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DER SPARES.
Kort efter Krigen · Udbrn<i, da der be
gyndte at blive Mangel paa forskellige Ma
terialier, indførte man for kellige Bespa
relser ved Lokomotivtjenesten. Man op
hørte med at holde Løbestænger og Haand
bøjler blankpudsede paa Grund af Mangel
paa Smergellærred. Man an kaffede til den
udvendige Pud ning af Maskinerne, Træ
uld paa Grund af Vanskelighed ved . at
fremskaffe Twist, og saaledes gennemførte
man Besparelser · snart paa en Maade,
snart paa en anden Maade. Man fik saale
de daarligere Olie, daarlig Sæbe m. m.
Imidlertid er vi jo kommen over de Van
skeligheder, der i sin Tid gjorde dis e For
anstaltninger absolut nødvendige, men der
er vel ikke Tvivl om, at det er Hensigten
at gøre nogle af de i Krigen midlertidig
gennemførte Foranstaltninger permanente.
Saaledes faar vi næppe nogen Sinde mere
at se en Maskine med blankpudsede Løbe
stænger, det er sikkert en af de Ting, der
hører Fortiden til.
Hvor var det ikke i in Tid en hel For
nøjelse at overtage en Maskine i Remisen.
efter en Udvaskning, tramt pudset, saavel
for oven som for neden, alt skinnede og
var rent, man kunde e, det var en Maski
ne, et Lokomotiv :ilhørende Statsbanerne,
der havde gennemgaaet sin regelmæssige
Renselse og nu igen var klar til Tur. Det
var med synlig Tilfredshed, at Lokomotiv
mændene betragtede Maskinen, naar den

var koblet til sit Tog, og med Stolthed be
mærkede de de beundrende Blikke tilfæl
dige Forbipa_sserende eller Rejsende ka
stede paa deres Lokomotiv.
Men nu. - Det hører til Sjældenheder
ne, i hvert Fald for de Lokomotiver, der
hører hjemme paa Gb., at de sframpudses.
Det hører til Dagens Orden, at Lokomoti
verne kører ud af Hus ligesaa snavs-ede,
som de var, da de sattes i Hus, ja det und
gaas ·ikke, at de endog er mere snavsede.
Saadan gaar det Dag efter Dag, og tilsidst
er Maskinerne saa indgroet med Snavs, at
dette paa sine Steder idder tomm.etykt.
Det er alt andet end et skønt Syn at se
et saadant Lokomotiv kører for et Tog,
bærende i sit Udseende det mest talende
Videsbyrd om manglende Pleje og Røgt.
Men hvem interesserer sig for Lokomo
tivernes Udseende. - Der var en Gang,
man soignerede Lokomotiverne, men den
Tid er forlængst ophørt. - Hvad har det
at sige, at man ikke kan se, hvad Lokomo
tivet er af; gør det noget, at de ligner rul
lende Snavsbunker, det har intet at sige
med Udseendet - blot man sparer - spa
rer!
aadan faar Snavset Lov at brede sig,
blot man kan spare en Pudser her og der,
indtil man pludselig opskræmmes, fordi
der forelaa Mulighed for et Uheld, ja maa
ske for en Ulykke - da man opdagede en
Revne i en Truckvange paa en P.-Maskine.
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aa faar man travlt, man ser, at det ka11
være farligt, at Snavset faar Lov til at bre
de sig i det Omfang - og nu maa ma11
have et ek tra Eftersyn. - Der bliver givet
Ordre til, at Truckvangerne kal gøres
rene, og to Værkme tre beordres til .et me
get indgaaende Eftersyn for at opdage mu
lige vagheder i Truckene, hvad ogsa;::i
lykkede i rigt Maal.
Naar dette aa er gjort, fa:cter man til
bage i den under Krigen indførte Slendri
an, man lader navset brede sig og tænker
endog paa at kaste flere Pudsere paa Ga
den, endskønt der er Brug for mange flere
Pudsere i Remisen, end der •er, hvis Ma
skinerne skal holdes i en nogenlunde an
stændig·Stand.
Paa det velho\dte, soignerede Lokomi
tiv vil det vistnok i Reglen være muligt at
opdage saadanne eller lignende Svagheder
ved de daglige Efter yn, men paa det med
Snavs tilgroede Lokomotiv. vil det sikkert
i Reglen være ganske umuligt at opdage
saadanne Svagheder. Man skal ikke gøre
Forsøg paa . at fortælle os, at det er lige
. er saadan eller
gyldigt, om Renholdelsen
aadan ,;thi man vilde formentlig ikke"have
bemærket den Slags Ting ved de daglige
Efter yn. Det er ganske klart, at Mulighe
den for at finde ev,entuelle Fejl, er betyde
lig større paa det vel renholdte- Lokomofr,
end paa det snav ede Lokomotiv, og der
for er Renholde! en af Lokomotiverne d
Led i Sikkerheden paa Statsbanerne og ik
ke blot og bart et Spørgsmaal om, hvad
det koster at holde Lokomotiverne i en me
re eller mindre prober Stand.
Forhaabentlig gennemføre en bedre
Pudsning af Maskinerne saavel af Hensyn
. til Sikkerheden om af Hensyn til Uctse�n
det, der kan ikke disputere om dett�
Spr1rg maa l , man er kommet for lang-t ned.
og man maa ig-en ørge for en rimelig og
forsvarlig Repholdelse af Lokomotiverne.
Paa flere Lokomotiver af C.-Typen har
man bemærket Brud paa den forkrøbbede
Drivhjul aksel, eller maaske vi skal kalde
det begyndende Brud. - Disse Lokomoti
ver indkald s med regelmæssige Mellem
rum, nogle ver anden Ma.aned, andre hver

Maaned, ti� Eftersyn for at konstatere 0111
Bruddet kulde vær•e bleven større, og vi
ser dette sig ikke at være Tilfældet, gaar
Maskinen ud igen. Det vil alt aa sige, at
et Lokomotiv i den treaarige Periode, fra
. ReparationJil . Reparation skal i Værk
stedet indtil 36 Gange. - Hvad det ko ter,
er vistnok ikke Smaapenge, og absolut be
tydelig mere end Renterne af de Penge,
det koster at sætte en ny Aksel paa. Faar
vi en trafikstærk Periode igen, hvad vi
maa haabe nart .kommer, medfører saa
d�nne Eftersyn selvfølgelig betydeliit
Gene, saavel i den ene om i den anden
Retning. det kan maaske blive vanskeligt
at undvære dem i Driften, og desuden er
der nogen ,rund til at befrygte, at Brud
det kan blive større. Er det i det hele· for
bundet med nogen Risiko at anvende et
Lokomotiv med eo defekt Akse, hvorfor
saa ikke kassere den med det samme Brud
det opdages. Vi kan ikke se rettere end,
at ogsaa dette Spørgsmaal tangerer Stats
banernes Sikkerhed i lige saa høj Grad
om Banernes Økonomi. - Hvad kan det
nytte, at et Lokomotiv har vær•et til Efter
syn f. Eks. den l ste i en Maaned, hvis Ak
�e'en knækker den 2den?
Og Spørgsmaalet er, om det' ikke er
meget dyrere at efterse Maskinen saa hyp
. pigt fremfor at forsyne det med en ny
Aksel.
Vi mener, at den Maade, der spares paa.
f. Eks. paa Gb., hvor der sikkert er for faa
Pudsere, er af det Onde. Lokomotiverne
maa renholdes paa ordentlig Maade, det
bør ikke være Tilfældigheder, om det sker
eller

- 82

ikke;

man

maa komme væk fra

at tage hele Remisens Pud'serbesætning
ud til Kultæsning- o. s. v. og lade Maskiner
ne være Maskiner.
Hvis det var Uddtagelsen - men det er
Reglen!
Lad os alle spare,· ogsaa Lokomotiv
mændene vil være med til at spare, men vi
vil ikke være med til at spare paa Skillin
gen og lade Daleren gaa.
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JERNBANESTREJKEN I TYSKLAND.
. Dette Emne har været stærkt disku
teret blandt alle Jernban mænd herhjem
me me t dog maa ke blandt' Lokomotiv-;
m�ndene, fordi man vid te, at de tyske
Lokomotivmænds Ledere var blandt de fø
rende i den sidste trejkebevægelse. Det
har været noget inden man fik til trække
lige Oplysninge'r dernede fra men vor
hjemlige Jernbanetidende har dog bragt
en Artikel om denne Strejke og konklude
rer i, at da det ty ke Jernbaneforbund ik
ke deltog i Strejken, var denne paa For
haand dømt til at løbe ud i Sandet. Efter
de Fagblade, jeg er i Besiddelse af, skal
jeg imidlertid nu bringe en Oversigt over
Aarsagen til Strejken.
Forinden jeg gaar over til det egentlige
Punkt, vil jeg gerne gøre opmærk om paa,
at jeg i en Artikel i » Lokomotivtidende« i
1921 0111handlende den ty ke Lokomotiv
mandsorganisations Arbejde i 1919-20
har paavi t, at mange Forhold er ensartede
baade for dem og os. Dernæ t vil jeg ger
ne gøre opmærksom paa, at der i Tysk
land finde 2 lags Fagforeninger: de al
mindelige 'Fagforeninge,J, som vi kender
dem, og- de kristelige Fagforeninger, hvori
særlig Katolikerne organi. erer sig, begge
Retninger centraliserer ig i samvirkende
Forbund. Man har da ogsaa 2 Jernbane
forbund, hvoraf .det ene D. E. V. er tilslut
tet de almindelige samvirkende Fagforb"
medens det andet C:. D. E. er til tuttet de
amvirkende kristelige Organi ationer.
Lokomotivmændene danner sammen
111ecl rn Del andre Jernbaneorganisationer
»Det ty ke Rigsforbund« (R. G.), som om
fatter 1/� Million Medlemmer, og endel:i
danner idstnævnte Forbund ammen med
nogle andre 1Tjene temandsorgani ationer
»Det tyske Tjenestemandsforbund« (D. B.
B.), som ligner vor Fællesrepræ entation.
T den ovenfor omtalte Artikel vil man
se, at Lokomotivmændene i Lønningsfor
laget af 1920 følte ig deklas erede; men
at der dog ved Forhandlingerne opnaaedes
en Kia sificering om Organisationen kun-

de tiltræde, idet der amtidig gaves Løfte
om en Forfremmelsesstillillg: Overlokomo
tivfører og i dette Spørg rnaal ligger dell
før te �ire til Lokomotivmændenes Utii
fred hed; thi det har vist ig, at man fra
Regeringe- ns Side var alt andet end imøde
kommende. Del vilde man udnævne di se
Overlokomotivførere efter PrincipJ)er, Or
gani ationen ikke kunde godkende, dels
vilde man ikke forfremme et tilstrækkeligt
Antal, og endelig vilde man, i trid med
det givne Løfte, anvende de forfremmede
til Værksrne tertjeneste, hvorved Forfrem
met en jo fakti k blev illusori k for Loko
motivper onalet.
Det næste ,hvormed der kabtes Util
fredshedi (blandt •Jernbanepersonalet, var.
at man vilde omorganisere de Tjeneste
mand -Bedriftsraad, om indf0rtes ved Re
volutionens Udbrud, og derved indføre en
Vahtrnaade, som i hvert Fald »Rigsfor
bundet« ikke var ·tilfreds med. Da Loven
var vedtaget, og Val gene udskreve , førtes
en hidsig Valgkamp mellem Organisati
onerne med det Resultat, at Rig forbundets
Kandidater valgtes i saa stort Antal, åt de
var i tort Flertal i de forskellige Led af
Bedriftsraadssysternet. Tiden ,er nu ryk
ket frem til Efteraaret 1921, Regeringen
har gennemført en Skattelov med nye Fra
drag-sregler, og disse er af den Be kaffen
hed at de faktisk betyder en Lønforhøjelse
oaa· fra ,500 Mark indtil 20,000 Mark for
Lønning-sklasserne fra 10-13*), medens
man sarntidi_g- vil spise de lavere Klasser
af med en Forhøielse af Dyrtidstillæget
oaa 2. 000 Mark. Jernbaneforbundets Med
lemmer paabeg-ynder nu flere Steder lokale
, trejker, og di se tager et aadant Om
fang-. at Forbundsbe tyreisen rnaa gribe
jnd OJ.t .overtage Ledet en af Strejken.
hvorefter der sluttes Forlig. Trnidlertid var
der hermed ikke opnaaet Tilfredshed
h'andt Personalet, og særlig Mellernklas
. erne -var utilfredse, og der opstod det
Forhold. at den tørste Sammen lutning Tjene ternand forbundet - (D. B. B.) god*) De tyske Statstjenestemænd er inddelt i 13
Lpnningsklas er.
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kendte Forliget, hvorimod Rigsforbundets
, Forretningsudvalg ikke mente at burde ak
ceptere, og under Ledelse af d'Hrr. Menne
og Scharffschwerdt stillede yderlig re
Krav om Forhøjelse af Grundlønningerne.
Jeg maa her indskyde den Bemærkning, at
den tyske Trafikministe� Groener er en
tidligere General, og han, som var vant til
den blinde militaristiske Disciplin, kunde
ikke forliges med den Tanke, at .han ved
sine Dispositioner skulde re.gne med sine
undergivnes Organisationer, særlig Rigs
forbundet var ham en Torn i Øjet, og han
pønsede kun paa, paa en eller anden Maa
de at faa denne store ·Organisation slaaet
itu, det allerede omtalte Forslag til Lov om
Tjenestemands-Bedriftsraad var et Skridt
i den Retning; men i Stedet for at tage
Lære af Bedriftsraadsvalgene, der maattc
have vist ham, at hans Opgave var fejl be
regnet, fortsatte han vistnok bl. -a. støttet
til falske Ra:;,J. Han begyndte nu den Tak
tik planmæssigt at afslaa alt, hvad der
kom fra Rigsforbundet, og mente derved
at opnaa at tving,e det til Strejk,e, som
skulde vise sig uigennemførlig og følges af
Frafald af Medlemmer, hvorefter de 2 Jern
baneforbund skulde dele »Arven«. Hertil
kom, at Trafikministeriet forelagde For
slag- til nye Tjenestetidsregler, Forslag,
som vilde gøre 8-Timers Dag-en ganske il
lu_ sorisk, og som af P,ersonalet betegnedes
som »Forslag til 15 Timers Arbejdsdag«.
Ihvorvel det fremsatte kun var· Forslag,
skete dog dette, at Administrationskonto:
rerne modtog tjenstlige Underretninger
om Norm for Udarbejdelse af Tjenest,efor
delinger, netop byggede paa dette Forslags
Bestemmelser, uanset at det ikke var god
kendt af de lovgivende Myndigh. eder. Alle
disse Ting- tilsammen førte til, at Rigsfor-.
bundet opstillede· sine Krav og gav Mini
steriet 5 Dages Betænkningstid.
Derved opstaar det før paapegede For
hold, at det store Tjenestemandsforbund
(D. B. B.) ikke turde tage Ansvaret for en
Strejke, men godkender den af Regeringen
foreslaede, og allerede af Jernbaneforbun
det godkendte, Forøgelse af Dyrtidstillæ
get. Og vor hjemlige Jernbanetidende er

altsa forkert underrettet, naar den skriver
at Strejken -erklæredes af en Organisation.
hvis Repræsentanter 8 Dage i Forve)en
havde sl uttet Overenskomst.
Det- tyske· Jernbaneforbund, som altsaa
ikke vilde deltage i Strejken, fandt Anled
ning til, i ,e t kort før Strejkens Udbrud ud
kommet Nummer af dets Fagblad - Deut
schen Eisenbahner - skadefro at konsta
ter•e, at nu var Rigsforbundet uhjælpelig
kørt fast, derved at def ved at opstille Ul
timatum havde vars\.et Strejken til Trods
for, at enhver ganske godt vidste, at dette
Forbund ikke kunde gennemføre en Strej
ke. Til Straf vilde man (Jernbaneforbun
det) lade Rigsforbund'et »hænge paa'en<'.,
indtil man i dertil egnet Øjeblik vilde lægge
Tjenestem,mdsstandlens Fremtidsskæbne i
sine egne Hænder.
Imidlertid brød Stre,jken ud med minu
tiøs Præcision og fik bl. a. fra Lokomotiv
førernes Side en Tilslutning paa ca. 95
nCt., af hvilken Aarsag den er benævnt
Lokomotivførerstrejke, hvilket dog ikke er
llelt rigtigt, selv om Lokomotivmandsorga
nisationen med sine 83,000 Medlemmer
var den største Organisation, der deltog.
Det gjaldt nu selvfølge, lig for Trafikmini
ster General Gr.oner om at hidføre et Ne
derlag for Rigsforbundet, og hans første
Parole var: ingen Forhandling med Strej
kelederne, dernæst forsøgte han, dog uden
Held, den fra Militærlivet kendte Maade til
Undertrykkelse af Kaser'nemytterier -
strenge disciplinære Straffe. De 2 Jern
baneforbund, der saa deres Betydning som
Organisationer truede, søgte paa bedste
Maade at støde Kniven i Ryggen paa de
kæmpende 250,000 Medlemmer af Rigsfor
bundet. Men ogsaa dette mislykkedes paa
Grund af Strejkeledernes - Menne og
Scharffschwerdts - faste og ærlige Hold
ning, og da begyndte Mecl'l,emmer af Jern
baneforbunden , som havde fulg{ deres
Organisations Parole og fortsat Arbejdet.
at faa Bindet fra Øjnene og gik - imod
Organisationens Vilje _:__ 'i Titusindvis 'ud i
"Strejke. Endelig, da der synes at skulle gaa
Politik i Strejken, intervenerede Post-Rigs
forbundet; Groener trak sin Parole tilbage,
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og 'efter 6 Dages Kamp indlededes For,
handlinger med Repræsentanter for Rigs
forbundet. General Groeners militæriske
Principper var brudt, og de,r var banet Vej
Hvilke var vore fordringer?
I. Forhøjelse af GrundlØnningerne i I-VII Lønningsklasse.
(
2. forslaget til Lov om Tjenestetidsregler træk
kes tilbage, og alle efter dette forslag opstillede
Tjenestefordelinger erklæres ugyldige.
3. Ingen forfølgelse hverken af Lederne eller
,,
de Strejkende.
4. Regeringen maa overlade til Rigsforbundet,
hvem det vil sepde som Repræsentanter.
I hvor stor Udstrækning gennemførtes de?

Dette var en Oversigt over Strejkens
Aarsag og Forløb; i sidste Nr. af »Voraus«
findes en Meddelelse om, at den Forhø}else
af · Grundlønningerne, som før Strejken
fuldstændig afsloges, nu vil blive vedtaget
ve.d Loy og allerede komme til Udbetaling
den I. April d. A.
Men Strejken har ogsaa budt paa an
dre Momenter, hvoraf jeg her vil anføre 2,
nemlig et Truselsbrev til Lokomotivfrer
Scharffschwerdt, saalydende:
«Deres Ven, Døden, nærer saa stor
Længsel efter Dem, at vi vil være behjæl
pelige til at fremme hans ·ønske mest mu
ligt. Forbered Dem altsaa og vær parat,
vi vil da i et dertil egnet Øjeblik udføre
dette lille Hverv for Dem paa saa smerte
fri Maa· de som muligt. Der gives ingen Ud
vej for Dem mere:
Underskrift: Hævn.«
Det andet interessante Moment var, at
Trafikministeriet har søgt at hverve Skrue
brækkere paa forskellige Maade. Det har
saaledes tilbudt ufaglærte Lokomotivfyr
bødere, som ellers ikke kunde avancere til
Forere, saadant Avancement, naar de paa
gældende vilde skrive under paa aldrig at
deltage i en Strejke, end'videre har det
sendt en saadan ufaglært Lokomotivfyr
bøder ud paa •en Skruebrækker-H�erve
rejse forsynet med rigelige Pengemidler

for en for begge Parter ærefuld og retfær
dig Fred.
Resultatet af Strejken opgøres i »Vor
aus« saaledes:
I. Tildels opnaaet. Rigskansleren har givet Re
geringen Tilsagn om hurtigst at fremlægge og gen
nemføre Forslag herom.
Forhandling herom i de nærmeste Dage.
2. fuldstændig opnaaet.
Et nyt Forslag til Tjenetidsregler udarbejdes,
og der forhandles med alle Hovedorganisationer
derom.
3. Tildels opnaaet. Samtlige Af kedigelser og
Opsigelser ophæves. Kun de allerede paabegyndte
disciplinære Tiltaler mod Lederne afvikles.
4. fuldstændig opnaaet.
De af os valgte Bestyrelsesmedlemmer har ført
Overenskomstforhandlingerne med Rigskansleren til
Ende uden Tilkaldelse af andre Organisationsledere.

og et Fripashefte fuldt af Fripas til II. Kl.
og lydende paa Lokomotivfører ...
Det er jo muligt, at der senere vil blive
modtaget udførligere Rapporter dernede
fra, som kan belyse Enkelthederne nær
mere, men da kan man altid komme til
bage til Sagen.
E. Kuhn.

•

FOLKETINGETS LØNNINGSUDVALGS BETÆNKNING
OM KONJUNKTURTILLÆGET.
Folketingets Lønningsudvalg har under
15. Marts afgivet sin Betænkning. Venstre,
Det konservative Folkeparti og det radi
kale Venstre har tiltraad Regeringens For
slag om en Ned ættelse af Konjunkturtillæ
get med 1/2 , hvorimod Socialdemokraterne
foreslaar en Nedsættelsen med 1/s. - Be
tænk11ingen lyder iøvrigt saaledes:

Der er i Udvalget ikke opnaaet Enighed om
Lovfor laget, idet et Mindretal (Friis-Skotte, Kam
mersgaard, A. C. Mortensen, N. P. Nielsen og Val
demar Olsen) stiller Ændringsforslag gaaende ud
paa at nedsætte det foreslaaede Fradrag i Kon
junkturtillæget fra ½ til '/,. Hele Udvalget Ønsker
en Begunstigelse for de gamle Pensionster og kan
derfor anbefal� det af Finansministeren stillede
Ændringsforslag om, at de Personer, der omfattes
af Lov Nr. 713 af 22. December 1920, væsentlig de
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kun skal have et Afdrag i deres Konjunkturtillæg
af '/,; der kan ganske vist derved fremkomme en
kelte Tilfælde, hvor Pensionister faa lidt mere i
Pension end de, der er pensioneret efter den nye
Pensionslov, men det er kun mindre Beløb. det
drejer sig om, og den nævnte Lov skal underka
stes Revision til Efteraaret, ved hvilken Finans
ministeren har bebudet at ville foreslaa en mere
rationel Ordning af de gamle Pensionisters Pen
sionsforhold.
Repræsentanter for Tjenestemændenes Hoved
organisationer har haft Lejlighed til for Udvalget
at fremsætte deres Indvendinger mod Lovforsla
get, som de hævdede fratog Tjenestemændene en
for stor Del af deres Indtægter, der ved Nedgan
gen i Dyrtidstillæget samt ved Forandring af Tje
nestetidsreglerne og Reglerne for de særlige Y del
ser allerede blev betydelig nedsat. Tillige bekla
gede de sig over, at der ikke var taget tilstrække
ligt Hensyn til den Tjenestemændene givne For
handlingsret.
Da der haade under 1. Behandling i Folketinget
og i Udvalget fra flere Sider er udtalt Beklagel:se
over, at der ved ,Organisationernes Forhandling med
Finansministeren ikke var opnaaet nogen Forbed
ring af og Enighed 0111 Lovforslaget, finder e:t
Mindretal (Hagbart Berg, Lillelund, S. C. NØrgaarcl.
Søren Svendsen og Carl Sørensen) .Anledning til
at udtale, a der til Forhandlingsretten ikke er
knyttet den Bestemmelse. at den deraf fØlgende
Forhandling altid for Tjenestemændene skal resul
tere i Opnaaelse af Fordele; for eventuelt at op
naa saadanne maa disse være fuldt ud sagligt be
grundet, og mod Konjunkturtillægets Nedsættelse
eller fuldstændicre Bortfald kan der efter Mindre
t,illets Opfattelse for Tiden ikke fremføres nooen
reel saglio Begrundelse.
Konjunkturtillæget blev i 1919 givet, for at
Tjenestemændene kunde faa Del i de daværende
særlig gode fJkonomiske Forhold 111ed Hensyn til
Velstand og Fortjeneste for den øvrige Befolkning,
hvilket ogsaa blev udtalt af Ordførerne for For
slaget under Behandlingen i Folketinget, og der
var tillige Enighed 0111, at Konjunkturtillægets Be
staaen eller Bortfald var afhængig af Bevægelsen
i de særlige Velstandsforhold. som hurtig kunde
forandre sig, af hvilken Grund Tillæget ogsaa blev
begrænset til kun at gælde for Aaret 1920. Siden
har desværre de Økonomiske Forhold og Velstan
den for den store Del af Befolkningen været ned
adgaaende, og naar Tjenestemændene desuagtet
hidtil har beholdt deres Konjunkt11rtillæg ubeskaa
ret, har det været af Billighedshensyn, fordi deres
Lønforbedring kom for sent.
De Økonomiske Forhold for den store Del af
Befolkningen, Erhvervenes og Arbejdernes Mulig
hed for at' klare sig i Fremtiden, er for Tiden
saa daarlige og vanskelige, at der ikke er noge:i
sagl�g Begrund�lse - ogsaa under Hensyn til

.

Statens finansielle Stilling - for at oprethol\le et
særligt Velstands- og Konjunkturtillæg til Tjeneste
mændenes Lønninger.
Naar Finansministeren, uagtet saa meget taler
derimod, i det foreliggende Lovforslag foreslaar :n
bevare de '/, af Konjunkturtillæget for Tjene. te
mændene i det kommende Finansaar, kan Mindre
tallet give dette Forslacr �in Tilslutning for derved
at vise Tjeneste111ændene en I Hensynsfuldhed, som
disse antagelig og aa vil paaskØnne, saaledes nt
et godt Forhold mellem Staten og Tjeneste111ændene
fre111deles kan bevare6.
Der henvises ofte til den Indtægtsnedgang, son,
Afkortningen af Dyrtidstillæget har bevirket. Min
dretallet maa dertil gøre opmærksom paa, at 111c
dens Nedgangen i Dyrtidstillæget pr. I. Oktober
1921 og pr. I. April d. A. kun udgØr. ialt 540 Kr.
aarlig, er Pristallet faldet 111ed 1143 Kr., saa . el\'
iberegnet den foreslaaede cdcrang i Konjunktm
tillæget, bliver Tjenestemændene ,relativt bedre stil
let nu end for et Aar siden.
Et Mindretal (Friis-Skotte, Kammersgaard, A.
C. Mortensen, N. P. ielsen og Valde111ar Olse:1)
tillægger det stor Betydning for det fremtidige gode
Forhold 111ellem taten og dens Tjenestemænd, at
Forslaget om Konjunkturtillægets edsættelse faar
en saadan For111, at Tjenestemændenes Organisa
tioner kan tiltræde det, og da Forhandlingerne i
Udvalget har godtgjort, at dette kan lade . ig gøre
ved en lidt ringere Nedgang end den foreslaaede,
og da Mindretallet endvidere mener, at Tjeneste
mændenes LrJnnedgang i d t sidste halve Aar h:ir
været ret betydelig, ikke 111indst ved Sparekom
missionerne gennemfifrte Forslag om Nedgang i
den hidtidige Betaling for særlige Ydelser, stiller
Mindretallet nedenstaaende /Endringsforslag 0111 at
indskrænke Forslaget 0111 Konjunkturtillægets Ned
rrang fra 1/:1 til '/,.
Et Mindretal (Johannes Lou, Parkov og Vester
ager) bemærker, at fra konservativ Side er som
bekendt allerede paa et tidligere Tidspunkt ud
foldet energiske Bestræbelser for at bedre Tjene
stemændenes Økono111iske Kaar. Men det lykke
des først, da Dyrtiden og dens Følger i lang Tid
havde gjort Stillingen for Tjenestemændene endnu
vanskeligere end forhen, at faa o-ennemfØrt Lcln
revisionen.
Under disse Omstændigheder kunde vi have
ønsket nu at gaa til en mindre Nedsættelse af
Konjunkturtillæget end foreslaaet af Finans111iniste
ren, men herimod rejser den Økonomiske Situation
i Befolkningen saadanne Hindringer, at vi under
Hensyn hertil ikke har kunnet anse det for for
svarli0t at gaa i111od det foreligge1rde Forslag.
Det er - so111 af os henstillet - lykkedes at
opnaa Enighed 0111 en mindre Nedsættelse end fu
reslaaet i Konjunk1 urtillæget for de Pensionister, der
er afskediget før den I. Oktober 1919; dette hilser
v1 111ed Glæde.
Et andet Mindretal (Gamborg og A. M. Han en)
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beklager, at det ikke har været muligt oennem
l'or;;lag, fremsat af Mindretallet, at opnaa Enighed
i Udvalget 0111 en Ordning, med hvilken Organis,,
lillnerne kunde erklære sio tilfreds. Man an. er
det dog i denne Sag for unytticrt at stille Æn
tl ringsforslag.

ULYKKEN VED TRONDHJEM.
A11gaae11de Dommen, der faldt i Ulykkessa,,.�•1
ved Marienborg Station skriver vort norske Brotle;·
organ følgende:
Tæppet er nu faldet for sidste Akt i Dramaet
ved Marienborg, og vore Kolleger, som ved en
Række Tilfældicrheders Sammenspil blev sat p,I:1
Anklagebænken som tiltalte for at have forvoldt
den sørgelige Ulykke, er kendt fri at være, og
dermed er det tilfulde fastslaaet, at S k y I d e 11
i k k e I i g g e r hos det underordnede Personale som mange kortsynede Sjæle i de først Øjeblikke
vilde have den til.
Indenfor Jernbanefolkenes Rækker er den nu
faldne Kendelse blevet hilst med Tilfredshed som
et Bevis for, at Personalet hele Tiden har haft
Ret i sin Kritik af Fo r h o I d e 11 e, og som, naar
de for Rettens Skranke blev underkastet en kri
tisk og upartisk Vurdering, maatte føre til, at Ret
færdigheden i dette Tilfælde skete Fyldest, og at
de Tiltalte fik en Oprejsning for den aandelige
og sjælelige Tortur, som de sikkert har lidt, me
dens denne Sag har staaet paa, og som de havde
Kr:iv paa.
Det er dog ikke alene indenfor Jernbanefolke
ne� Kreds, at denne Sag er bleven fulgt med le
vende Interesse, men ocrsaa det store Publiku111,
som til daglig færdes paa vore Jernbaner, og som
Fsjlge dcrnf gerne vil kaste et Blik ind bag Kulis
serne i den Institution, i hvis ·Haand de til for
�kcli,ge Tider betror Liv og Lemmer, har fulgt Ret
tens Uan:r 111ed stigende Opmærkso·mhed.
Eftersom Sagen skred frem, begyndte det og
saa ·.11 gaa.op for Privatfolk, at Jernbanernes Sik
kerhed og ovri 00e Forhold ikke paa langt nær er
saa betryggende, som det kunde være fjnskeligt
at Hensyn til de mange Tusinder,
som i Tidens
.
Lob betror sig til dette Transportmiddel og som
rØlge deraf har Krav paa, at dette sker paa en
fuldt betryggende Maade.
Det er ogsaa forstaaeligt, at Publikum, som ik
ke har det ringeste Kendskab til Jernbanerne ind
viklede Forhold, i de første Øjeblikke efter en
Ulykke, hvis Art og Omfang heldigvis sjældent fo
rekommer i dette Land, er tilbøjelig til ,at lægge
Skylden paa Enkeltpersoner - i Særdeleshed naar
man, som i dette Tilfælde, havde Anledning til :.it
se Autoriteter og andre indCnfor Jernbanefolkenes
egen Kreds komme for Skade at gøre det samme.

At det ikke var Enkeltpersoner, hfjj eller lav,
men selve Systemet og Forholdene, som var den
dybe. te Aarsag til Ulykken, er formodentlig__ gaaet
op for de fleste, ocr det maa nu være givet, :'.t
ingen Ledende vi) modsætte sig, at Jernbanens Sik
ringsvæsen tages op til grundig Revision, og det
l)(jr gøres i Samraad med det underordnede Perso-
nale, som gennem et langt Liv i praktisk Arbejde
111.:-.a formodes at have erhvervet sig adskillig Er
faring paa dette Omraade.
for Personalet er det ikke 0111 at grfre at faa
væltet den eventuelle Skyld for et Uheld over paa
denne eller hin, ocr saa lade Forholdene gaa i den
gamle kure som fµr - thi det er en kortsynet
Politik - men det, som for . aavel Personale som
Publikum er det væsentligste und�r alle Omstæn
digheder, er at undersøge, om tier klæber Mangler ,
ved Systemet og Sikringsvæsenet og saa efter bed
ste Evne at srjge dette rettet - og i den Retning
br5r Fremtidens Arbejde lægges an.

*

Og til alle dem. som i mangelfuld Forstaaelse
af Organisationens Betydning har ment sine Inter
esser bed t varetagne ved at staa udenfor. har
denne Tildra 0else et Ord at sige, der bpr mane til
Eftertanke. Organisationen har ifølcre sin Opaave
Forpligtelse til at støtte og hjælpe sine Medlem
mer i Nndens Stund, og den gØr med Glæde deres
S:ig til sin og sikrer dem det bedste Forsvar, som
l;:nkeltpersoner, der kun har sig selv at stole paa,
vanskeligt kan skaffe sig. lncren er sikker paa
ikke at rammes af Ulykken, og da er det godt at
have sine Kollegers Agtelse og Sympati, og som
ikke stiller sig passiv, men gør alt for at hjælpe,
fordi Vedkommende, der er stedt i Ulykke, har for
staaet at yde sine Forpligtelser paa fællesskabets
Alter.
/

.

Vi ønsker vore norske Kolleger til Lykke med
Udfaldet af Sagen, i Haab om, at man i Norge vil
paabegynde et Arbejde i den antydede Retning til
Gavn for saavel det rejsende Publikum som for
Per,.;onalet.

HØJTRYKSDAMP INDTIL 60 ATMOSFÆRER,
\"ed Otto 8e11dixl•11.

Direktør Hartmann ved Vilh. Schmidl's
Overheder-Sel kab 1
a sel-Wilhelm høhe har i
nledning af et paa Hoved
mødet for Foreningen af ty ke Ingeni
ører- i 1921 i Ca el holdt Foredrao
berettet om de mangeaarige Arbejdef
af den ved Indføre} en af den overhe
dede Damp i hele d n tekni ke Verden
bekendte Opfinder Bygning raad Dr.
Ino-. \\'ilh. Schmidt og han fedarbejdere
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paa Højtrykdampens Omraade. Han
skildrede indledende de Betænkelighe
der, ·som Videnskab og Praksis fremkom
med mod Indførelsen af saa høje Damp
spændinger, der laa langt over Græn
sen for det hidtil almindelige. Under
Henvisning til et bestaaende Højtryk. Kedelanlæg og en Række Højtryks
Stempelmaskiner fremførte han, at disse
Betænkeligheder var grundløse. Paa
Grund af de foreliggende Resultater
var det nu u�en Fare at bygge Damp. kraftanlæg af største Ydeevne med
, Dampspændinger paa 60 Atmosfærer.
Højtryksdamp (Damp paa over 30
Atmosfærers Begyndelsesspændin�) er
hidtil mulig paa to Omraader. For det
første i den rene Kraftbedrift under
A:o._vendelse af Kondensationsmaskiner,
og for det andet i den nu almindeligt
tilstræbte Sammenkobling af Kraft- og
Varmebedrift. Paa begge Omraader
har ved Forsøgene vist sig ganske
uventet gunstige Resultåter Ved en
Højtryks-Stempeldampmaskine med Kon
densator paa 145 Hestes Kraft er ved
55 Atmosfæres Begyndelsesspænding,
435 ° Friskdampstemperatur og 95 °/o
Vakuum under Anvendelse. af dobbelt
Mellemoverhedning blevet fastslaaet et
Drifts-Dampforbrug af 2,3 kg. og et
Varmeforbrug indbefattet Mellemover. hedningen paa 2070 Varmeenheder pr.
H. K. 1 Time beregnet efter Fødevand
paa 0'' Begyndelsestemperatur. Med
større Maskinanlæg kan ventes endnu
gunstigere Resultater. Den ·hidtidige
Opfattelse, at Mellemov'erhedningen ikke
hringer nogen praktisk Nytte er efter
Hartman's Anskuelse dermed modbevist.
For større Ydelser vil man i Fremtiden·
ved Anvendelse af Kul med en Varme
værdi af 7500 Varmeenheder i Kilogram
kunde reg�e med et Kulforbrug af 0,366
kg. for den effektive H.K./Time.
Store Højtryks Dampkraftsanlæg vil
man hensigtsmæssigst bygge saaledes
at man udnytter det øverste Trykfald
i Højtryks-Stempelmaskine, det underste
i Lavtryks-Dampturbine. Højtryks-Kon-

densationsmaskinen kommer særlig i
Betragtning som Drivmaskine for Skibe.
De betydelige Fordele ,ved Højtryks
dampen viser sig ved stationære Anlæg
ved sin Anvendelse i Sammenkoblingen
'af Kraft- og Varmebedrift. Harlman
har ved Begyndelsestryk, der ligger
over 30 Atmosfærer, fastslaaet en egen
artet Sammenvirkning af Begyndelses
spænding og Modtryk. Efter hans Un
dersøgelser tiltager Dampforbruget for
Præstationsenhederne ved en Frisk
dampsspænding paa 30 Atmosfærer og ·
mere og ved et Modtryk. af 10 Atmos
færer og mere proportionalt med Mod
trykket. Derved er det nu uden væ
sentlige Krafttab bleven muligt at anvende større Modtryk end tidligere,· og
man kan nu ogsaa anvende Spildedamp
overalt til Fordampning, Opvarmning
og Tørring, der hvor man tidligere kun
kunde opvarme med Friskdamp eller
umiddelbart med Forbrændingsgas. End
videre lader de Vanskeligheder sig bedre
overvinde som tidligere laa i den rum
lige Adskillelse · mellem Dampanlæget
og Stedet for Udnyttelsen af Spi�de
dam:- en, da denne med den højere Spæn
ding let lader sig bortlede til større
, Afstande. Ogs3:a ved Opsamlingen i
Varmeapparatet er Spildedamp af høje
re Spænding fordelagtigere. Saaledes
vil paa Grund af disse Resultater nu
ganske nye Synspunkter kpmme i Be
tragtning ved Forbindelsen mellem
Kraft- og Varmebedrift.
Fordelene ved Højtryksdampen er til
Stede ved Dampstempelmaskiner lige
saavel som ved Dampturbiner, Herved
er endnu særlig bemærkelsesværdig; at
den med højt Modtryk arbejdende Høj
tryks-Stempelmaskine faar betydeligt
mindre Maal og bliver billigere i An
læget end den �idliger.e almindelige
Kondensatfons- eller Modtrykmaskine.
Ved denne Lejlighed skal endnu næv-_
nes, at F"J,fmaet Krupp i Essen er be
skæftiget med Bygningen, af et Loko
motiv med Dampturbine og i Sverig
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gøres der Forsøg med et aadaiit.
Endvidere er for nogen· Tid siden et
Schweizer Lokomotiv med Dampturbi
ne blevet sat i Drift paa de schweiziske
Forbundsbaner for at dets Konstruk
tion kunde blive prøvet ved For øg kørsler. Lokomotivet er blevet bygget
efter et Udkast af Zoe/ly i den chwei
ziske Lokomotivfabrik i Winterthur,
hvorved en af Forbundsbanerne ældre
Lokomotivtyper tjente som Grundlag.
Turbinen ligger foran R gkammeret
paa tværs af Maskinens Aksler og over
fører it Arbejde gennem en dobbelt
Tandhjulsudveksling til en mellemlig
gende fritløbende Aksel, Blindaksel,
som ligger oven over Hjul tellet og
gennem Krumtap og Kobbelstænger er
forbunden med Drivakslen. Turbinen
har seks Trin og gør 8000 Omdrejnin. ger, hvilket med de valgte dvek ling forhold giver en Hastighed af 7 l ·1cm.
pr. Time. Kedlen har 15 Atm. Tryk og
er forsynes med Overheder. Under
Kedlen er anbragt en Kondensator,
hvortil Turbinen
pildedamp føres o o
afgiver in Varme til Kølevandet, der
strømmer gennem Rørere. Fortætning vandet pumpes med en Temp ratur af
120 ° paa Kedlen gennem en almindelig
Forvarmer. Cirkulationsvandet bliver
atter ledet tilbage til Tenderen, om
paa en særlio- Maade er saaledes ind
rettet, at Vandet for at blive kølet ris
ler ned i tynde Straaler fra Tenderens
Tag. Da der ikke finde noget dgangs
rør vedligeholdes Fyret ved en ærlig
af Ventilatorer frembragt Luftstrøm og
en Blæser.
Ved Prøvekør lerne skal Lokomotivet
i Sammenligning med lige store Kom
pound Lokomotiver have vist en Brænd
selsbesparelse paa 25 °lo og ligelede
skal det ved store Hastigheder løbe
meget støt og roligt grundet paa, at
der ikke findes frem- eller tilbageo-aa
ende Dele.
For Tiden er Lokomotivet paa Værk
stedet for at blive underka tet. en Del
Forandringer og Forbedringer.
I

EN J ERNBANEKONFERENCE I ROM
I Midte� af April Maaned afholdes i Rom en
større Jernbanekonference, hvori en Række danske
Embedsmænd fra saavel Trafikministeriet som fra
Statsbanerne ·skal deltage.
Tif Hjælp for disse Tjenestemænds Rejseom
kostninger og Repræsentationsforpligtelser har Fi
nansudvalget bevilget 10,000 Kr., ca. 1000 Kr. til
hver.
Efter hvad vi har bragt i Erfaring, vil Stats
banerne blive repræsenteret ved Generaldirektøren,
Regnskabsdirektøren, MaskindirektØren, Banedirek
tøren, Overingeniør Biilov, Distriktchef Eir og Kon
torchef Zachariae; Ministeriet bl. a. af Generaldi
rektør Nordlien og Kontorchef Holck.
Vi ønsker god Fornøjelse og haaber, at d'Herr.
kommer hjem med gode og for Statens Drift gavn
lige Resultater, og vi _glæder os til at læse Inter
viewer af Distriktchef Eier. -

,,Prik".

CHEFSKIFTE 06 NY CHE F,
Den I. April maatte paa Grund af Alder Direk
tør for Baneafdelingen T. A. Raben fratræde Stil
lingen som Afdelingschef efter siden 1913 at have
ledet Bane- og Signaltjenesten.
Fra samme Dato er Overingeniør H. Flensborg
udnævnt til Chef for Bane- og Signaltjenesten.
Den ny Afdelingschef er en , forholdsvis ung
Mand, født 1875, men har ved 5tor Dygtighed be
vist være i Besiddelse af Evner og Indsigt, som
naturligt maatte føre ham op til Chefstillingen. Hans Udnævnelse kommer derfor ikke overraskende.
Vi haaber, at Banetjenestens ny Chef med Held
for vor Etat maa føre de mange store Banepro
jekter igennem, som ligger og venter, bl. a. at
Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen under hans
Ægide maa blive til Virkelighed; men vi haaber
og aa, at det maa lykkes den samme Mand at
fa.1 gennemført et nyt System i Baneafdelingens
Adn:inistration, at den Ekspeditionstræghed, der
længe, forøvrigt alt for længe, har kendetegnet
denne Aideling i St. Jørgensborg, maa forsvinde, og
at Ekspeditionen maa faa fart over sig, at alt det
meget Støv, der hviler paa de Sager, Baneadmini
strationen udta)er sig til, maa blive blæst bort, saa
Friskhed og Liv kan straale fra denne Afdeling,
som lægger og s.;al lægge Grund for Jernbane
livets hele Virksomh�·d.
Vi ønsker den ny Chef Lykke og Held i 5it
Embede.

•

0

•

•

Paa Grund af tiltagende Svaghect har fra 1. April
Chefen for Maskinafdelingens Tegnestue, Maskin
increnør H. V. Værum, forladt Statsbanernes Tje
neste.
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Maskiningeniør Værum, der- i mange Aar har
ledet Arbejdet ved Konstruktioner og Bestillinger
af nye Maskiner til saavel Lokomotivtjenesten s0111
til Værkstederne, traadte i de senere Aar ikke saa
stærkt frem som tidligere. Aarsagen'hertil maa vel
søges i _1\faskiningeniØrens tiltagende Svagelighed i
Forbindelse med en ringere Interesse fra den nu
værende Maski1idirektØr for den Del af Afdelingens
Arbejde i Modsætning til, hvad den tidligere Ma
skindirektør udviste, og Resultatet er efterhaandc:n
blevet, at man har, savnet det Præg paa vor Lo
komotivteknik og Værkstedsteknik, som vore nær
meste Lande kan opvise og glæde sig ved;· men
Forholdenes Udvikling har derfor ogsaa medført, �-t
man i Sparekommissionen alvorligt har overvejet at
nedlægge Maskinafdelingens Konstruktions- o;:;
Tegnestue og fordele de her beskæftigede Kon
struktører og Tegnere til Centralværkstederne. Vi haaber imidlertid, at dette ikke maa ske, thi
1selv om Konstruktioner af nye Lokomotiver i Frem
tiden ikke er nødvendig, da Udlandets Maskinty
per sikkert med Fordel kan anvendes paa vore
Strækninger, saa er det af gavnlig Betydning at
have et centralt Sted, hvorfra evt. ensartede Kon
struktionsforandring-er kan foranlediges, hvorfra
klare Instruktioner til Personale fol' Behandling af
ny eApparater, Lokomotiver eller andre tekniske
Foranstaltninger kan udcraa. Vi nærer den abso;
"
og interesseret
lutte Tro, at en kyndig, indsigtsfuld
Leder af Tegnestuen vil kunne blive af stor Værdi
ikke alene for Etatens Økonomi ved kloge tekniske
Forandringer, men ogsaa ved forstandig Vejledning
af Personalets Brug af Maskinerne i Drift.
Man har endnu ikke udnævnt Maskiningeniifr
Værums Efterfølger, men uden at vi agter at pro
vokere eller paaoktroere vor Mening haaber vi, at
MaskindirektØren vil vise Besættelsen af denne Post
sin Intercsse, at den maa blive besat med en In
geniØr, der har de Kvalifikationer, som absolut kræ
ves til den Post, at ikke en eller anden tilfældig
Maskiningeniør, blot fordi han enten er overkom
plet her eller der eller har det Held at være i da;::
lig Samkvem med Maskindirektdren, skulde bliv�
indstillet for Generaldirektoratet. Vi beder om
Manden med de b=dste Kvafifikationer og den stør
ste Indsigt, og vi mener at vide, at en _saadan Mand
ikke findes i MaskindirektØrens umiddelbare Nær
hed.
Vi afventer med Interesse Efterfølgerens Ud
nævnelse.

trafindkØbsforretning.
Skulde Sparekommissionens Indstilling, om Rt
man ved et centraliceret lndkØb vilde kunne spare 4
Mil!. Kr. (særlig Sagkyndige paa dette Omraade
mener, at Kommissionen her overdriver og skyder
langt over Maalet), bØr naturligvis Forsøget gøres,
og selv cm man staar overfor en ny Afdeling med
diverse Kontorchefer, Fuldmægtige, Kontrolører,
Assistenter, Koijtorister og Maskinskrivedamer, gØr
dette ikke noget, saafremt Foranstaltningen ved Be
spariser kan dække Kontorets Udgifter, Lønninger .
111. 111. og saa paavise blot en Gevinst paa 1 å 2 Mil!.
Kr. ved de meget omfattende forskelligartede lnci
kØb, Statsbanerne foretager. Men det hele vil af
hænge af Manden, som skal lede dette Kontor; og
hvor findes__Manden? Indenfor Statsbanernes Ræk
ker vel nok ikke. Man maatte jo i sin Tid uden
for Etaten for at søg� en Generaldirektør i Besid
delse af Evner til at lede Statsbanerne efter forret
ningsky;1dige Principper. Nu skal man ud at lede ·
efter en handelskyndig Mand. - Finansudvalget
har ogsaa (er det Erfaringer, der har gjort det?)
Ønsket, forinden denne Chef beskikkes, at blive be
kendt med, hvem den Mand er, man anser for
skikket, og vi vil haabe, ikke alene for vor Etah
Skyld, men ogsaa for Foranstaltningens Skyld, at
Ministeriet vil være heldigt i sit Greb og finde den
virkelig handelskyndige Mand.
Naar den rette Mand er funden, og heri er alle
Jernbanemænd interesseret, har forhaabentlig Stats
banerne saa endelig sikret sig al de-n Sagkundskab,
�om kan tænkes. En forretningskyndig Gene·raI
direktrl1, bi�taaet af kyndige Regnskab�mænd, dyg
tige jurister, Ingeniører, Trafikmænd og Sømænd
samt en li;ndelskyndig Afdelingschef. - Men naar
en Gang en ny Generaldi,rektØr skal vælges, mang
ler der vel alligevel Folk indenfor Statsbanerne med
forni5dne Kvalifikationer, - men vi vil ikke udtale
os !Ør den Tid, hvad der mangler.
Saaledes er efterhaanden Statsbanernes Admi
nistration sammensat. - Vognmandsforretningen
er efterhaa1:den ganske stille blevet et smukt Stykke
dansk -- pæredansk - Administration. Det gæl
der om at gøre det saa svært, saa svært, saa ind
viklet og tungt fo,· en stakkels Minister og for en
skikUelig og paa Jernbanevæsen ukyndig Rigsdag.
,,Prik".

*

Statsbanernes Sparekommission kom i sine Over
,,ejelser ind naa det Ønskelige i, at centralisere
Statsbanernes lndkØb og formente, at en saadan
foranstaltning vilde medføre Besparelser til ca. 4
Millioner Kr. Tanken ha'r siden været Genstand
for en nøjere Prøve, og efter Indstilling· af Gene
raldirektøren og nogle handelskyndige Konsulenter
har Ministeren for off. Arbejder hos Finansudvalget
udbedt sig Bemyndigelse til at lede en saadan Cen-
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NORDISK LOKOMOTIVMANDS FORBUNDS
KONGRES
Efter foreløbig Be lutning af Sekretari
atet vil Nordisk Lokomotivmand -Forbunds
Kongre blive afholdt i København i Da
gene den 15., 16. og 17. Juni d. A.
Forslag, som ønskes forelagt Kongres
sen, maa være undertegnede i Hænde e
nest den 4. Maj d. A.
Rich. Lillie.

•

40 Aars Jubilæum.
Den 9. April kan Lokomotivfører Osvald Bøckel,
Nyborg, fejre et ikke helt almindeligt Jubilæun,,
nemlig 40 Aarsdagen for sin Ansættelse som Ll,
komotivmand.
B. har altid meget interesseret beskæftiget sig
med de Organisationsarbejder, som hans Kolleger
gennem Aarene betroede ham. Før Foreningens
Stiftelse var han fra sin tidlige Ungdom Sjælen i de
allerffeste Foretagender, som forekom indenfor Lv
komotivpersonalets Kreds i :yborg og blev vea
Foreningens Start selvsagt valgt til Formand for
Nyborg Afdeling. - B. formaaede at lede de alvo,
lige Sager paa en klog og forstandig Maade, sin(;
Kolleger til Gavn og Ære. Tillige kunde han, vel
nok uovertruffen, forestaa en Festlighed, og ta,.
rige er de Lokomotivmænd, som han har glædet
og moret ved sin rent per onlige Indsats ved saa
danne Lejligheder, endog aa ent som ved Afdo-:
lingens sidRte Juletræ gennemførte han Julenissens
Holle med Glans, fremsigende en udmærket af han,
selv forfattet versificeret revuagtig Aarsoversigt.
B. hører, skØndt ikke nogen egentlig robu l
Skikkelse, til disse Kærnenaturer, som end ikke 4lJ
Aars Arbejde paa Fodpladen har kunnet knække.
Med sit lyse Livssyn, med Rit o-tade, frejdige Sina
har han formaaet trods Aarene at holde saavel Sind
som Legeme frisk, spænstig og ungdommelig, og
ved sin Dygtighed, Hæderlighed og sin altid rea,.
bonne Hjælpsomhed har han blandt Lokomotivpe,
sonalet og sine andre Medansatte erhvervet sig e.1
ganske ualmindelig Agtelse og Venskab.
Til Lykke, vor gamle Ven, og hjertelig Tak fo1
Aarene, der svandt.
Ved en lille Festlighed om Aftenen den 10. April
vil Lokomotivpersonalet i Nyborg fejre den af
holdte Jubilar, hvortil ogsaa udenbys er velkomne.

C. T.

fastelavnsfest.
LØrdag den 18. Marts afholdt Struer Lokomotiv
fyrbpd r Afdeling deres aarlige Fastelavnsfest pa:i
Afholdshotellet paa Østl!rgade. Kl. 6,30 tog Festen
in Begyndelse, idet Formanden for Festudvalget, J.
Mortensen, med faa Ord bØd Velkommen.
Derefter slog man Katten af Tr1nden, først Her
rerne, derefter Damerne. Kl. 8 lndmarscherede et
Bondefangerorke ter, der spillede i en halv Times
Tid og gjorde megen Lykke. Derpaa fremvistes en
Kraftprøve, hvor man kunde faa 6 Slag for 25 Øre,
hvorefter der blev dækket Kaffebord i Salen. Ved
Bordet blev en til Lejligheden f.orfa1tet Sang af
sunget, og Præmierne til Kattekonge og do. Dron
nino- uddelt. Der blev endvidere omdelt Hatte til
Damerne og Næser til Herrerne, hvorefter Dansen
tog sin Begyndelse. Festen sluttede Kl. I Nat og
var i alle Maadcr vellykket.
Fe tudvalget takke for det gode Arrangement
og vel udfprtc Arbejde, der gav et saa godt Re
sultat. Og tillige takkes d'Herr. Lokomotivmestre
for udvist god Forstaaelse og Velvilje, der gjorde.
at Til lutningen blev saa stor.
Af Pensionister var mødt d'Herr. Lokomotivfø
rere Andersen og Frank Olsen med Fruer. Hr.
Andersen og Frue møder altid trods deres frem
rykkede Alder, naar Struer Lokfbr. Afd. byder til
Fest.
Sekretæren.

Stiftelsesfest.
Lokomotivpersonalets·Sangforcning i Esbjerg af
holdt Stiftelsesfest ,paa Hotel Spangsborg LØrdarr
den 18. Marts med Fællesspjsning og Bal.
Fællesspisningen begyndte Kl. 7, og alle var i
o-od Feststemning. Under Spisningen blev der holdt
fler Taler og udbragt diverse Skaaler, og der ind
lØb Telegram fra Sangforeningen i Aarhus, i hvilke
der r5n kede Held og L kke.
Efter pisningen gav Sangerne nogle Numre,
hvorefter der blev danset i lystig Stemning til Kl. I.
Under Dansen gav Sangerne igen nogle Numre,
hvoriblandt Lokomotivfolkenes Marsch.
Det var ønskeligt, om flere Afdelinger kunde
faa stiftet Sangforeninger, som Aarhu og Nyborg,
åa det giver saa mange glade Aftener og et mere
intimt Forhold blandt Personalet.
Haaber, at flere Afd. vil følge dette Eksempel,
saa man eventuelt kunde faa arrangeret nogle Sang
stævner.
A. K. A. Berg.

:~
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Nytaarstøjer paa Ob.

Hr. Vilh. Thomsen!
For at forebygge Misforstaaelse og med Hensy1,
til den frygt, som De nærer, for at vore Foresab:t
og andre, som læser Bladet, skal se et personligt
Angreb i min første Artikel med ovenstaaende Ove,
skrift, vil jeg svare paa Deres sidste SpØrgsmaal
først. Naar jeg har skrevet S k æ v e", saa mene,
"
jeg det selvfølgelig organisationsmæssigt set, 01,;
jeg har heller ikke hØrt at andre end De, Hr. Thon,
sen, har opfattet det anderledes; men jeg skal g�r
ne sætte et andet Udtryk i Stedet, f. Eks. ,,Forbie
re", ,,Splittelsesbestræbelser", ,,Separatisttenden
ser" - eller hvad De ellers maatte ønske. Den
Bevægelse, som De i dette Tilfælde har sat Dew
i Spidsen for, bliver af mig og af de 99 Procent m
mine Kolleger paa Gb. og for den Salgs Skyld 01;
saa af den overvejende Del af Deres egne Kollege1,
betragtet som et komisk Udslag af honnet Ambitio,,.
Jeg betragter det stadig under samme Synsvinkt,,
og den lidt lette Tone i min første Artikel, som De
kalder usømmelig Skrivemaade! Skældsord? og
lnsinuationer?· er kun et lille Udslag deraf.
De skriver endvidere meget hØjtideligt: ,,Naa,
man har en Anskuelse, man forfægter aabenlyst og
under rene lovformelige Regler, og da kan skailt
sig et Flertal derfor, saa har man Ret til at antage
sine Anskuelser for rigtige".
Det er hØrt, Hr. Thomsen!! - · - - Modsai
maa man bØje sig for Flertallet, og det bliver sik
Deres Skæbne i denne Sag.
jeg kender ikke Forretningsgangen i den A!de
ling, De tilhører, men hvis jeg havde savnet noget
at hænge min Hat paa i vort Vaskerum, vilde jeg
have betragtet det som mest naturligt, at hen
vende mig til min Afdelings formand og overlaee
til ham at besørge det videre fornødne. Jeg e1
stadigvæk af den Opfattelse at de fornuftige Loic
fØrere er i Flertal paa Gb., eftersom den omtalte
Liste blev fjærnet, og den ringe Tilslutning, som
den næste fik, tyder jo ogsaa paa det samme; me1,
jeg haaber ikke De af den Grund faar større Bv
kymringer for min moralske Tilstand.
Hvad til Slut deres Oplysninger om LokfyrbØ
dernes tidligere Vaskerum angaar, og som De har
faaet fra e n S i d e . og faaet bekræftet fra e n a n
d e n, vilde det være interessant at faa oplyst, fra
hvem De har disse værdifulde Oplysninger, paa
hvis Rigtighed De endda ikke tvivler. Jeg vil over
lade til Gb. Afdl.s Formand at svare paa denne
Beskyldning, da det er ham, den er rettet imod; men
De er i det hele taget i hØj Grad daarlig underret
tet med Hensyn til de Forhandlinger, som er gaaet
forud for den Begivenhed, der har oprørt Dem i

den Grad, at De har ment at burde bekæmpe den
ved deres Protestliste. Jeg skal derfor i al Korthed
give Der nogle Oply ninger, som De k�n finde
Bekræftelse paa . i Gb. Afd. 2's Forhandhngsbog.
Forholdet er følgende: Da der stadig var Plads
mangel i LokfyrbØdernes daværende Vaskerum, ved
Haandværkernes AflØsnings- og Fyraftenstider, og
LokfyrbØderne ikke ønskede at formene Haandvær
kerne Adgang dertil, da de intet Vaskerum havde
for dem selv, paalagde man Afdelingsformanden
at søge udvirket hos Administrationen, at de 2
WC., som findes i omtalt Rum, blev fjærnet for at
give Plads for flere Vaskekummer. Dette kunde
ikke lade sig gøre af Hensyn til Fabriksloven, og
man tilbØd derfor LokfyrbØdernes Repræ entanter
at opstille Kummer i Vaskerummet paa l ste Sal, og
henviste LokfyrbØderne til at benytte dette Vaske
rum. Hvis Administrationen ikke har indhentet
LokfØrernes Tilladelse hertil, kan det som Følge
deraf ikke bebrejdes LokfyrbØderne, og jeg vil der
for henstille til Dem, Hr. Thom en, og Deres Kamp
fæller at rette deres Skyts opad i Stedet for nedad.
J. M i I n e.
I Anledning af den usandfærdige Beskyldning,
som Lokomotivfører Vilh. Thomsen har rettet mod
Undertegnede i sidste Nr. af D. L. T. i sin Polemik
med LokomotivfyrbØder Milne, opfordrer jeg her
ved I-Ir. Thomsen til at komme frem med Navnene
paa sine Hjemmelsmænd, saa at jeg kan faa Lejlig
hed til at gendrive Beskyldningerne, ag jeg haaber
ikke, at Hr. Thom en, som kun ønsker ·at polemi- .
sere med Mænd, som kan være deres Navn be
kendt, vil undlade at efterkomme denne Opfordring.

J. Knud8en.

p. t. Afdelingsformand, Gb. Afd. II.

•

Radiotelegrafi mellem London og Paris.

De tationer, der beny;btes til Telegram.ud
veksling m llem ,de to Byer, Jigger i euilly-Le
valloi,s, i iFrankrig og Chel!Insford i Eruglanid.
om Afsender ,anvendes en Højfr.ekven genera
tor pæa 10-25 Kilowatt. Telegran:nmerine over
føres før t ved Hjælp af e.n Maskine paa en Pa
piTstr.irrumel, om ,gennmnhu1les, og Afsendielsen
foreg,a,ar clernfter med oo. Htastighed af. oa. 100
0l'd pr. Mirnut. De modtaJgne ii.,gua/ler fol\Sitær
kes
· betydeligt og regå trel'es der efter prua en
hurtigt rotererude V•oksplaJde, som meget ligner

- 92 -

.

�ANSK&K0Mor1vfioENDE
die i Fou•ografon an vendte. Naar TeLegr,anunerne saafremt de ønsker at skifte Læge fra I. April.
skaJ. :af krives, •lad,e-.r man Plaiden �øbe med 'Langt Saadan Underretning maa være Sygekassen i
, gei1s'ffil og _k an Hænde s e n e s t den 15. April, og det bemærkes
mindre Has,tighed ,en,d ved Oplla
udtrykkeligt, at der ikke vil blive taget Hensyn til
nu aflæse ,og ,afokri ve , d ,em paa en alrn.inide'1ig
,
· senere modtagne Anmodninger om Lægeskifte..
Skri vemaiskine.
Man henleder samtidig Opmærksomheden pa�,
at Interessenterne efter de gældende 13estemmelser
Nyt elektrisk Strygejern.
er forpligtede til at holde Sygekassen underrettet
om enhver Forandring i Husstanden - f. Eks. om
lndgaaelse af Ægteskab, Tilgang eller Afgang af
Blektrisike Strygej,ern ,er ,store Strømforbru Børn mellem 15 og 18 Aar, af hjemmeværende,
Børn over 18 Aar eller Tyende samt
gere, hvi�et skyldes, ,at ikke ,aJl.ene selve Stryge uforsørgede
•
fladen, :men ,aJ,1e Apparaltet& Side, r og det.s øver Plejebørn, om Fødsler og Dødsfald, Bopælsforan
dringer m. m.
ste Flade opvarmes.
Undladelse af at give Sygekassen ·Underretning
Denne, Fejl er uindgaaet ti et :af iFirmaiaiet •Eh
rich & Graciz, Berlin, fobrikeret ,eilektrisk
• Stry om disse Forhold vil kunne medføre, at Interessen
gejern. I dette eT V1armeelemeutets Ovenside terne dels fortaber Retten til Hjælp af Sygekassen
dækkelt af en ,tætsluttoolde c.Aisbestplade, og Vægt for de paagældende Familiemedlemmer, dels at de
p;J,aden er ved Hjælp af ,et P,a r Afsitandsslr
, iver maa refundere Sygekassen Lægehonorarer, som er
paa Befæstel.;esb�tene ·anbragt i en vis· Afstand udbetalt for Personer, der ikke mere er - eller
over v,ar:moohmientet, ·s,aaledes a;t der forudoo ikke mere er berettigede til at være - i Sygekassen
Asbe:stplrud,ein, fmd,es et Luftmellemrum mell� som Medlemmer af Husstanden.
disse ,to Dele. fudehg er'alle Dele omgivet ,af en
lufttæt Kappe, der omslutter hele Apparatet
Taksigelse.
UJ11dfaJgen selive Stqr,g-efrad,en.
Vor hjerteligste Tak for udvist Deltagelse ved
Vied deDIDe• virkningsfulde Iso1atruon opnaa.e, vor kære Mand og Fader, pens. Lokomotivfører
a;t 1I1Jaiar StrygefLadeni eir 250 ° C., er Kappen og
Jens Langesens Begravelse.
p
dennes Overslide kun 75 ° C. vamn,
medens æen
Familien Laugesen.
ti1svarende Temperatur ved ailmmdelige elektTi
s'lm Stryg,ejern ,er 200 ° C., d. v. s. kun !50 ° lav,ere ,end Strygeflaiden.
At dette betyder '0ll væsootlig Varmebespa
r,else og -et dera
, l følg,ende betydeL, igt mindre
Strømforbrug ved det ny ,e efektris,ke, ,Strygejern,
er umiiddelbart incNys,ende• .

R,_ETTELSE TJ

AoRE3SffO

Lokomotivførerafdelinger.

M a s n e d s u n d: Formandens Navn og Adr.
rettes til: K. E. Paulsen, Grundtvigsalle 7, Vor
dingborg. - Kassererens Navn og Adr. rettes til:
. H. Leth Nissen: Masnedsund.
SI a g e I s e: Formandens Navn og Adr. rettes
til: V. M. Treu, Platanvej 35, St.
V a fil d r u p: Formandens Navn og· Adr. rettes
Kr:-. nsekasse.
til: C. F. Berg:Petersen, Parcelvej 7. - Repræsen
Krans ydes ved Dødsfald til samtlige Medlem tantens Navn og Adr. rettes til: L. P. Bramsen,
mer af "Dansk Lokomotivmands Foren_ing" over Nørregade.
hele Landet.
Lokomotivfyrbøderafdelinger.
Meddelelse om Dødsfald bedes sendt til en af
F r e d e r i k s h a v n : Formandens· Navn og
Afdelingsformændene.
Adr. rettes til: P. Iversen, Niels Mørcksgade 5, og
Fredericia Afdelinger.
Repr. Navn rettes til F. Conradsen.
Sygekasse. - - - -

Interessenternes Opmærksomhed henledes paa,
at der indtil videre ikke herfra vil blive forlangt de
Fortegnelser over Interessenternes Husstand, som i
tidligere Aar udfærdigedes i April Maaned.
�
Interessenter i Distrikter, hvor der er Adgang
til Lægevalg, maa snarest underrette Sygekassen, -----'
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Overført fra D. S. og M. F. til D. L. F.
Fra 1. Januar 1922.
Lokomotivfrb.-Asp. H. N. Skibby, J. P. Blend
strup, A. Niel en, C. C. Vangg;iard, C. K. Jensen i
Brande. - A. H. Hansen, Gb. - A. K. Jespersen
i Vamdrup. - A. C. Knud en i Fredericia.
Fra 1. Februar 1922.
H. R. Hans 11 og J. P. 01 en i Gedser.
Fra t. Marts 1922.
Lokomotivfbr. H. P. Han �, Sønderborg.

Forflyttelse.
Lokomotivfprer E. 0. A. Thomsen, Struer, efter
Ans1Sgni11 1...r til Kbilvns. Godsbgd. under 13. Marts
1922.
Navneændring.
LokfyrbØder H. E. Han en, Aabenraa, har unde1
20. November 1921 faaet Tilledelse til at hedttl:!
Hans Enevold en.
Afsked.
Lokomotivfører K. P. Peter en, Ribe, efter An
Sf1gning paa Grund af Alder med Pension fra jV.
April 1922 (min. Afsked).

Ansættelse f·ra den 1. Marts t 922.
Lokomotivfører paa Prøve M. Mathiesen, Aa
benraa som Lokomotivfører i Aabenraa (min. Ans.).
Lokomotivfører paa Prøve 0. C. Petersen Tøn
der, som Lokomotivfører i Tønder (min. Ans.).
Lokomotivfyrbøder paa Prøvi:: A. R. N. Hanse11.
Skelde, �om LokomotivfyrbØder i Skelde.
LokomotivfyrbØder paa Prøve . T. Rosendahl,
Haderslev. som LokomotivfyrbØder : Haderslev.
Lokomotivfyrbøder paa Prøve H. P. Hansen,
Skelde, som Lokomotivfyrbøder i Skelde.
Lokomotivfyrbpder paa Prøve P. J. Petersen,
Aarhus H., som Lokomotivfyrbpder i Aarhus H. ·
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Nærværende Nummer er afieveret
paa, Avispostko11loret den 3. April

J.

HAN s EN

Sknc1l l't'me,tH

38, Sønde� Boulevard 38.

Anbefalet' si_q til d' Hn·. Je1·nbanemænrl
Telefon Vester 1574 y.
LPVHandør til \'anloltel'irl.

Redaktion: Ve�terbrogade 9 a �. Kjøbeubavn B.
Tlf. Ve ster 2895 v. eller Vester 8113.
Udgaar 2 Gange maanedlig.
Abonne111entMpris: 6 Kr. aarli j?.
Tegnes paa alle Postkontorer i kandiz:avien.

IVesterbrosSkotøjshus
15, Absalonsgade 15,

F O D 'l' Ø

bør være D�res
'J
Leverandør 1
gg
Forri>tnin!!"en rundla t, 1879.

Annone4"-J<..:xp,•dition:

Vodroffsvej 3 b. København V.
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011.
Kontortid Kl. 10-4.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11.

-

I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i Hjalmar Hansen, I. Kl. Ko/!!!�t�?.rretning
"

:

Istedgade 32.

pecialitet: Java l\Iocca Kaffe.

Herrern es Magas in

Istedgade 64. 'l'elf. Vester 220 x.
tørste Udvalg- i Hatte, Huer og
Hanchetsl.:jorter.

!

5 pCt. til Jernbanefunktionærer.
Største Udvalg paa Vesterbro i alle
Slags Straahatte.

· ······················�························•1

A. Muncks aarlige Udsalg i Damekonfektion

MORTEN PEDERSEN,

hele mit Varelager til under halv

I denne faaned realiserer jeg
Gør
Deres Indkøb før De har et mine Vinduer, hvor De vil
finde
til

Tlf. 8!-1. Viktualiehandler. Tlf 89.
VALBY LANGGADE 36.

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj:
-

Smukt Udvalg i færdige Habitter og
Ornrfrakker.
Maalarl ejde udføres smukt og billigt.
Prima eng!. Stoffer. Garanti for Pasning.

Pris.

Ikke

fikse Kjoler, Frakker og Pelsvarer

Istedgade 87

vanvittige billige Priser.

HERREKLÆDER PAA AFBETALING

og Valby Afd. Langgade 56.

anbefaler sig med Cigarer, Tobakker, \'ine og Papirvarer.

Ærb. R. , 'vendsen.

Meddelelse til alle J er�banefunklionærer.

Herreskræderlet Valdemarsgade 49.
Telefon Vester 1692 x.

Johannes Nielsen

Paa Grund af de rnnskelige Tider, anbefaler vi vort 1. Kl. Herre
og Dameskræderi efter Mani til billigste Pri er i Byen. En fin blaa
engelsk
erges -Habit 95 Kr.
Altid billlig t da vi selv forarbejder.

Pasning garanteres.
::
Adelgade 431 Kbh.
A/S Kjøbenhavns
Mælkeforsyning
Talefon 310-954.

anbefaler fra sine detail Vogne: pasteu
riseret sød Mælk, Kærnemælk, Fløde
Eksportfløde, nykærnet Smør sawt den
af Lægerne anbefalE\de Tuberkelfri
Børnemælk paa Flasker.

Istedgades Lege_tøjshus

(A. i\L'l'buneby)
6 6, I "' te d ar a d e 6 6
Specialitet: Dukker og Dukkereparat.
Stoi·t Udvalg i Legetøj - Billi g-e Priser

w.

Schabraham

forlt. man!!E>aarig Tilskærer hos
C. P. Lauritzen & Co.

I. Klasses Herre- og Dameskræderi

Sd. Roul◄•vard 59
fører altid det bedate i

Kredit indrømmes.

Trikotage og

Telefon Palæ I 7 79 y.

Tclef.

�:tabfosementl't

,,Ny Ravnsborg"

Manufaktur

Autoriseret Leverandør
til Varelotteriet.
Telefon Vester 11 75 v.

Vst. 43

VesterfælledveJ 80-82. København
anbefales ærede Fagforeninger til
Møder og Baller

slatsDanepersonalets
Brandtonikrinus-Forening.

Ærb. I, C. Christoffersen.

VESTERBROS FROGTLAGER

EkspeJ itions-kontor:

Vesterbrogade Nr. 26,

EN GHAVE PL A DS li.
Frugt og G, 011tsager.
Tørrede Frugter samt Oo11serves.
Billigste Pri�er.

Telefon Nr. 6626.

Foreningen er oprettet 1891, har ca. 9000
Medlemmer, ejer ca. 63,300 Kr. og har i
Understøttelse uddelt ca. 66,500 Kr.

A. C. J E N S E N ,

La11 P,·æ111ie.

Glarmester og Forgylder,
57 Flensborggade 57

Kulant Erstat11;ng•

Indmeldelser og Oplysninger

Fine�te I .dramning. - Hu,it·r indsættes.
J:11llt>�a,di11e" - G,irdi11stæ 1!!'er
samt alt t I Faget henhørende
til Dag-en• billigst• Pr s�r.

pr. Brev eller gennem 'rillidsmæudene,
,ler for København er:
Hr. Lokomotivmester Clausen, Hr. Te!
uer 1\'. Jacobsen, Hr. .Maskinar
bejder l\L Kirketerp, Hr. Ranj!'ermester
LPntming og Hr. Fnld1mE >gtig Pockel.

------=--=-'--=-=====~==-.-:--_-~~:--=
1 04-.

HUSK FiSKEFORRETNINGEN

Telefon Vester 6255 x.

40 SØNDER BO�_Lf}��:� 40

I

.

Telefon Vester 1165 ,,.
VE S,'.l' E R R H OG A D l<J

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

PIANOER

==

FLYGLER

Ko ntant SallP og b illigste Afbetaling.

I

A/s

Bredgade 23 - København

Filialer

i · alle

større

Provin1byår.

Det danske Mælkekompagni, København.

Salg direkte fra Lager,
Glas, Porcelæn og Køkkenudstyr.

FJEL-l.ANDER & LARSE N
Telf. -Vest. 3868.

Kontor og Prøvela11 er
Vesterbrogade 36, Bagbygningen.

Telf. Vest. 3868.

Statsban efunktionærer 10 pCt. Rahat.

Største Udvalg i Lædervarer
Direkte Indkøb

Stort Udvalg i Konfirmations-Gaver

HANS SØRENSEN - Tlf. Nora 3189 - Falkoneralle 54

Tasker - Portemonæer - Kamme - Albums - Rygsække
N odemapper ·_ Alt i Rejse- og Skoleartik] e:i;.
Billige Priser. Ingen Konkurrence.

Husmødre

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

køb billigt i

Smørlageret

Co l bjørnsens~ade 20, er. G .
F ineste Vegetåb il Margarine
Nr. 1. 79 Øre pr. 1/2 kg .
Fin Vegetal Margarine. Nr. 2.
74 Øre pr. 1/2 kg.
Fineste dansk lurmærket Smør
og nylagte friske Æg sæ lges
altid billig st fra Lager.
Aa.ben fra 9 - 4.

Cafe "Frem", Hillerødgade 24, Telf. r11aga 1127
l. Kl. Smørrebrød. - a la carte hele Dagen.
Nyt B illard. - Anbefal es d'Brr. Funktionærer.
M. A. PETERSEN (mangeaarig Tj euer i Kædekæl deren).

Udsalg

2.52..S2..52..5'2.52..S2..S2..5 2..5'2..52..52.52..S

Selskabslokalerne, Frederiksberg Alle 11,

Hatte . . . . 3,85
Kjoler . . . . t 6,85
Bluser . . . . · &, t 5

I

ved Aage Jensen

======== Dybbølsgade 41

Alt i 'Manufaktur, Trikotage, Dame-Lingeri
S tatsban efunktionærer 5 pCt. Rabat

SKOTØJSMAGASINET

,,'V A L"D E M A R "

A. Peters en, Vesterbrogade 75.

Vesterbrogade 85 :: (Grundl. 1878)
Sidste Nyheder af al Slags Fodtøj .
Leverandør til Forbrugsfo renin gen.
R ~pa• a tioner udføres.

======== Telefon Vester 5973 y, ========
I. K.ls Møbler Ul Værkstedspriser. Reparationer udføres.

H. C ~ Hansen,
'

62, Vesterbrogade 62.

Trikotage,., og Garnforretning.
Stort Udvalg.

fil

Strikker i et ,, Bøge 11

63,

Underbeklædning - St~ømpe r -

ffi
m

modtager Bes tillinger paa Bryl lup per - Konfirmationer - Baller.
.
.
20- 100 Couverts. - 1. Kl.s Køkken.
Æ rbødi gst J . M. HEDETOFT.
Ln
.si=:!=12. S"2 ~=12.=12. 5? Se=. 51:=.=12= 2.5c:::!.5c:::!

Sokker

Skotøjsreparatlons Værkstedet
Borups Alle 24

anbefaler sig med lKlasses Arbejde til oedeostaaeode billige Priser: Herre Saaler og H æle .
Kr. ~75, H erre Saaler Kr. 7,00, Herre Flækker .11..r. 1,75, Dame Saaler og Hæle Kr. 6 75
D ame Saaler Kr .5,50, Dame F lækker Kr. 1,25,
For samvlttlg hedsfuld Forarbejdning
garanteres.
C. PETERSEN, Skomager.

SOfUS
Andersen
· ·

Kl. s

Bageri & Konditori. Hillerødgade 26

1.

Tlf. Taga 547 V.

Istedhus Møbelmagasinilill:1Z!~F1

- - -- - - - - - - - - - - -·- - -

Garanti for Soliditet. 1

CHR. NIELSEN i~ :!:ia~!ster
HATTE
SKJORTER
SLIPS

·

Enuhaveplads 1.ou 2 s°:.

MAGASIN OSBORNE
Jagtvej 57 -

Vj.Ikaa.r

Mon t-erede Værelser paa. 1. Sal.
209

'l'elt. 'l' aga 1809x.

(ved Folketa Hus),

Egen Imp or
der for billigs

