her, hvor
ledoo Lønningsraadet efter Tjenestetidsreglerne
beregner Tjenesten ved et Landfyr med 3 Mands
Betjening.
»Hver Mand ska,l have 21 Daiges Ferie og 49
Fridøgn. Med 8 Timers ,em:iktiv Arbejdsy,d'else
Ane mine Ko!leger og MedW1satte bringes
skal hver Mand aarlig 'p
. ræstere:
8 X (3'65 --;- 70) Arbejdstimer = 2370 Ti herved mi:n bedste T,ak for d,en store ,OpmæTk
&omhed samt for d,e kostbaæe Gaver, som bleY
mer, for 3 Miaind: 3 X 2360= 7080 Timer.
Til Vagttj,eneste i Fy-ret rnedgaar 12 X 365 overcr,aH mig paa min Jubilæumsd,ag.
Fr. Gehlsen, Tbis,tød.
= 4380 Timer, omsat til effektive Arbejdstimer
(10 Timers Vagttjenes:te = 8 Timers effektivt
· A:rbejde) = 8/10 X 4380 = 3504 Timer.
TH Udførelsen af Dagtjen,esten regn'es gen
nemgaaende 2 Timers Arbejde pr. Mand pr.
Dag= 6 X 365= 2190 Timer.
Ved VagttjeneSiten om Dagen r, egne , at den,
1 skal 'Være paa
d...er
, Etablissementet, i ca. •5 Mi
nutter pr. halve Time iaigttager, hvad ·der pas Lokomotivførerafdelinger.
TøndeT: F,ormand•ens Navn og .A,dresse r,ettes
serer pa,a Søen og i Etiablissemen·tets Nærhed,
til V. J. Ley, J,ennbanega
, de 5. Kias.sererens Navn
hvilket giver 1/a X 10 X 365= 609 Timer.
falt ,effektiv Arbejd•s, ydelse 6303 Timer. Res,t Navn og Ad1.,ess•e Te• tte til R. Vi.JlrmaT, Jernbane-·
_ g Adresse re.t
gade 5. Repræsentanit:e.ru;• Navn o
777 Timer.
Til Udførelse af uregelmæssigt forefaldende tes ti,l J. Jensen.
Aallborg: Fiormandens, Navn og .A,dre.sse ret
Arbejde, som Eksniar.eng"øring om Lørdagen,
tes :til J\L J. Rø,gilds, Valdemar giade 35, 2. Re
M-odtagels•e af Forsyning .m. v. haves alts,a,a 777
pTæseruta,nten,s Navn og Adresse rettes til L. J.
Timer iiilovers, hvjlket m,a,a siges at. være rime
Hougaard, MaT,en Henningsvej.
ligt.«
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Langaa: Formaudeins N,avn 1'0ttæ til Hj.
:Niels•en. Kassel'erens N1avn rettes til N. Daur
-�en. Repræsentantens· Navn rettes til L. P.
Niels•eu.
Fred-enicia: K,a ere1,e11s ,avrn og Adresse
ret,les til F. C. Jens-en, Norge g,a,de 38.

Loko,notivfyrbøderafdelinger.

V,amd:rup: F,oi·mand-ens Adr,esse rebtes til
• Vil-la Allfa«, Herreds<vej.
Struer: Kaisser-eren Navn -og .Ardresse rettes
ti'l A. E. Engtorp, 'ra,arngaJd•e 32.
Geds-er: Kasser,erens N,avn rettes til A. V.
Andersen.

·Overført fr.a D. . & M. F. ti!l D. L. F" Fra
1. Jan. 1922:
Lokomotivfb.-Aspr. Chr. P,e,dersern og K. G.
V. Ka1rlsern. i Tøruc1er, H. Jørgense.n i ønder
borg. A. J. Niel en o,g H. P. K. Han.sen i M< ned und. H. C. i<eLseu i Københvn Gb.
Fm 1. Jam. 19<22:
Lok-omnlivfyTbøder A. Anders�n i Vmndrup.
Lokomotivfb.-Aspr. H. P. Hansen i Søn<leTborg.

Værværende Nummer er afiFweret
AALBORG· BRØNDUM • HOBRO paa Avispostkontoret den 17. Februar.

1

AKVAVITTER

Mar ie Petersens Eftfl.

I Vesterbros Skotøjshus

V. Sørensen.
Gl. KonøeveJ 150. Telef. Vest. 5056 y.
Børnekonfektion og
Raby,TT<lstyr.

etøt uorc �nuøucørcr.

15, Absalonsgade 15,

F Q D 'l' Ø J

bør være D�res
'
Leverandør 1
ForrPtnin'!en g-rundlRg-t 1879.

i Hjalmar· Hansen, t KLKo/!!!�i!?.�retninu f
I

-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-

!

!

Specialitet: Java Mocca Kaffe.
■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-

Istedgade 32.

H. J. HANSEN
Skræ,JnmeRtPf

38, Sønder Boulevard 38.

Anbefaler sig til d' Hrr. Jernbanemænd

Telefon Vester 157 4 y.
LPVnantlør til rar�lottPriel.

Herrernes Magasin

Istedgade 64. 'l'elf. Vester 220 ii:.
Største Udvalg- i Hattf-', Huer og
Jla.11cht•t1ill,jorter.
5 pCt. til Jerubauefuaktionærer.
Største Udvalg paa Vesterbro i alle
8ings St,•aahatte.

AI� LOUIS LILLIEOUIST
GARVERI & L.ÆDERODSALG
NØRREBRO.GADE 187.

KØBE�HAV� L

'l'EIJF. TAG.\. 4-44

A . M uncks aarI.1ge Ud saI g I· Il arnek 0016
� kt·IOD W.. c.Schabraham

I denne Ms.aned realiserer jeg hele mit Varelager til under halv
Pris. Gør Ikke Deres -Indkøb før De har set mine Vinduer, hvor De vil
finde fikse Kjoler, Frakker og Pelsvarer til vanvittige billige Priser.

Istedgade 87

og Valby Afd. La�ggade 56.

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj.

anbefaler sig med Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer.

Ærb. R. Svendsen.

Meddelelse til alle J ernba�efunktionærer.

Paa Gruud af de vanskelige Tider, anbefaler Yi vort 1. Kl. Herre•
og Darneskræderi efter Maal. til billigste Priser i Byen. En fin blaa
engelsk Serges Habit 95 Kr. Altid billlig�t da vi selv forarbejder.

Pasning garanteres.

::

Adelgade 43 1 Kbh.

Kredit indrømmes.

Telefon Palæ 1779 Y· I

R11daktion: VesterbrogRde 98 n 2, Kjøbenbarn B.
Tlf. Vester 2895 v. ell, r Vester 8113.
Udgaar 2 Gange maanedlig.
Abonnementspris: 6 Kr. aarlig.
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandir.avien.

forb. mangeaarig Tilskærer�hos
P. Lauritzen & Co.

v Es l ..�e��, �:,�eG 1,l. �•vE
6

1 04_

HERREKLÆDER PAA AFBETALING

Smukt Udvalg i færdige Habitter og·
Overfrakker.
Maalarl;ejde udføres smukt og billigt.
Prima engl. Stoffer. Gara.nti for Pasning.
Herreskræderlet Valdemarsgade 49.
Telefon Vester 1692 x.

Elis Mogensens Eftf.

TIi. Nora 22611. - Nørrebrogaie 51. - Elabl. 1895.
Specialitet: Briller og Pincenez.
Briller eftel' Recept
ekspederes
hurtigt og billigt.
LF:VERANDØR TIL SYGEf(A,�8F:N

An11onct>-Expedition:

Vodroffsvej 3 b. Købe�havn V.
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011.
Kontortid Kl. 10-4.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkonerall, 11.

•

1. Klasses Herre· og Dameskræden

Rvø

lager,
fra
SalgGlas,direkte
Porcelæn og Køkkenudst r.
y

F J EJL L A N D ER & LA R S E N
Kontor Ol? Prøvela11er

Telf. \'eet. 3 6 .

Vesterbrogade 36, Bagbygningen,

Te!L Vest. 3858.

StHtsb�11E>fu11kti11nærH 10 pOr. Rahat.

Største Udvalg i Lædervarer
Direkte Indkøb

tobak.
Husmødre
køb billigt
i

S mør la g e r e t

Co bjør11�t 11si:ade 20, ... G.
Fineste Vegetabil Margarine
Nr. 1. 79 Øre pr. 1/2 kg.
Fin Vegetar Margarine. Nr. 2.
74 Øre pr. 1/2 kg.
Fineste danfjk lurmærket Smør
og nylagte friske Æg sælges
altid bllllgst fra Lager.

.

Aab�n fra 9-4.

Udsalg
Hatte

.

Kjoler .

Bluser

.

3,85

. I 6,85
.

6,15

Nørrebrogade 63,

Stort - Udvalg

v A L D E M AR "
,,·Vesterbrogade
85 :: (Grund!. 1878)

ar al Slags Fodtøj.
Leverandør til Forbrugsforeningen.

Sidste Nyheder

R 1 a a titmer tid/øres.

H.C. Hansen,
62, V esterbrogade 62.

Trikotage,., og Garnforretning.

- - -Stort Udvalg.

Underbeklædning - Strømper - Sokker

Skotøjsreparattons Værkstedet
Borups Alle 24

anbefaler sig med 1 Klasses Arbejde til neden
staaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle
Kr. !b.,75, Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flæk•
ker Kr. l 75, D ame Saaler og Hæle Kr. 6 75
t Kr. 5,50, Dame Flækker Kr. 1,25,
1
D ame Saruer
For samvittighedsfuld Forarbejdning
gJlranteres.
C. PETERSEN, Skomager.

. er
Konfirmations-Gav

HANS SØRENSEN - Tlf. Nora 3189 - Falkoneralle 54

----

Tasker - Porternonæer - Kamme - Albums - Rygsække
Nodemapper - Alt i Rejse- og Skoleartikler.
Billige Priser.

-

Ingen Konk urrence.

KL Bageri og Konditori
Vilh • Nygaards 1Istedgade
64 - Tlf.13286.
Cafe "Frem", Hillerød�ade 24, Telt. 'l'aga 1127
1. KJ. Smøl'rebrød. - it. la carte hele Dagen.
Nyt Billa,d. - Anbefales d'Hrr. Funktionærer.
M. A. PETERSEN (maugeaarig Tjeuer i Kædekælderen).

mru

mru

'2.S2..S2..S2.Sc.52..S2..S2.S 2..52.52..52-52-5
Selskabslokalerne, Frederik sberg Alle 11,
modtager Bestillinger paa Br_yllupper - Konfirmationer - Balle,·.

20-10-0 Converts. - 1. KJ.s Kokken.
�
�
Ærbødig t J. M. HEDETOF'r.
rtl
Lo
.5"2::i2 52 �S2.5i:::! Si? Si::::! S=Si::::!.::52.5'"2.!::,2

Strikkeriet ,,Bøge''
ved Aage Jense� ======== Dybbølsgade 41

Hj. af l<apelvej.

SKOTØJSMAGASINET

i

Alt i Manufaktur, Trikotage, Dame-Lingeri
StatsbanPfunktionærer 6 pOt. l::{abat

A. Petersen, Vesterbrogade 75.

======== Telefon Vester 5973 y, ========

1. K.Js Møbler til Værkstedspriser. Reparationer udføres.

-

Kon.ditori. Hillerødgade 26
1. Kl. 8 Hageri

SOfUS Andersen Tlf. Taga 547
Istedhus Møbelmagasinli~l:lJ!~Fl
&

V.

___
_ _ _ _......,

Vilkaar

Garanti for 8olidrtet. - Monterede Værelser paa 1. Sal.
i�';;:�a�: ster 209

CHR. NIELSEN

HATTE
SKJORTER
SLIPS

Enghaveplads 1 og 2 / s°!i

M A G A S I N O S B OR N E
.Jagtvej 57 - 'l'elt. 'l'aga 1809:x.
(ved Folkets Hus).

Egen Import

. derfor billigst

Det danske Mælkekompagni, København.

A/s

MORTEN PEDERSEN,

Tlf. 81!. Viktualiehandler, Tlf 89.
VALBY LANGGADE 36,

®fØf UØtC itnUØUCØ�C�+

Zephyr & G U; mmi
p RØ V
KravetøJ

Bøger " Papir - Musik " Fotografiske Artikler.
VIGGO NIELSENS BOUHANDEL

TELEFON !13�7.

ISTEI.IHADE 64.

TEl,E�'ON 93Z7.

F. Kliihs Ligkistemagasiner,
Telefon 6854.

6ri1feufe]dsgade ;$8.
H.olighedsvl'j J 7.
Alt Vf'drørPnd11 He�ranlspr hl's�rgeH.
Telefon 5954
Transport med Hest eller Autorustvogn efter Ønske.

Istedgade 134.
VAREHUS
,,S
C
HULT
Z''
,
Telefon 11 372.
.
==========
==========

A.LT I MANUFAKTUR TlL BILLIGSTE PRISER
S P IWlA LITET: Maskintøj, Skjorte!', Unde1·beklædning, Druget•j, Lin11t>il, Fo1·klædH, Sl'ngrndøtyr.
1Gt11viro1t!ile/llt•r modtatrP!il.
Nt11.tøb11nPfnnktionwrc•r 5 pCt. Rnbat.

Mejeri� og Smør�Forretnlngen

" Central"

Helgolandsgade 19.

TI(. Vest. 3 770
Kvarterets bedste og billigste Udsalg
af Smør, Æg og Margarine.
•

A/S Kjøbenhavns
Mælkeforsyning
Talefon 310-954.

anbefaler fra sine detail Vogne: pasteu
riseret sød Mælk, Kærnemælk, Fløde
Eksportfløde, nykærnet Smør samt den
af Læ!!'l'rne anbefalede Tuberkelfri
Børnemælk paa Flasker.

Istedgades Legetøjshus

(A. i\l.'l'hu11, b _v )
6 6, I'" te d ,:; a, d e 6 6
Speciali1 et: Dukker og Dukkereparat.
Stort UdvHlg i Legetøj - Billige Pristlr

F. 0. C�rl&son& Eftfl.

Vesterbros

Oste bod
htedgadP- 118.

Stort Lager.
Billigste Pris.
Telef, Vester 767,

Etabli�sementet

Telef..

,,Ny Ravnsborg"

Vst. 43

VesterfælledveJ 80-82. København
anbefales ærede Fagforeninger til
Møder og Baller
Ærb. I. C. Christoffersen.

VESTERBROS FRUGTLAGER
E N G HA V E P L A D S I I.

Frugt og Grøutsager,
Tørrede Frugter samt Oonserves.
Billigste Priser.

Carl Jonsen.

Urmager.

Amagertorv 31,
Købe n ha V Il K.
Grundlagt 1877.
Telefon Byen 7754.
Stort Udvalg I Ure & Kæder

Johaunes Nielsen

Sd. Bonlt•vard 59

fører altid dtlt bedste i
Trikotage og
Manufaktur
Autoriseret Leverandør
til Varelotteriet.
TP-lefo11 Vest.er 11 75 v.

TØN D E R

M. C. Sørensen ved A. SØ
_ RENSEN, Tønder, Telef.281
STORT UDVALG I FEST- OG JUBILÆUMSGAVER
KrillPr o_g Pinct'nez tilpasses e:ter Læi:er, CPpt
:: R,•p:natin11Pr udfv1res 11øj�g ig; ng hurtigt ::
EGNENS STØRSTE SPECIA U'ORRETNING

Nic. Jensens
lsle Kl. Herreskræderi

bedt'S ermdre1.

------------::::.....::::;I

E

Stort lager af engelske Stoffer.

N. ANDREA SEN

am • Værktøj
kkenudstyr
Glas og Porcelæn

Vestergade 31 - Tønder

(C. Fri derichs Eftf)

Elektriske Glødelamper
Belysningslegemer
Lege• og Barnevogne

lnd"h"ver:

Ehm Christensen

LORENZ DETHLEFSENS
KOLONIAL• OG
DELIKATESSEFORRETNING

Vin - �pintuusa
Cigarer - Tobakker
Ekstrnfin Kidie
Torvet 3

=

Telef. 51

