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D E P O T F O R S T A N D E R H O N O R A R. 

Det Udvalg, som Generaldirektøren 
i sin Tid nedsatte med Regnskabsdirek
tøren som Formand, til Behandling af 
Tjenestetidsspørgsmaalet, fik overgivet 
en anden Opgave, nemlig at undersøge 
og berigtige de Krav paa Overtidsgodt
gørelse, som Lokomotivpersonalet havde 
fremsat. 

Udvalget stødte her paa Spøro-smaa
let om, hvorledes Depotforstandernes 
Tjeneste skulde bedømmes ved de Ma
skindepoter, hvor man havde Lokomo
tivførere i-Tjeneste som Førere til sam
tidig at være Ledere af Tjenesten ved 
Maskindepotet. '_ Udvalgets Indstilling 
blev efter Overvejelser, hvor Statsba
nernes Interesse maatte siges at være 
stærkest varetaget, afgivet enstemmigt 
til Generaldirektøren, og den lød paa 
at der skulde gives Honorar for Arbej
det som Leder og Tilsynsførende, gra
dueret efter Depoternes særlige For
hold. -

Ved Forhandlingerne herom, der 
fandt Sted i Efteraaret 1920, udtalte 
Generaldirektøren sin Tilslutning til 
Udvalgets Indstilling hvad angik Hono
rar til de Lokomotivførere, som udfør
te Tjenesten som Ledere af Togdepo-

• 

terne, men maatte for Rangerdepoternes 
Vedkommende tage et Forbehold under 
Hensyn til, at man i sin Tid havde 
udnævnt Førere til dette særlige Hverv, 
hvorfor Generaldirektøren overfor Mini
steren føl te det som sin Pligt at redegøre 
for dette Forhold forinden der kunde 
gives Tilslutning til et Honorar for 
Rangerdepoternes Ledere. -

Dette skete i September Maaned i 
1920, men endnu i Februar 1922 har 
Organisationen ikke faaet Kendskab til 
Ministerens Overvejelser for Ranger
depotforstanderens Honorar; ejheller 
har Togdepoternes Ledere trods Gene
raldirektørens Tilslutning og Løfte end
nu modtaget noget for deres Ar.bejde 
som Ledere. Statsbanerne skylder disse 
Menesker Penge. Udvalget, der har 
afregnet Overtidsgodtgørelsen, har nem
lig taget Generaldirektørens Udtalelser i 
Betragtning og derfor siden ikke taget 
Hensyn til de Timer i Regnskaberne, 
somDepotforstandertjenesten havdekræ
vet, thi Generaldirekti:rrens Stilling for 
Togdepoternes Vedkommende var jo af
gjort og man afventede Underretning 
om Ministerens Stilling til Udvalgets 
Indstilling med Hensyn til Rangerdepo
ternes Ledere, 

• 
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i>ÅNsK.fQ.KoMOTIV1iDENDE 
, , � .. >. : �<_-E,qyalt og ,pligtopfyldende har de 

·paagældende Lokomot�vmænd udfør,t
d:��-�s Gerning; i største Taalmodighed
! • ., � . 

. 't 

� har Org�hisatjonen afventetSvarpaa sine" 
Henvendel�eJ',_ m·ei1 stadig er der ingen 
Penge,kqmw-et" og stadig ingen Medde

• .- lelse orri Ministerens Stilling.
·1 • • 

' . , Yi haaper, at disse Linier vil naa 
.· , frem til Generaldir�ktøren og· til Ud

.· . ·· -v:aq:�ets '·Forman4, · �egnskabsdirektør 
, · 1 . U. · Anders.en · (Udvalget ,l:lr jo endnu 

•• l. iid�e; opløst), og •Y:i .. tror,· trods mange 
·Skuffelser paa. at der er Retfærdighed
til og at Tilsagn under Forhandlingen
vil blive opfyldt; saa at Lederne af
Togdepoterne faar· den Godtgørelse Ge
neraldirektøren har givet Tilslutning
til, regnet fra April 1919,som' er Udgangs
punkt for;Overtidspetalingens Beregning
og Udvalgets indstilling. Endvidere
stoler vi paa, at 'man· for Rangerdepot
forstandernes Ve.dkommende vil blive
gjort bekendt med, hvad Re ultat 6-e
neraldirektørens Samraad med Ministe
ren har ført til.

VORT FERIE· OG REKREATIONSHJEM. 

Medens Frost og Sne dækker Landet 
og Is vore Farvande, søger Tankerne 
vel næppe altfor ofte ud til det Sted 
ved en af Danmarks Kyster, hvor Som
merferiens Glæder skal· nydes. Naar 
vi Lokomotivmænd er i Tjenesten og 
staar paa Maskinen har vi Kulden om 
os; den knuger os, - uvilkaarlig �ryk
ker man sig mod Kedlen, dækker sig 
mod Blæstens - skarpe Sus, og skutter 
sig i sin Skindtrøje, Beskytteren som 
vi hai· under Kappen, der vel kan være 
slidt· nok. 

Man · tænker i Øjeblikket paa det, 
man staar i og overfor, og ikke paa, 
hvo1,dan Fotholdene vil være om nogle' 
Maanedet .. - Men en skønne Dag kom
mer. hvor man lader Skindtrøjen blive 
hængende hjemme, Kappen er heller 
ikke med paa Turen, man trykker sig 
ikke saa nær op ad Kedlen, Solstraa-

• 

lerne strømmer ud over Landskabet 
og det blaa Vand langs-Kysterne smic 
ler indbydende- op til Manden med ·de 
sodede Hænder ·og olieplettede Trøje, 

Lokomotivmanden staar ved sit 
, • • I 

Haandsving og tænker paa Sommerfe-
rien, hvorledes den skal tilrettel�gg�s 
og hvo.r den skal tilb1:inges, - Ja f�r, 
nogles Vedkommende er en Køberihav- · 
nertur med Besøg· i Tivoli, i Zoologisk 
Have og paa Dyrhavsbakken, paa Laii- · . 

· geliriie og ved en Amerikabaads · Af"·
gang eller Ankomst, den stadig tilbage
vendte Ferierejse, der naturligvis ogsaa
kan være baade fornøjelig, og navnlig
for Børnene lærerig. Andre, men kun
f aa, tager udenfor Landets Grænser,
nogle besøger Venner og Bekendte, ·
hvis Forhold tillader dem at modtage
en Familie nogle Dage, atter andre
foretrækker at gaa rundt hjemme i Ha
ven, at sysle med Jord bærrene eller
hyppe Kartoflerne. Men langt den over-·
vejende Del af Lokotivmændene har
det· saadan, at Ferien kommer uden at
man rigtig har kunnet finde paa det, 80m
vilde være den bedste Udnyttelse af
den knapt tilmaalte Fritid saaledes at
man baade fik Gavn og Glæde af Ferien,·
s::ialedes at den blev en Styrkelse som
navnlig i vor Gerning betyder s�a _uen
delig meget, ikke alene .for os selv,
men ogsaa for Hustru o'g Børn.

aar man tænker paa hvor man helst
vil være i sin Sommerferie, kommer man
ofte til at længes efter et Ophold paa
de Steder hvor Badelivet rørei· sig ..
Snart ser man et muntert Badebrev i
sin Avis, snart mindes man en enkelt Ud
flugt til et af de Steder hvor Bade
hotellerne knejser, hvor alle Sommerens
Glæder ligesom er amlet paa et Sted,
en solbeskinnet hvid Badestrand, blaat
og køligt Vand, skæmtende Badegæster
og bagved Stranden Badehot'ellets ·smuk
ke Tenesse fyldt med sommerklædte
Mennesker der daser og lytter til Mn.
sikken.

Er det sært, at man fø1er et Savn, 

• 
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naar man tænker paa alle de 'læder 
. om Naturen og ommeren byder paa, 
og at man bliver bitter og maa ke faar 
onde Tanker ov r at altin o- er aa ulige 
fordelt? For d�t gaar dog Aar efter 
Aar uden at man kommer læno-ere end 
til Savnet. Man er og føler V rdien 
af Sommerferien Glæder, man kan ikke 
faa Del i dem, der bliver ingen Minder 
skabt som kan løft een og fremkalde 
nye Tanker og Ideer. 

tille oo- støt har en Kred af Med
lemmer arbejdet paa at kabe Mulighe
den frem for at Lokomotivmanden kan 
komme til at opleve Sommerlivet Glæ-

. der under selvsamme Vilkaar om Bade
hotellerne byder paa, oo- .for en Pri 
som ikke kaber Betænkeligheder ved 
for en kort Tid at flytte Husholdningen 
fra Hjemmet til Feriehjemmet, Mod tand 
møder di se fenne ker i deres Ar ejde 
for at bringe det frem til Virkelighed, 
om kan være Lokomotivmændene til 

. Glæde, Sundhed og Styrke, og os alle 
til Ære og Anseelse, men trods aaben 
ogl passiv Modstand bliver denne Kreds 
af Menne ker større og t rre og faa
let rykker nærmere og n rmere. 

Fra Lokomotivmænd om forlader 
vore Rækker modtager Feriehjemmet 
Gaver. . elv om det ikke er store Beløb 
saa skæpper det dog med til det iøvrigt 
indsamlede. Det er lige om de ældste 
bedre for taar hvilken sund Tanke der 
er nedlagt i Sagen; hvad de har mang
let og aldrig. har opnaaet, vilde være 
med til at tilrettelægge for de yngre 
Lokomotivmænd for kommende Tider, 
de vil yde dere kærv til rbejdet for 
at skabe noget som kan kaste Glans 
over;Standen oo- vise at den har Villie 
og Energi til at komme fremad og opad. 
Og aa den Mod tand om nogle Med
lemmer viser, ikke blot ved at yde, 
men ved en Mistænkeliggøren af Fore
tagendet der kun kan virke til kade 
for heleLokomo tivmandsstandens ociale 
Stilling. æt di se M ntl til ide, deres 
Indsats vil aldrig kunne blive til Lykke 

• 

for den tand de tilhører, de er golde 
og yder kun Utilfredshed, Mi fornøje! e 
og Nedrakning af alt, hvad Organi atio-. 
nen foretager, kun det er dere Glæde. 
Men træd frem .alle I Lokomotivmænd 
om vil noget for Eders Stand og som 

ikke viger tilbage for at bringe Ofre, 
t�nk paa de Menne ker om i tilhed 
kaber Værket giv dem Arbejdsglæden, 
end dem en Andel, eller giv en Gave 

til Feriehjemmet 50 Kr: 25 Kr, 10 Kr. 
alt efter om der er Raad til. Vi vil 
naa Maalet, men vi maa ogsaa naa det 
hurtio-t. Sommeren taar for Døren og 
for hvert Aar der gaar er der Lokomo
tivmænd der mi�ter noget. Nedgang -
tiden er over os, men trods Afsavn maa 
I være med I Arbejdet, være med at 
yde et Offer, thi vi skaber ved forenede 
Kræfter, ved smaa Midler et Hele, der 
nok skal kunne bøde påa andre Afsavn 
som vil melde io-. 

Derfor Lokomotivmænd! Kom med 
i Arbejdet! Del Arbej_dsglæden ved at 
lægge ten til ten, yd efter Evne og 
del kaberglædcns Stolthed naar Byg
ningen taar. 

Rich. 

SPAREKOMMISSIONEN, 
Betænkningens 2. Del afgivet. 

Un�fonn. 

Kommis�ionen maa slutte sig til det oven
for nævnte Synspunkt, efter hvilket der ikke 
bør leveres Uniform - eller Beklædningsgen
stande i større Ud trækning, end det maa 
anres for nødvendiggJort ved det Slid, son1 er 
en Følg af Uniformernes Benyttelse i tjen�t
lig Øjemed, og at de enkelte Etater i saa 
Henseenhe maa ' tilles ens. · Paa den anden 

ide er man ·. elvfølgelig klar over, at For
kellighecler i Arbe.1dets Beskaffenhed og de 

Viikaar, hvorunder det udføres, kan aødven
diggøre For kel aavel i Hen eende til Brug·
tiden af niformerne som i Henseende til, 
hvad der overhovedet leveres. Imidlertid sy
ne· de nævnte For lag at afvige fra hverandre 
ogsaa paa Punkter, hvor ATbejdets Forskellig
hed ikke ses at kunne motivere dette, og man 
tiller derfor følgende Forslag, der for Stats

banerne, Postvæ enet og Telegrafvæsenet frem
træder som Ændringer til det af de særlige 
Spareudvalg foreslaaede og for de øvrige 
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'i) ANSK ,&K0Mo11v1i DEN DE 
Etater som Ændringer til de nugældende 
Regler, af disse er der paa Grundlag af de 
af Kommissionen indhentede skematiske Op
lysninger tillige sammen med Forslaget givet 
en Fremstilling (for Toldvæsenets Vedkom
mende jfr. dog oventor.) 

Forholdet er imidlertid det, at alene de 
nævnte 4 store Etater er behandlet fuldt ud 
i Detailler, medens det for de øvrige Etater 
nærmest har været Kommissionens Opgave 
at tilpasse de Synspunkter, som er anlagt paa 
Told og Trafiketaterne uden at gaa til en 
Drøftelse med paagældende Administrationer 
og Organisationer, hvad der vilde have været 
nødvengigt, hvis Forslaget skulde have haft 
den samme Detailbehandling, som de store 
Etaters Uniformslevering bar været Genstand 
for, dels i specielle Spareudvalg, dels i nær-
værende Kommission. 

Som Udgangspunkt for den nævnte Til
pasning tjener følg�nde Skema, der gengiver 
Hovedpunkterne i de under A-D stillede 
Forslag om Leveri ngsterminer for de største 
Grupper af TjPnestemænd: • 

det ikke vil være rigtigere for Togbetjente, 
der hører til de Tjenestemænd, som i særlig 
Grad kommer i Berøring med Publikum, at 
bevare Uniformsfrakke af Underofficerskiæde 
II i Stedet for Menig-Klæde jfr. nedenfor om 
Leveringsrerminer, Endvidere foreslaas føl
gende: 

Levering af Huer til Elever bør bortfalde, 
da det ikke synes paakrævet, at Staten af
holder denne Udgift. 

Under Hensyn til, at Postførernes Uni
formsjakke fremstilles af ringere Stof end 
Postbudenes m. fl., kan man gaa med til. at 
disse Jakker leveres som foreslaaet hvert Aar. 
Det er oplyst at en Del af Jakkerne er Som
merjakker. 

Derimod bør Togperaonalets Jakker (Frakker) 
saafremt den ovenfor gjorte Henstilling ved
rørende Stoffets Kvalitet tages til Følge, leve- . 
res med et Mellemrum af 1 ¼. Aar, hvorved 
Mellemrummet omtrent kommer til at svare 
til det for Post- og Telegrafvæseuet foreslaaede. 

Levering af Drejlstøj (in kl. Arbejdsbluse) 
til vis e Tjenestemænd kan tiltrædes, dog at 

Brugsticl for Brugsticl hvis 

Uniformsgenstand 
intet særligt 

Sommertøj Vintertøj 
Sommertøj 

leveres 

Jakke (Frakke) og Hue 3 Aar 2 Aar 1 1 / ( Aar 
(Nr. 2 leveres dog (Nr. 2 leveres dog 

2 Aar l½Aar 

efter Ansættesen) • efter Ansættelsen) 

Vest 
Benklæder . 
Knppe 
Regntøj 

Ogsaa med Hensyn til de 4 sidstnævnte 
Uniformsgenstande haves i nogle af Etaterne· 
Regler om hurtigere Levering af Klædnings
stykke 2 efter Ansættelsen. 

Ved Behandlingen åf de' enkelte Etater 
maa derhos særligt Hensyn tages til, om 
Tjenestemændene under Tjenesten kun i min
dre Grad har Brug for Uniform (f. Eks. Kokke), 
i hvilket Tilfælde Brugstiden i,om Regel ogsaa 
nu er længere end den normale. Regntøj 
leveres kun i særlige Tilfælde, hvor Arbejdet 
saa godt som udelukkende fore!laar udendørs. 

Endelig er der under V. og X. fremsat en 
Række Bemærkninger om Uniformstoffets Kva
litet, Fremstillingen, de efter de indkomne 
skematiske Oplysninger beta !te Priser samt 
Spørgsmaalene Beklædningsgodtgørelse og Gala
uuiform. 

Atle de i Forhold til d�·n hidtil gældende 
Ordning af Statbaneudvalgets Flertal foreslaa
�de Besparelser kan tiltrædes af nærværende 
Kommission. Dog maa man henstille, om 

2 Aar 
' 1 Aar 

6 Aar 
6 Aar 

man under Hensyn til Sammenligning med 
andre Etater maa mene, at Drejlsfrakker ikke 
bør leveres Kontorbude. 

Levering af Regnfrakker til Stationsmestre 
bør bortfalde. og for det øvrige Personale bør 
Leveringstermibcn være den samme .;om for 
Kappen. 

Uldtrøjer foreslaas af Statsbaneudvalget 
leveret til en stor Del af det faste og det kø
reride Personaie i Stedet for de hidtidige 
Skindveste. Kommissionen har næret nogen 
Betænkelighed ved en saadan Levering, men 
mener dog, at denne kan forsvares for Per
sonale, hvis Tjeneste gør det �ærlig udsat for 
Vind og Vejrlig, f. Eks. Personale, der bar 
TjeneBte i Pakhus, hvor der er stærkt Træk, 
samt Lokomotivpersonale 

De foreslanede Leveringsterminer bør gen
nemføres saaledes, at der i A !mindelighed for 
de sidst leverede Uniformsgenstaride regnes 
med den nye Brugstid. for saa vidt der kun 
_er forløbet Halvdelen af den efter de hidtidige 
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'i>ANSK&i<oMOTIVTiDENDE 
ni form reglementer gæl<lende Brng tid. • Det 

nærmere henvises til den Forhandling, som 
m:rn finde ted efter Forhandling. reglerne 
mel lem Administrationen og Organisationen 
om alle de herhen hørende Spørg tnaal. 

Med Hen yn til Stoffet Kvalitet skal man 
oplyse, at der efter Stat baneudvalgets Forslag 
skal benyttes de paa næste ide anførte tof
kvaliteter. 

ærværende Kommission har foran fore
i:,laaet lettet Regntøjet for �tation mestre, hvor
bo man har gjort en Hen tilling vedrørende 
Kvaliteten af Togbetjentenes Uniform. Der
næst henstilier man, at der i videst muligt 
Omfang, i hvert Fald til Telegrafformænd og 
Telegrafarbejdere. der ikke kommer i Berøring 
med Publikum, i Stedet for Gummikapper 
leveres Oliekapper, der baade er billigere og 
lettere at reparere. 

Endelig maa man gøre opmærksom paa, 
at det af de indkomne Skemaer fremgaar, at 
Sommerjakker (-frakker) i tat banerne koster 
lige saa meget, i nogle Tilfælde endog mere, 
end V\nterjakker (-frakker) (77-124 Kr. imod 

0-121 Kr.) l Post,·æ enet leveres ommer
jakker for 48 a. 50 Kr. (bortset fra Land
postbudenes, der er betydelig billigere, medens 
Vinterjakker (-frakker) koster 101-113 Kr. 

D nne be1ydelige Prisfor!:'kel skyldee dels 
Stofkvaliteten, der for Postvæsenet overalt er 
(blaat eller rødt) Baj, medens tatsbanerne for 
en Del Personale anvender det meget dyrere 
Mandarin tøj, dels den Omstændighed, at Post
væsenets Olllmerjakker er uforede, saa yløn
nen er betydeligt lavere og Ji'oerstoffet spares. 

Man henstiller, at der for de Klasser i 
andre Styrelsesgrene, der _ varer til de i Ske
maet paa Side ... næYnte, anvendes samme 
Stofk�aliteter, som Kommis. ionen her har 
foreslaaet for Statsbanernes Personale, hvor 
ikke særlige Hen'-yn gør sig gældende. 

Dernæst henstille , at toffet anskaffes 
efter Licitation, i hvert Fald for de større 
Etater, hvorhos man for de mindre Etater 
vilde finde det praktisk, om de, naar samme 
Fan·e og Kvalitet kan benyttes, henvendte 
ig til en af de større Etater, f. Ek . Stats

banerne, og fik deres Levering indbefattet 
under Licitationen. Det samme vilde være 
at anbefale for Klædnings tykker som Regn
frakker og Arbejd�tøj (Kitler). 

�ed Hensyn til Synino-en vil Kommi · 
ionen ikke stille po itivt Forslag, idet der 

her kan gøre sig særlig lntere�ser gældende, 
f. Eks for Fæng elsdriften. Man maa gøre
opmærksom paa, at de til Skræddere leverede
Mængder af Stof bør afpasses efter det virke
lig nødvendige Forbrng, sa�dede at der ikke
paa større Leveiancer unddrages Staten be-

tyd�lige Værdier i Overmaal af Stof. 
Et Mindretal (Friis- kotte, Th. Peder en 

og h. Peter en) øn ker at bemærke, at det 
ikke kan tiltræde det, Forslag til ni forms
levering, som for Statsbanernes Ved kom men de 
er stillet af et Flertal af Stat baneudvalget 
af 9. eptember 1920 i den under 22. Juni 
1921 afgivne Betænkning, men at man i saa 
Henseende henholder ig til de i nævnte 
Betænkning af Mindretallet (H. P. Han. en, 
M. Mortensen og Ch. Petersen) fremsatte

yn,punkter.

Ferie. 

Efter at ha ve oplyst, hvilke FeriP.regler, 
der for Tiden er gældende inden for d.e for
skellige tyrelsesgrene stiller Kommis ionen 
følgende Forslag. 

Kommis ionen øn ker til disse Oplysninger 
at udtale, at Feriereglerne syne· ,neget uen -
artede i de forskellige Etater elv i Tilfælde, 
hvor Lønnings- og Arbejdsvilkaar ikke er væ
sentligt afvigende. Det er Kommi ionen Op
fattelse, at en noget større En artethecl vilde 
være ønskelig, og man mener, at de i Told
og Trafiketaterne gældende Ferieregler maatte 
kunne danne dgangspunktet for Ferieregler 
i de øvrige Etater, for .saa vidt ikke særlige 
Forhold gør sig gældende. De forskellige Tje
nestemænd vilde i Almindelighed være at 
henføre til en af de nedennævnte 5 Grupper: 

A. Tjenestemænd, der ydes en efter For
holdene afpasset Ferie, hvis Længde fastsæt
tes af vedkommende Chef. 

Hertil henføres Tjenestemænd med en 
Grundløn af 7 00 Kr. og derover. 

B. Tjenestemænd med 3 Ugers Ferie .•
Hertil henføres Tjenestemænd med en

Grundløn af 3120 Kr. og derover, men under 
7800 Kr. 

C. Tjenestemænd med 2 Ugers Ferie, efter
15 Aars fast Ansættelse i Statstjenesten dog 
3 ger. 

Hertil henføre. Tjenestemænd, ?Om varer 
til de i Trafiketaterne til 9., 11 og 12. Løn
ning klasse henførte TJenestemænd. 

For .As istenter i Etaternes 9. Klas e og 
de med dem ligestillede gælder, at Retten til 
3 Ugers Ferie indtræder med 12 Aars Ansæt
telse i Kia sen. 

D. Tjenestemænd mi:d 2 Ugers Ferie"
Hertil henføres Tjenestemænd med Grund

løn paa ] 00 Kr. og derover, men under 28 0 
Kr., <log med de under C. nævnte udtagelser. 
Endvidere henføres hertil Kontorister og de til 
Etaternes 10. Lønningskla se (Medhjælpere) 
varende Tjenestemæod. 

E. Tjenestemænd med 1 Uges Ferie.
Hertil henføres Tjenestemænd, hvi Grund-
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løn er under 1880 Kr., dog med de under G. 
nævnte Undtiigelser. 

Endvidere ønsker Kommissionen at frem
@ætte følgende almindelige Synspunkter aogaa
ende .Ferieordningen. · 

De enkelte Styrelse:;grene bør bestræbe sig 
for,. at Ferien saa vidt muligt gives samlet, 
hvor ikke særlige Forhold berettiger til Afvi
herfra. I saa Henseende skal ao føres, at Tje
nestemandslovens § 13 forudsætter, at Ferien 
ikke blixer ensbetydende med en Række Fri
dage fordelt over Aaret, ng det er ogsaa inden
for Kommissionen den· almindelige Opfattelse, 
at den samlede- Ferie giver Tjenestemanden 
den bedste Rekreation og derved ogsaa Staten 
det bedste Ækvivalent for Udgifterne til Ferien 
i Form ,af mindre Udsigt til Sygemelding. 

Dernæst bør det tilsrræbes, at Ferien i 
videst muligt Omfang gives· i Sommerhalv
aaret, men det vil være berettiget ogsaa at 
give Ferie paa andre Tider, særlig hvis Afløs
ningen skal ske ved fast ansat Personale, der 
ellers vilde blive ubeskæftiget en Del af Aaret
eller hvor der er betydelig Forskel paa Arbej
det i de forskellige Aarstider, idet naturlig
vis Ferien i sidste Tilfælde ikke bør lægges 
paa de Tider, hvor Arbejdet er størst. 

Særlige Regler gælder bl. a. for følgende 
Personalegrupper. 

1) Lærerpersonalet ved Universitetet, poJy·
teknisk Læreanstalt og andre højere Under
visningsanstalter samt Statsskoierne, der stand
ser deres Virksomhed en vis Del af Aaret. 

2) Portnere, Pedeller, Laboratoriebetjente
og andre lignende Tjenestemænd ved de under 
1 nævnte Institutiqner, idet disse Tjeneste
mænd, om end i mindre Grad end Lærerper
sorialet; delvis kan holde Ferie med Institutionen 

3) Personale paa Fyrskibe og eventuelt
andre Skibe under Staten, der paa Grund af 
Tjenestens særlige Karakter har en særlig 
Ordning for Afløsning og Landlov. 

4) Sygeplejerpersonale, som efter Kom
rn issionens Mening ikke bør begræoses i deres 
Adgang til 'Ferie i 4 Uger a l Maaned. 

Den nærmere Tilpasning for de enkelte 
Etater bør fastsættes af Administrationen efter 
Udtalelse af Lønningsraadet, jfr. Tjeneste
mandslovens § 48, og Kommissionen skal 
derfor ikke komme ind paa Detaillerne i de 
foran aftrykte Oplysninger eller Enkeltheder 
i de Reglementer, der skal udstedes. Men skal 
dog iinføre, at man ikke føler sig overbevist 

. om, at der i alle Tilfælde med Beregningen 
af om Ferien medfører Udgift, for Staten, er 
teget fuld Hensyn til, at de forholdsvis lange 
Ferier, kan have være] i hvert Fald i nogen 
Grad medvirkende til, at Personaleforøgelse 
har fundet Sted. 

Dernæst skal man bemærke, at den Om
stændighed, at <ler i en Ferie falder en sær
lig Helligdag, ikke hør give nogen Ret til 
forlænget Ferie. 

Nogen Ret for u�nsatte Tjt'ne ·te,nænd til 
at bevare deres hidtige Ret til Ferie. uan"1et 
hvad et nyt Reglement 111antte. fastsætte, kan 
Kommissionen ikke anerkende. 

(Fortsættes.) 

N O G L E B E T R A G T N I N G E R O V ER O LI E-

8 ES PARE L SE PAf AARHUS H. DEPOT. 

, E,fte11haanden SOIIll det under Krigen 
blev vanske'1'igt at fremskaffe rSmøreolie til 
StatS'banernes Lo'komotiv-er, blev Loilrnmo
tivper onailet ,opfordret til at spare ,saa 
meget so1I111i111wlig,t })aa Olien; men 1ti'l Trods 
for ,denne Opfordring sporedes der ingen 
væsentlig edgang i Olieforbruget i 2idet 
Distrikt. 

I Begyndelsen af November Maaned 
J 918 bilev under,tegnede ,derfor anmodet om 
at gøre Forsøg paa at nedlbring,e det u:for
holdsmæs,sig store - Oli,eforlbrug paa Di
striMets Lolwimotiver. 

Det opnaa,ede Resultat for hele Distrik
tet er mig ubekendt, kun for Aarhus H
Depot har det været mig i:rrmligt g,ennem 
det til Personailets Gennemsyn sti'llede 
manecLlig,e Olieregnskab at .følge ReSJUlta
tet. 

Vediføjede Diagram er udarbejrdet efter 
dette Regnska:b og udvi,ser det gennam
s11it'1ige Oliefo :rrbrug pr. 100 Læo. km. for 
hver Maaned fra Oktober 1918 til Okt,ober 
1921 for 8 R. Maskiner, fø.r 8 nu 9 D. N�a
skiner og før 4 nu 3 K. Ma.skiner, ialt 20 
Maskiner i fast Tur ,paa Aarihus H. Depot. 

edgangen i Olieforbruget rheregnet efter 
ForllH.'uget i Oktober 1918, udgør i de for
løbne 3 Aar ,fra November 1918 til Oktdber 
1921: 

I 1. Aar I 2. Aar 13. Aar I 1�L�g 
For 8 R Maskiner 6253 9925 !1123 2(li301 
I 8 a !-I D - 2005 4375 6189 .12569 

4 n 3 K - 453 633 683 1769 

fait 20 Maskiner 1 s111 114933 I 15995139639 

Man .har særlig kastet sii.g over Smøre
ventilerne til rStanglagere og Krydshio-ve-

-66-
, 

I I 



IA,I
 

0
 
z:"'
 

Q
 

>;::
 

�1/l
 

%
 

@
 

-1918. 
. 

-19
19.

1
9

2
0

. 
192

1 
�

 
\; 

� 
i:: �

 
� 

�
 

-�
 -� �

 
� "' 

� 
�

�
-

�
 

�
 - �

 
L

Qj
�

 
"� 

�
 ·�

::i
 ....

 � 
�

 
. �

 �
,� 

� 
� 

't:i
 

{! 
� 

.. 
°'--::: 

��
�

 \: 
� 

I,;
 

�
 

�
 

. Cl 
-

::::i
 

.�
 

�
 

,�
� 

I:' 
--1:i

 
�

 
�

 
�

 
. 

-...:
 

" 
t.. 

-�
 

c:: 
...

 
""

 
-...:::::

 
1:)-.

 
s:i.

 --.....:
 

6 11, · f 

5),
, \

R
-�

os 

' 
i\

 I 
I 

' 
, 

lt
J,

, � -----f-
' 

I 

, I ,
1 \ 

-......
. ' 

3k, '7
 

2 5 k, }
 

'[) og
 

2
Ji

 9 

1Jig
 

-· 

' 

s.1/
1

kin
,rT

s 

,/
 

I I 
" 

. v · 

I 
. v /

-
-

I
•

 

. 
', 

I
 

• 
I
 

•
 

I
 

' 
-

\ 
,' 

\
 ,' 

2, 

/{-
/'.

'rlo
s

 
✓n

i 

--�
 --- h

l/4 / 
I 

I 

�
 

i--
_ 

�y,
 

r
n

,
 

-

-
I i,1--

-
�O

n:
 rn

e
':'"

 

d
/4

' ·, 

\ , 
, 

, -
(

 
. 

.s
 

----

C
1e:;

 

' -,_.-
-

--

1 /
1�

 
..... 

, , 
', , 

h
0/1'.

 rn
e

, 

11;//Gd
le-·-

-
--

-

·--

\
 

�
rt 'r

L/t:
. � 

' ·,-·-

�
 

--\.
I"'-.

 
0

1 efl
 

-
--

-

r
 

', ' 

--/
 

,,,.
b
r

 

�
 

" 
. � 

' 
. 

//f
 n Ver. 

r 
'oo �

O
Å

 

-, 
I 

·, ___ ,. 
---

, 
---

I
 

: l-,,--"
 

�
 -I �

n
 lier.

�q or. 
lo� 

' 

-T
I, 

l1
 

::�, , I • ,
' 

I I I 

1...............
 

\ 
j\

 I 

�
 

Le. 4oJ; 

,/
 

7-m
. 

-
-

-

. 

\
 

-
-· 

' ·, �, ·--\ 

r>t:
 

L
 

·71 
-�

 
--� 

----...:
 "'-

, ' 

V
 �

 

�
I�

 
' 

I--
' 

I
 

\ 

�
 

/�
--

-·- ·-. 
V

 
,

i
 

' 
/ /

 I 
• , 

_, ·--.. 
\ 

, 

. 

f 

-

I
 I

 
I
 

, 

�
 

I/
 

:::i
-

�
�

 
I 
I

!
I 

\
 

I 

--
-

v�'i
 

t\ 
-

/
 -

--�,�--
·-

/
 

------
·-

�

f-
· 

· -
�

,. 

-
. -

-

C
ennen1sm

l/,9/ tJ
(te /orlHug pr. 

100 Loltoltm
 fa

r. 2ol1o
sh

iner ; fa
.si Tv

r p
oo 

Jl
or

h
u

s fl
 D

ep
o

l 
-

-
-

-
-

8
 R

- Mo
s f

un
er. 

-
----

·-
· 8

0
9

 D
· Ma

s
l:u1?

6'r.
 

----------'l
o 3 f(

-Mo
sh

iner
 

t(0
 

v') 
... 

....... 
....... 

' 
... ' 

'' 
-

-

I 
' 

l 
I 

l 
I 

I 
I 

I 
I 

, 

\ 
-
-

·-
I 

"I 
j 

l 
: 

' 
' 

·, 
. 

... 
. 

-
-

' 
t 

i' 
' 

j ~:· 
I 

-
--

-
_

1 ... -
-

-
-

i 
-

I 
-

a
-

-

i 
.,, 

. 
I 

-
7 

,_ 

' 
I 

-
-
-

-
-

-

I 



'i>ANSK,&KoMOTIVftDENDE 
der for at ,opnaa dette Resultait, tda ;det ihar 
vist sig, at 1Smørerørene 1her, &OIIIl normalt 
skal værn 9 :rrnm indvendig ,Dirum,eter, har 
al:le Dimensioner tfra 8,75 til 9.5 min. Da 
man paa Værlk1stedet !Illlangler den i])r,akti
ske Erfaring i, lhvOT stor ,en Intdi�lydelse 
daarligit •tilpassede Ventiler har rpaa Olie
forbruget, ih.ar man /hidtil} ilrun anvendt 

I 

nol'IIIlale Smøi:reventi'ler, ihvi.s Smørepindes 
Dianneter er 8,5 mm. Dette Forihold, at 
Smørepinden i mange TilfæJ.de er for tynd, 
har .givet Anledning til meget 1Spild .af OUe, 
og særlig ,hvor der .anvendes 2 Ventiler •ti'I 
samme.Leje. 

Paa-R. Maiskinens Krydslh1ov·eJd, hvor 
Olien i Oliekoppen a'ltid har en høj Tem
peratur, bør Smørepindens Diameter ikke 
være under 8,8 mrm i normalt Smørerør. 

Man er i ,den senere Tid gaaet over til 
at erstatte dre ih:idtil anvendte fastsiddende 
Smørepirrde ,tJ:i.1 1Stangilagern med bevægeli
ge ISmør,eventiler, SOIID ifør.st anv,entd:tes paa 
Lokomotiv Litra R. Di.ss,e Ventiler er me
get foI'IIJl•aa;lstjenlige, idet de let kan regu
leres ifor forskellige Olier og under for
sk,el'lige T-emperntur,er; IIIlen det har i 
Prak,s,ts vis,t sig, at den !bevægelige Ventil 
soim !hidtil er 'Udgaaet fra Værkstedet, bar 
for tynd ISmøreyiDid, ne.rnlig 8,5 mm Dia
meter u.rmiddreLbart -untd1er Ventilen. Da 
denne Venti'l bruger for meget Olie, \hvis 
Løfte/højden overstiger 0,3 lllllIJl, !hvorimod 
man ved ait tforø.ge iSmør-epindell'S Dirumeter 
til 8, 75 mtm i nol'IIIlaJlt 9 IIIllilll 1Smørerør, op
naar en 1Løfteihøjde paa fra 2 ti1 5 mm, 
h:viillket man i Praksis udføt-er ved d'ø'l'st at 
spænd-e StiJ.1lesiJrr1uen neJd mod Ventlien og 
derpaa drreje den ca. 12 t�l 30 Kanter af 
Skruens 1sekskantede Hoved tilibage, efter
soon det viser sig, rut Venitilen Simør13r me
get eller lidt. Med en saadan Løftehøjde 
opnaa•r man, at Ventilen vi-rik-er som. et 
Stempel, der ved /hver Omdrejning aif Ma
skinen pumper liidt OHe 'ned paa ·Lejet i 
Takt med! Hastigiheden. 

Hvor der anvendes bevægelig Ventil, 
maa Oliekoppen ald1·ig fyldes helt op med 
Olie, da man derved frembringer et Tryk 
ovenpaa Ventilen, som hindrer dennes frie 
Bevægelse. 

Stigningen i D. M.ruskinens Forbrug fra 
Januar til Maj 1919 skyldes muligvis, at 
Undertegnede i dette Tidisru.rm var optaget 
paa andre Depoter og derv,ed afskaaren. 
fra at tHse de fra V ærkst-edet udgaaede 
Maskiner. 

At Dia�·arnmets Linier for de forskel
lige Maskintyper i sfore Træk ,stiger og 
fælder sarrnttdig ,synes at tyde paa en ·Egen
skrub ved ,Olien, som mulig,vi,s lhar været 
meT,e eNer mindre let flyidend·e. 

Dersom disse Linier ik,an bidrage til at 
forøg-e Interessen for Oilieb-es,parelse, er 
Formaalet ·naaet. 

J. J. Nissen. 

LOCK-OUTEN, 

Efter at Arbej<;lsløsheden i e t  Om
fang som heldigvis sjældent kendes her 
i Landet, i snart et Aar har hærget 
Landet, er Lo_ck-outen kompien som en 
trykkende Mare over Befolkningen. 

Arbejdsgiverne har stillet Krav om
I edgang :i e t  saadant Omfang at Ar
bejderne ikke bar villet og ik�e har 
kunnet akceptere de givne Tilbud, og 
hvad der specielt harmer Arbejderne og 
vækker dem til energisk Modstand mod 
Forligsmændenes Forslag er Angrebet 
paa 8 Timers Dagen. For nogle Fags 
Vedkommende, som f. Eks. Typografer
ne, er det snart en Menneskealder si
den de opnaaede denne Rettighed, og 
det er da let forstaaeligt, at Krigen og 
de deraf flydende Følger, ikke kan nød
vendiggøre Angreb paa Goder Arbej
derne har erhvervet længe forinden 
V er denskrigens Udbrud. 

Der er da heller næppe Tvivl om, 
at Arbejdsgiverne har valgt dette Tids
punkt med velbe'raad Hu, fordi de ved, 
at Arbejdernes Modstandskraft, som 
Følge af den lange Arb'ejdsl shed e1: 
svækket. - Det er imidlertid af stor 
Vigtighed ogsaa for Tjenestemændene 
at Arbejdere ikke taber denne Kamp, 
thi gaar det galt for Arbejderne vil det 
sikkert medføre at _ogsaa vi faar Kær
ligheden at føle. 
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'i>ANSKTh_KoMOTIVTiDENDE 

Tjene temændene maa a_f den Grund, 
men og aa uden n aadan Grund, bi
drage sit til, at Arbejderne kan holde 
længst mulig ud, saalænge at et hæ
derlio-t Forlig kan opnaas. -

Paa de Lister Organi ationen har 
udsendt, til Tegnino- af Bidrag til Støtte 
for rbejderne i dere Kamp for at laa 
ned de uberettigede Angreb der er ret
tet mod deres hele Ek istens af Ar
be3d giv rne, opfordrer vi paa det me t 
indtræno-ende alle vore Medlemmer om 
at teo-ne ig, og at tegne sig med aa 
store Bidrag om rnulio-, thi for at vinde 
denne Gang o-æJder det Penge og Pen-

. ge og atter Penge. 

25. AARS JUBILÆUM.

Lokomotivfører Gehlsens Jubilæum Ons· 
dag den 1. Februar formede sig som en smuk 
Højtidelighed i Jubilarem: Hjem. Kl. ca. l 1 
indfandt en Deputation ,:ig, bestaaende af 
Repræsentanter for Lokomotivførere og Loko• 
rnotivfvrbødere, hvis Ordfører Lokomotivfører 
.'tren · paa f<ollt->ger:-: oir M dan:-:attes '\ egne 
overbragte Jubilaren en L_vkønskning, sAmt en 
Tak for de Aar Personnlet igennem det Ger
ning var kommen i Berøring m d ham. Der
t'fter overrakte Jubilaren en smuk 0lvop at 
fyldt. med Frugt, et S1-1ln,tel med 6 Frugt
knive, ,:amt e11 ke, som i Dagen· Anledning 
var �kænket iif Kolleger og Medansatte ved 
Thisted og OudeFnnd Maskinafdeling. Per�o
nalet paa Thi�tcd t., :-:amt Maskinafdelingens 
Personale i Thi"ted-Fjerritslevsbanens Remis�e. 
Jubiliuen takk, de bevæget for OpmærkFom
heden og førte Gæsterne til et ,·eldækket 
Froko�thord, hvis lækre Rettt-r de lod vrcler
fare� al Retfærdighed. \'ed Bordet hersk de 
den gemytlig"te Stemning, hvor TalPrne faldt 
Slag i �!flg. LokomotivfyrbødPr Tottrup tak
kede Jubilaren paa egne og Kollegers Vegne 
for godt Samarbejde pna Maskinen. Lokomo
tivfører Bruhn for den gode Kollegialitet Ju
bilaren altid havde udvist, og udtalte Ønsket 

om at det endnn i mange Aar maatte være 
ham forundt at færde iblandt os, hvoreft r 
Lokomotivforer L. Hansen betonede hvad Fru 
Gehlsen håvde \·æret for Jubilaren i rle svund
ne 25 A ar og som til kom en tor Del af 
Æren for at Højtidsdagen oprandt saa lys og 
hyggelig for ham. 

Før t Kl. ca. 4 skildtes Deltagerne med 
Bevistheden om, at de sammen med Jubila
ren, smukt havde fejret Mindedagen. 

J,. Hansen. 

Nytaarsløjer paa Gb. 

Mit lille Indlæg i D. L. T, Nr, 3 1 bar 
øjen ynligt bragt Hr. Lokfører V. Thomsen 
stærkt i Harnisk. Om Hr. Thom�en syne8 
det er noget Juks, er mig ligegyldigt, det sete 
afhænger som bekendt af Øjnene. der �er og
jeg havde heller ikke ventet noget B1f�Jd fra den 
Kant; men naar Hr. Thomsen denrnod paa
sta11 r, at det er i Strid med andhed(•n, vil 
jeo- oerne se ham bevise sin Paastat1d, �aa 
k�l '\eg til Gengælrl gerne kaste Maske�. 

Hvad Hr. Thomsens Slutbemærkning til 1111g 
angaar, hvori han formanende iger: >Hl'ilke 
Lister drt end maatte behage os J.okoførere at 
fremlægge osv,.« maa jeg gøre Hr. Thomsen 
opmærksom paa, at 11i Lokofyrbødere o�sa� ere 
Medlemmer af D. L. F. og ikke har I inde 
uden Protest at betragte det som et >indre 
A nliggencle«, at nogle faa af Organisationens 
Medll'mmer soger at berøve os et Gode. sum 
vi har opnaaet ad lov lig V ej, se! v om disse 
faa ere Lokoførere. Iøvrigt er Hr. Thom ·en 
jo kun berettiget til at tale paa sine egne og 
E<ine Proselyter"' Vegne, og der er nogle af 
lem ·om ikke havde Forstaaalse af hvad det 
var de skrev under paa. 

J. G. Millle 

Lokomotivfyrbøder, G b. 

E N1:u;oro A N N E L s E s K o M M , s s I o N . 
Generaldirektoratet har be ·lullet at nerl

ætte en Kommis ion til at foretage et1 Revi
sion af de nugældende Regler for Uddannelse 
af Statsbanernes Personale og hvortil vor Or-
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'i>ANSKfQ.KoMOTIVTf oENDE 
ganisation er anmod t om at udpege en Re -
præsentant. 

Genernl e kretæren for ... tat,banerne W. li os-
ki æ r er udset til Ko111mi -ior.en · Formand. 

DEN NYE PERSONALFORTEGNELSE . 
Udgiverne af den nye Pcrsonalfortegnelse har 

anmodet os orn at oplyse, · at Udsendelsen af 
denne vi l blive for inket grundet paa Lock -
ou ten , m en · at den vil kunn e være færdi g . en 
halv Snes Dage efter Lock-outens Ophø r. 

GEDSER LOKOMOTIVFØRERAFD. 
afholdt den 12. Februar den aarli gP- General-
forsam Jing. Ber tning og R egn kab god kend -
tes, derefter foretoges \ alg af Formand og 
Repræsentan t. 

Til Formand valgtes P. tie sing, til Repræ-
sentant N. K. P. Fred erik en, til Revi sorer 
valgtes P. Olsen Uf!. I I. . Rasm u sen, ·om 
Revisorsu pp lflant 0. Beng. 

Paa Forslag blev af P. Ol sen blev af Afd. 
Midler be rret iget 100 Kr. til rnlgørende For-
maal, der fordeltes paa følgende Maade: 

T il Indsamling fo r nødlid ende Rus ere .'j() 
K r., til Dansk Blind esa mfund 25 Kr. . til 
Centralmi ionen 25 Kr. 

SJÆLLAND-FAL HERSKE BIBLIOTHEK, 
Ordi nær Generalforsamling afholdes Lørdag 

d en 25 Marts Kl. 8 Aften i Bibliotheksloka-
lerne, I stedgade 3. 

Dag ordenen er: 
l. Aflæggelse af Beretning. 

IL Frem læggelse af Regnskab. 
JII. Forslag om Ændring i Vedtægterne§ 'i. 
1 V. Eventuelt. 

ELEKTR OPNEUMATISKE BREMSER 
prøve ror Ti den paa Pen ylvianiens J ærnbaner. 
J e kulde nan-me l ,·ære i tand .W at forhindre 
en for ra k Brem ning, og ved en jæ vn, lig~lig 
og an:n tidi g Ti ltræ kning af alle Brem ekJ.od er 
forhindre lød i Tog tamm e-11. 

Paa Lokomotivet Høgkamrn er er opsllillet en 
Turbinely ma kine, om ved en pæntding paa 
I JO Volt ,leverer J ævn trørn lil all de Elektro-
magnet T, som betjener Vogn ne Brem e-
kloctser. 

V d Hjælp åf [or kellige K,onLaiktrorbi11d elser 
ka,n Brem er ne betj 011e huiiigl, forholdsvis 
hurtigt og lan g omt. 

P E R S O N A LI A. 
Afsked. 

Lokomotidører P. L . Mikkel en. Ribe, paa 
Grund a f vagel ighed med Pen ion fra 30. 
April 1922 (i\Iin. Afshd). 

tokomotivføreT J. P edersen, Aarhu Ø, paa 
(:r und af vage-lighed med Pension fra 30. April 
19:22 (Min. Afsked ). 

Afgaael red Dade11 . 
l.okofvrbøder G. V. V. A. V. Niel. en. Kohen-

harn, GorLbanrgaard den -1-. Jan. 1922 . 

AALBORG· BRØNDUM · HOBRO 
AKVAVITTER 

H. J. HAN s EN IVesterbrosSkotøjshusl 
SkrædtrmeRtn · I 5 1 38, Sønder Boulevard 38. 15. Absalonsgade 1 . 

Nærværende Numm er e,· afleveret 

paa Avispostkontoret den 1 . Marts 

Anbefaler si_q til d' Hn·. J ernbanemamd hør væ, .. De, es F o D rr ø J 
Telefon Vester 1574 y. L evera11dør 1 

Lenrandør til Varelotteriet. Forretni n1ten g-rundlal!'t 187!l . 

= ===~===ee=======~--~ ---:----:------::====-============-
R ed aktion: Vesterbrogade 98 a 0 jøbenh~n R. 

Tlf. Vester 2895 v. eller Vester 8113. 
Udgaar 2 Gaug-e mRanedliir. · 

Abo11nP111e11t.Mpl'iM: 6 Kr. aarliJ?. 
Tegn eij paa a ll~ Postkontorer i Skandi ::avi rn. 

A.11nonct>-Expe dition: 

Vodroff vej 3 b. København V. 
Telefon Vester 8113 eller Vester 401 1. 

Kontortid Kl. 10- 4. 

Frtide r iksben1 8u11trykkeri. Falkoneralle 11 . 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i HJ' almar Hansen 1. Kl. Kolonialforretning i
: ' (Fotoartikler) ♦ 
! Istedgade 32. pecialitet: Java Mocca Kaffe. !
-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+••····�

Å. Muncks aarlige Udsalg i Damekonfektion 
I dennr �foaned reali erer jeg bele mit Varelager til under halv 
Pris. Gør Ikke DereR lndkøb før De har set mine Vinduer, hvor De vil 
finde fikse Kjoler, Frakker og Pelsvarer Ul vanv ttige billlge ·priser. 
Istedgade 87 og Valby Afd. Langgade 56. 

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj.
anuefalt>r i)! med Ci)!arer, Tobakker, \"ine og PaµiJ'\'ar •r. 1Err,. R . ·,·enilsen. 

Meddelelse til alle Jernbanefunktionærer. 
P:1a Grm1d al' de rnnskelige Tider, anbefaler vi vort 1. Kl. Herre

og Da111eskræderi efter laal til billigste Pri er i Byen. En fin blaa 
engel ·k Serg<'.- Habit 9.j Kr. Altid billligst da vi ;ielv forarbejder. 

Pasning garanteres. : : Kredit indrømmes. 
Adelgade 431 Kbh. Telefon Palæ I 79 y.

A/S Kjøbenhavns Mælkeforsyning I 
'falelon 310-954. 

· Ianbefaler fra sine detail Vogne: pasteu 
riseret sød Mælk, Kærnemælk, Fløde 
Eksportfløde, nykærnet Smør samt den 
af Lægerne anbefalede Tuberkelfri 

Børnemælk paa Flasker. 

lstedgades Legetøjshus 
(A. :\f .'l'hun>'by) 

R 6. I" te d � ad e 6 6 
Sµeciali· eL: D11 kke• og Duk kereparat. 
Stort Udvalg i Legetøj - Billige Priser 

w. Schabraham
furh. m,rng-Paarig Tilskærer hos

C. P. Lauritzen & o.
1. Klasses Herre- og Dameskræderi

Telefon Vester 1165 v. 
VES 'I' l<)IK li H OG A DE I 04. 

Etabli8sementet 
Tele.i:_ ,,Ny Ravnsborg" Vst. .:13 

VesterfælledveJ 80-82. København 

anbefales ærede Fagforeni11ger til 
Møde,r og Baller 
Ærh. l. C. Chl'istutf-.,rs,n.

' 
VESTERBRO� FRUGTLAGER 

EN GHAVE PL ADS li, 
.Frugt og Grøntsager. 

Tørrede Frugter samt Oonserves.
Billigste Priser. 

A. C. J E N S E N,
Glarmester og Forgylder, 

57 Flensborggade 57 
Fineste I11<lramniug. - .J:tuu"i- iuLl,æL,ea. 

Rullegardinet' - Gardinstæoger 
samt alt til Faget henhørende 

til Dagens billigste Pr,sn. 
Telefon Vester 6255 x. 

HUSK FiSKEFORRETNINGEN 40 SØNDER BO�_
LfA��:� 40

Herrern es Magasin-
1 �tt>dgarle 64. Telf. Vest.,,- 21!0 x. 

Største Udvalg i ffatu,, Huer og 
l"anchetøkjorter. 

f> pCt. til Jernhanefunktionærer.
Største Udvalg paa V esterbro i alle 

Slags Sta•aa.batte. 

MORTEN PEDERSEN, 
Tlf. 89. Viktualiehandler, Tlf. 9.

VALBY LANGGADE 36, 

HERREKLÆDER PAA AFBETALING 
Smukt Udvalg i færdige Habitter og 

Overfrakker. 
Maalarl ejde udføres smnkt og billigt. 
Prima eng!. Stoffer. Garanti for Pasning. 

Herreskræd&rlet Valdemarsoade 49. 
Telefon Vester 1692 x. 

Johannes Nielsen 
Sd. Boulevard 59 
fører altid det bedøte i 

Trikotage og 
Manufaktur 

Au�oriøeret Leverandør 
til Varelotteriet. 

Telefon Veøter 1175 v. 

Statsoanepersonalets 
Brandtorsikrinus-Foreninu. 

Ekspeditionskontor: 
Vesterbrogade Nr .. 26,

Telefon Nr. 6626. 

Foreningen er oprettet 1891, har ca. 9000 
Me<llemm•·r, ejer ca. 63,300 Kr. og har i

U11rlen•1øtte'se uddelt ca. 66,500 Kr. 

Lav P,·æmie. Kulant Er,ta·1➔1ing 

Indmeldelser ou Oplysnlnoer 

pr. Brev eller gennem Tillidsmændene, 
,ler for København er: 

Hr. Lokomotivmester Clausen, Hr. Te>!
ner W. Jacob ·en, Hr. Maskinar- • 
bejder M. Kirketerp, Hr. Rangermester 
LAmming og Hr. Fuldmægtig Pockel. 

Herm. N. Petersen & Søn 
Kgl. Hof Pianofabrik. Lev, til det spanske Hof. 

PIA'NOER == · FLYG-LER
Kontant Salg og billigste Afbetaling. 

Bredgade 28 - København 
�·maler ilalle ■terre

Provinsbyer. 

A/s Det danske Mælkekompagni, København. 

I. 



Rvø 

Husmødre 
køb billigt i -

Smørlageret 
Co bjørn!ilenst:ade 20, . G. 

Fineste Vegetabil Margarine 
Nr. 1 . 79 Øre pr. ¼ kg . 

Fin Vegetal Margarine. Nr. 2 . 
74 Øre pr. 1/z kg. 

Fineste dansk lurmærkst Smør 
og nylagte fri s ke Æg sælges 

altid bllllgst fra Lager. 
Aahe n f,•a 9 - 4. 

Udsalg 
Hatte . . 3,85 
Kjoler . . I 6,85 
Bluser . 6,15 

Nørrebrogade 63, 
Hj. af J<apelvej. 

SKOTØJSMAGASINET 
'V A L' D E M A R " "· Vesterbrogade 85 :: (Grundl. 1878) 

Sidste Nyheder a! al Slags Fodtøj. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

R ·11a• a tioner udføres. 

H·. 0 . Hansen, 
62, Vesterbrogade 62. 

Trikotage,.., og Garnforretning. 
Stort Udvalg. 

U nderbeklædoiog - trømper - Sokker 

Skotøjsreparatlons Værkstedet 
Borups Alle 24 

anbefaler sig med 1 Klasses Arbejde til oeden-
staaeode billige Priser: Herre Saaler og Hæle 
Kr. l!,_,75, Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flæk-
ker .11..r. 1175, Dame Saaler og Hæle Kr. 61,.~5 
Dame Saruer Kr. 6,50, Dame Flækker Kr. 1,.:o, 

For samvlttlghedsfuld Forarbejdning 
garanteres. 

C. PETERSEN, Skomager. 

Salg direkte fra lager, 
Glas, Porc.-Jæn og Køkkenu :~tyr. 

FJELLANDER & LARSEN 
Kontor op: PrøvelaJ?er 

Telf. \'est. 385 . Vesterbrogade 36, Bagbygningen. Telf. Vest. 3 58 

Statsb :.1 11 fu11ktionær er 10 1JC1. Rah" t. 

Største Udvalg i Lædervarer 
Di rekte ludkøb 

Stort Udvalg i Konfirmations-Gaver 
HANS SØRENSEN -Tlf. Nora 3189 - Falkoneralle 54 
Tasker - Porternonæer - Kamme - Albums - Rygsække 

N odemapper - Alt i Rejse- og Skoleartikler. 
Billige Priser. Ingen Konkurrence. 

Vilh Nygaards 1 KL Bageri og Konditori 
• Istedgade 64 - Tlf.13286. 

Uate "Frem", Hillerødgade 24, Telt. 'l'aga 1127 
1. Kl. Smørrebrød. - a la carte hele Dagen. 
Nyt Billard. - .Anbefales d'Brr. Funktionærer. 

M. A. PETERSEN (mangeaarig Tj euer i Kædekælderen). 

2..52..S2.S2.Sc.52..S2..92..5'2.Se.9'2..S2..S'2.S 

m Selskabslokalerne, Frederiksberg Alle 11, ru ru modtager Be tillinp:er paa Bryllupper - Konfirmationer - Haller. m [R 20- 100 Couvert • - 1. KJ. Køkk en. 
nJ . Ærbødigst J . 111. HEDETOFT. 111 
.5'c35'2 52 S?. =5'2 52.5"252.5c:::=5'2 

S.t r i.k ker i et ,,Bøge'' 
ved Aage Jensen ======== Dybbølsgade 41 

All i Manufaktur, Trikotage, Dame-Lingeri 
Stiusbane1u11~t1u1,ært1r 6 !JCr. H,c1bat 

A. Petersen, Vesterbrogade 75. 
======== Telefon Vester 5973 y, ======== 
I. K.ls Møbler tll Værkstedspriser. Reparationer udføres. 

l. Kl. s Bageri & Kon-·S of U S Andersen .ditori. Hillerødgade 26 
· Tlf. Taga 547 V. 

Istedhus Møbelmagasinilih~:i!ii~ 
Vilkaar 

Garanti for Soliditet. - Montered e Værelser paa 1. Sal. 

CffR. NIELSEN i~':!:~a~:sier 20
' Enuhaveplads 1 ou 2 r- s°J 

HATTE 
SKJORTER 
SLIPS 

M A G A S I N O S B O R N E Egen Import 
Jagtvej 57 - 'l'elt. 't'aga 1809 x . derfor billigst 

(ved F olkets Hus). 
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