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VORE. SIGNALER 

om bekendt vedtog · :i.kikerihoosik,om
m1ssiionien i si'Il Tid; ,ait dier ,pa,a Hovedba
n r for�m 1a-ll,e I.ndkør ,el ,igirualer skulde 
anbringes, foemskudte Signa.ler. 

Denne F.m M11Slbalitn:i,ng ·e1r j-o gennem 
man�e A,ar øn,s;k, t iaf Lokomotivf-ø;reren, 
bruade fordi det. -hair in B tydndng .i Siik
kerhedsihEmSeende, som fordi deres An
brinlgelse betyder ;en .m,e;re præciis T,og
gang, og e.n,d,videre er ,af økonomisk Be
tydning for_ tat banerne. 

I det tSidste ars T:id ,eir der paia Sjæl
laind ,gjo:tit F-01�sø.g med fremskudoo Signa
l-er uden Arme, men med betydeligt stær
keTe Lys. Et aiadan,t fremskudt i,gnial 
hJar først været ,op,sitiliet pa,a Prøve iI1ord 
tor Skodsbor,g .. Deitte har IIl.U ii. n,ogen Tid 
vi;e11et op.Sitillet ø.st , _for G lio,s!tru,p, end v1de.re 
e;r et 1l:Lg1nende ignial opstillet vest .for T1a,a.. 
sflru,p. Øst for Vigerslev ,er og,sa;a paa 
Prøve ,opstillet -tre fremskudte :Lg,nialer 1a.f 
en .anden Type. 

De først 1J1ævm,te iaf de heromhandl,e<le 
Siig.naler er leverede ,af det venske Fia.'Ill1a 
»Ag,a« medens d,e,t sidstnævnte er fir.elms,til
let ,af et d,ainsk Ffrmia og forsynet med
elerotr1sk Lys.

Det .er Hertis·1g:ten med di,sse i.gnial-er, 
ait det stærke Ly,s om Daigen 1s,kml er tJatte 
d-en maniglende A;rm. 

Naiar ·man ved de d.ansloo batsbaner 
er - ,skredet.--ti.l•- dd, c. For- øg, sky,ldes det 

for det førsitc, ait det vil være 1aif økonom1sk 
Betyd.n:ing for Staislb31Ilerne, fm,dd ,de me
kia.niiske Træk spar,es-, for d t ,and-et, ,ait 
m,':WJ, ved en ,ern°e1sk Bane er g.aaiet fuld� 
stænd,ig -over til Lyssiign,al,er, og ait det der 
men , ,at d1s-se vii,ke paa ·tilfred,s tmende 
Mimade. 

Af Strutsbait1e1·ne er der j:ndiherutet Er
k-læring foa Lokon101tivførerne angaruenick 
d1s,s,e Sigrnalers Anvendelighed. H v,orl-e
des Lok,om{)li;ivf•ø�eren er ,he['p,a,a, skal v:i 
ikike for TLdoo ,komme nærmere -ind, 
det Vli I formem1tliig til ei,n Tid blive orp ly,st. 

Tmidl-edtld ,er ,der næpp Tvi l om, ,at 
Lakomotivførea.'Il.e ,e[' ,gl-aide for den g,odc 
Bely, nin1g i d.i,sse Si,g.nialer, 0ig iat d kun
de ønske Belysmngen ,af de .alm. frem
skudte i,gtna1er tor tærket rp,ma ,samme 
Maade og dog bibeho.lde Armen. 

Vi ved meget go.dit, ait del' kian s·i-ge,s 
ma11ge ,g,ode Trin1g o·m de ,armlø e frem-
kudite ri.gna.ler, ba,ad,e ait de ii Regn- o,g 

G11.·iaaV1e1r ,tydel:igt, ,0ig 1at de å-kke mind- t 
.i MøTke foain ,s1 s pa,a meget 1-ang Af.stand, 
ikke desto mJndre mrun.g-ler de ,en Ting og 
9-et er Armen. Det er muligt, 1rut Lokomo
•tivførerne paa dette Punkt er no:g,et 1k,on
,serV1aiti ve, ford·i de ikke ,triak:S · ,er vi I lige 
til ,at ,g:i� Afkald paa Vingen, men ·denne 
byd,eT og a,a v1sse F,ordele, fordi de,t fø.les 
som 1110ige,t mere :betryggende o,g1saa ,at 
kunde se Armen, s-aav,el forind,en Si,g11J31let 
n3!8JS, , om e.nter -at det er -p,a eiret. 

-
.. 

: .. 
• . 

' • . 

... 



'DANSK fQKOMOTtVTt DEN DE 
lmiclle:r tid kal vi li.kke for nærværen

de komme nærm r in'd pa,a detite Spørg, 
maial, 11Den vi v.il igerme ipaa Forhaand ig , 
at d., ,foemskudite SigniaJ.eir red V,igerslev er 
daarl:iig,t stillet ved Bedømmel en, fordå der 

taar itre S�g•naler VJed Siden iaf hinM!den. 
Lyset fr1a di e f,aldier Uiil.der vi,sse FolI'lhold 
meget stærM ammen, blænde.a.· ofite Loko
rnoti vføreren, aa ,aJt lve Gennemkør,ool -
·gnailet bliver vian kel.igit ,a,t æ, hvorfor

Bedømmelsen ,af d1 fo msJmdite i,gna
ler eventuelt vil f.alde uhe]digere ud end 
for det ved G Lo trup eller Tl8/8Strup a.ri
b1-,a,gite. 

Vå. kunde derfor 1tænik.e os, iait man for-
01g v.iis ,opsiti.Uede et s,a;ai!.,ant ign,ail øst for 

TaiastT11ip eHer Hedehuoo.ne, hv-01rved man 
vild opn1aia, ,a,t Lokomotivførenne fik Lej
lighed ,til at ,be4ømme dette fremskudte 
igna;I under iil:.sviarende .F,orhold om ved 

Gl,ostrup og Vi for T,aiastrup. 
F1abriken deir liaver d vced Viiger, lev 

anbragte i,gn1aler, <l r er .af dansk Fabri
kat, 1lig,g r -ikke pa,a den lail.e ide, idet den 
itil Lokiomativfø.rer1:1 uddeler føl,genoo Op
r.aiaib: 

Læg Mærke •ti,! de 'lre nye Blinklys FOTsi,g
rwler der er opstillede ved Vigerslev, fordi de 
i væsentLi,g Grad aidiskiller si,g fra iandre Blink
ly . 

1) De er de for te BLinksignaler af dansk
Konstruktion og Arbejde, der er benyttet
her i Landet.

2) De er elektriske, - -0g er derfor UDJder ta
dig ·direkte Opsyn i BLokpooten, i Takt med

jgnallaimpen ,blinker nemlig en Kontrol
lampe ti Po len.

3) De grørnne Blinkly; er meget kraftige -0m
Da,gen, -0g kan i kJiart olsk:in ses paa en
betydelig ,slørre Afsl:and end de uiden1and
ske Blån.klys (oveT 7--800 Meler), mederu
de branidgule lvfø1gelig kan ises endn1u
,længere.

4) Læg Mærke til de· l,ange, rolige Blink, ¼
ek. Ly ¼ Sek. Mørke -0sv., der virker

lang,l mere bet,olige111de for Øjel end skarpe
og kortvarige uden•laruc1 ke 03liinlclYl'J, sær
lig,t v,ed grønit Ly

5) I taag,et Vejr og i n,efog � es ignalerne
langt lebt.ere end Vinges.i.gn,aJ.er, idet !Lys
keglen. .i Laaget Vejr er megert stor, -0g far
vet Ly , k•once.nlreret gennem Llnoor, laar
,g,odt genmem Taage, og i nefog ses Blink-

variationerne tydeligt, :selv gennem I kry
tSt.aller paa eru t.iliset Rude. 

6) aar De passerer Signalerne om ia.Llen,
læg da .særligt Mærke til, at iLy t er ,svæk
ket ,og ikke blænder, .idet det elvfølgelig
jkke kan gaa ian at ødelægge Lokomotivfø
rerens !Øjne, ved at 1aJde .cJet ,blætJ.dende
DagisJ.yooi,g.nal lb1'in.ke og, aa om atleru. Ved
et Tryk paa en Knap inde i Posten sættes
Lysstyrken ned ved Mørkets Frembrud, -0g
man !har da øl: furitrinli.gt Natsignal med
stor Synsvidde, -0g paa samme Tid red uoe
r EleklriciteLsf.orbruget til 1/ø af Forbru
get ved fa1St Ly

De dan ke BlinJcly; signaler ke.nidetJegnes ved:
lange, ralige Blink, 
kengste Synsvidde ved. Da,g o,g at, 
blænder ikke om Natten, 
billigere i Drift og Anskaffelse,
Drift ikkerheden større end ved ud011,J,a.111dske 

BLinklys. 

Det r et mar,t Firma, deir er g.a,aet 
i Giang med dennie F.aJbrikiaition. Vi vil 
d g henstille rtiil Loikomoitivførerne ikke 
at lail.e si.g p,aiavirike af RekLamen, men 
udelukkende ),aiJ.e aigJ:ige Hen y.n være raf
gøreinde. Af denne Grund bøit· -0p8itilles et 
enkelt iigruail soon fo1,an rnævrut. 

SOM MERBETRA6TNI N6ER 

Vjlde man nooskrive for kemge Ar
bejderor,g,anis,a,tioner Historie, deres Tål
bli vel.se oa videre Virksomhed, vilde det 
i.kkert vi e ig, rut red iden af Lønvil

:k,aarenie v.Hde de re p,ekti ve 0Tgan±sati,o
ner,s Opg.aver og Virkefelt, Arbejoo,vilkiaa
r-ene vedrørende, komme til .ait i:ndtaige ad-
killj,ge Bliad-e i Hi, tori bogen. - Qg aia 

, aaled indenfor D. L. F. -
Dens Lede1se h.ar i den ene te Tid 

kunn t f,a,a Lejlighed til at sikriv;e .a,dskil
li,g,e Blia.de i Hi tori,ebogen om Kampe:n_ for 
Medlemmerne Arbejd) vilkaiar, og Kam
p n f01 t:.sætbes ufortrødent ,og u, tandselig,t; 
og for Tiden hvorfor? 

den ,at komme ind paa noig,en viden
' kialbeli,g Filo oferen oveT dette :hvorfor, 
føler j g Tr.an:g ,og A•nledning ti.I, maiaslre 
nok i no.gen Gmd indi:riek.te at komme ind 
paia Besvarelsen :af døtbe 1hvorfor. 
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'uANSK lQKOMOTIV 1i DEN DE 

F-0r at .blive ved »Sommerbetriag,tnin
gierine< kan 1Jl•ain j,o passende begynde med 
Junikørep1an,en og de dermed forbundne 
Kørsel,sfordeli.n,gier. Om disse høres :iihvert 
Fiald her i Ararhus næppe eet .anerken
dende eller tilfreds Ord fr,a Personialets 

ide; nej, derimod mismodige og ,haard10 
Ord. Og let ikke uden GrUJI1d. De sid-
te Kørsel fordeliniger hiar :bT.aiat Perso

nal t birtr,e kuffel&er, idet Tjene tetidsireg
leme af dmin.i tr.a1Jionen er f01·tolket og 
pa'l&k!tis ret paa en .inhuman MOOide. aa
vel rrjen tens Tilrettelægning om Fri
dagsspø1,gsmaalet ig,i ver Anledn,in.g til ,be
retti,get Kl1age. Om de Tme, der for Ti
den køres fra A.arhus IH og flere an.dre 
Depoier i 2. DiSltr-i1k,t k-an m8.II1 uden Over
dri ve1se såigæ, ,at de er for ha.arde for Per-
onalet, idet der er for m gen Tjeneste og 

Fravæoo1se fra Hjemmet og for lidt Hvile. 
Dette være sagt uden noget som hel t 
Hensyn 'til, om 'l'j,en,estetid:sregl-erne tilla
der :n maanedlig Tjene&temax. poo 20 
Timer eller 250 Timer. Menne.siket eT jo 
nu eng,ang, bek1aig,el!iigt nok, ikke en Ma-
k1ne, ,sQJlll ,af Administrat�onen kirun ind

.stilles efter en bætemt kala iti1 :at ud
føre et vist Aribejde i Løbet af en Miaanied. 
Med det samme maa an.føres, .ait den nu
væ1'10Ilde 'l'jeoostetid.sberegnin1gsmaa.de er i 
høj G1,a,d urøtfærdåig ov-erfor Personialet 
,o.g rummer for meg01Il, Vilk:aarli,ghed. -
Man s:pør,ger, 1hru: Lokomotivmanden ikke 
mor.aLsk ,set Krav paia en �en,tlig Fri-dlllg, 
eller hørnr han ;til Baner:nes Sted'børn? 
Hvorfor byd,e,s Lokomotivmand-en ,en; Fri
dag, som :begynder ved Midnatstid og otte 
efiter en Lang ,og Sltrælllg Arbejdsd.ag, me
diffillS 1til Eks. V ærk&ted,sia.rbejderen holder 
Fr.id'ag !hver øn- o.g Helli,gdaig i Aru:et, 
og hvis Frid,ag begynder Lørdiaig Midd,ag, 
ellter høj t 6 Timers Arbejde 1pa.a deini Daig. 
Elle.r Kontormanden- henholdsvis -kmdw 
prua f. Eks. Kias.sekonJtoret, hv-or vi 'he'Illter 
vor Løn, Fridag' øn- ,og Helligda1ge Aiaa.·et 
igerunem iplu ytaarsafite.nisdrug, Faste
lavnsmandag, Piaiaske- o.g P,in,selørdlag, 
J uleaf,te11JSd1ag osv. Tillige gælder for en 
-tor Del iaf de her nævnte K:ate;gorier,s Per-

onale, wt Adg.rungen .til en ordentlig Som
merferie er anderlede gun tig, end d,en 
er for oo. 

Man 1S1pø1�er, 1trænger den, der har den 
behrugel-ige ,o.g regelmæssige A1 bejdsitid 
h.aardeire til en orde.rutliig Flidag eller en
orderntI.ig ommerferie, end Lokomotiv
manden, der, tør paastaia , har det illlest
urege1mæsså.ge og ubehagelig AI·bejde
ved Banerne?

I sin rl'id, vel for ca. 2-3 r , iden, 
blev :ig rmem ill.unds,krivelse fra Di triktet 
parubu<llt, 1at Biamiernie TjeooS!temænd saa 
vidt muligit skulde tildel en ugentlig Fri
d:ag. Gælder den Bes1temmelse ikke mere, 
eller ,har den nu værende Tr,afikmim.i,ster i 
in Spaoohunge.r .slUJgt den s,om saa mange 

.andre 1af Tjenestemændenes Goder. 

Men i :hve1�t 'l'ilfælde, tænk dia :paa 
H-errer Embedsmænd, om �kke det vilde 
bl-ive til gensidig Fordel, om man 1g.av L.o
komotivmanden en •ordentli,g ugerutlig Fri
oo,g og en ordmtlå,g iFerie. 

I Lok-omotivitidende .r. 12 ,af d. A. 
skrev vor ærede Reda�ti-on en Artikel om 
Forhiandlmgs1,etten, en Artikel ,saa nog
tern ,o.g be keden i s,im, Fo,r:m, ,at man ef,ter 
de nu ind,traiaclit.e Ti1standie kunde fristes 
itil iat lige, .at næv,nite AI·,tikel kunde have 
trængt til en kærpelse. - FoThamdl'ings
retten ( den eruakald,te) er en af cle to t-e 
Anstødæben, hvad der ikke just 1tjener 

dmintlstrrutionen ti.I Ære eller Gun t. Vi 
Lokomoitivmænd, ,paa 3 nær, er nemlig ik
ke SokLaiter eller mekamiisk ikkedukker, 
men Lnd-ivider, ,der ikke er 50 A1a.r bag 
ellter Tiden, o,g har ,a,b olut ,og .rimeli.g,t 
Krav paia .at blive taget Hen yn -til som 
Forhandlingsfaktorer, -hvad noble, ku1ti
veDede og kloge Mænd naturli,gvis og a.'l 
vil .aø1,e. Vægrer vore Embedsmænd ig 
voo. at f01-e en fomufitiig o,g s,a,gli.g Forihand
lin,g med v,oæ ReipTæsentaniter eller viser 
o mimdre tnbø1·1ig,t HeI11Syn, maa man jo
,gaa ud fr,a, ·at det i nogen Grad sko1�ter
p,aa f.orrunnæVIllte EgeThSkaber hos vedkom
mende Embedsmænd.

Hv:ad der i d:isse Dag prn,ktiseres ov-er
for Lokomotivmænd.ene kian kU111 benæv-
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'uANSK lQKOMOTIVµ DEN DE 
nie.s som Diktaitur og Tvang; men Tvang 
av1er. let Tr,ods, s-elvføiglehg, derfor syn-es 
det, som det v-ilde være 1-alllgt fornufti,gere 
rut foriharulle mg til Riette moo ,os, end ved 
e.nhv-er given Lejlighed ,at bruge M.ag,t
sprog; det ,Slidste giv-er -nemlig -Bagsilag fø.r
eller senere. Opn,a,as jkJm :andet ved Miagt-
p11ogiet, op:naas iaf sig selv ,at sløvie Per

SO[}Jaleits Initeresæ og Arlbejdslyst, hvad
næppe k,8IDJ blive til Gavn for Hanerne.

Som sær.liig1t :ak,tuel-t rettes der væænt
li,ge A-nlær -over Turene, Frida;giene og 
Permjssio'llSforhold-ene her i 2. Di&trikt 
J U'Ilikøreplrui.en br:agite flere Per,son,tog, 
men færre Goc1Sltog i f.as1t Tur, hvilket be
virkede, .at der blev me1�e for Pemon1alet 
udenfor Tur iat køre med, da der maatte 
nogle God1ssæ1,tog i Gang og med Ferle
,triad'iken 0,g,saa Per-sontog. 

Sa.mtid,tg melder s-i,g Personalets Trang 
1ti-l F eriie, h v,aid der ,al,t i . .alit ,har -til Følg,�, 
at der p.aa gian,ske -ko.r,t Tid indtræder en 
føle1i,g Prersollialiemamg,el, der 1brutalit la
der h:aa,nit om ISparek,ommiissiooo-Betænk
Illi:nger og Venstrepriesisen,s Raiab om for 
meget Pel'lsom,a1e. 

Moo dennie Perisom.ialemangel kommer 
Admin1striati-orums manglelltde A11&vaæfø-
1ehse og HensJ[l)Slø,shed riigitigt for Daigen, 
idet mami, d,a Kriisen indtræder g,an,s;ke ro-
11gt lader tReserveper.son.alet køre 4-5 
Uger i Træk ud-en [llogen Fddiag og skri
der -til saia drastislre -Midler som :aJt be
n y:tte fust Turs Pers,ona1e ,praa ordinære 
oig ha,ardt .mtræn.g,te Fridlaige, fø:t main 
nogien,sinde 1har 11iruget e:amtligie Asp:ir:anter 
i Br\}g iti-1 Lokofyrb.-tjeneS1te. Pinen. bli
ver imidlertid væ1'J'le og værre for DiS1trik
tet, Lokom,otivmætænie »sæbtes under Ad
min,ist11atiion«, idet em. I,ngeniør sendes ,over 
i Remisen for ,at kolliSltaitere, :om ikke Per
s-o.rua1ets To.mmel,skrue:r ville kun11e taiale 
endnu en Omdrejning; men 1I1ej, der e:r in
•tet at ,gøre. - Saia :bekendtgør Di.iSltriktet
,tilsamtlå.ge De:poiter, .at der ikke lmn igives 
mere ,eoo -højst 6 Dages Permi.Bsfon til 
:hver ,i So.mmermd.; .roon føler si,g d-og ,irJ�ke 
,t,i,1:f.reds med det :im:lvundne Resulitat, og 
i-ndskrænker for A,arhutS: H's Ved}.{omman-

de det d,agli,ge Arntal Permiæi,oner. · Kræ
vier erulv.idere Permiissiollls-bøgerne foæl,agt 
i D1striktet og for at fuldende Dikotaitor
systemeJt, udsiteder D1str:ik1tet derefter em. 
For,tegnrelse ,over, -hvilke Dage Per,som.ralet 
-kan f,aa dre 6 Dages P.erm1S:Si-on, vel a,t
mærkie --c- det Anital Daige, man ,al-Lerncle
mruabte .have haft .efiter 1. Juni Til Eks.
Har -en -Mand først i Juni hafit 2_ Da.ges
P,ermåæion ,og -søgit 10 Dage sidst i Juli,
meddeler Di·str-ik•bet AT •edkommende, alt ham
kra'Il f.a.a 6 --c- 2 Daige, :al-te:aa 4 Dage i d-e-t
Tid.s!rum, ,bran th,ar søgt. B.aJSta!

Udtsågt-Æm itil ,at ,skul.le erstrutrte P.eris·ona
l•et udenfor Tur (Ar. H.), ea. 15-20 Sæt, 
de ti1godehavendie 4-5 F1·idlage er selvs,ag,t 
Di&.trmte-t en Ki1de til megen .Æ1;grel&e, og 
,gode Raa,d ,er dy1�. Men man er •smart, 
og Skælmen sliaar den kække bi. Der ,skal 
i Juli M-aanied være Fugleudstilling paia 
Færn101me og e.t eller ,a,ndet af A:grar.tor
eningen 1sitærk,t ,oprek1ameret Dyrskue i 
,Silkeborg. ,avnlig det s,id-site er probat. 
- ved Op:sl.ag -bekendtgør D1strikfot, 1rut i
de ,o,g de Dage, ea. 1 Uge, kan der i An
-le:dmiing ,af Dyrskue i Silkebol'lg ikke til
staia.s Preæonialet Permiæion. Det ,sk,al
dertil bmnærkes, at der de to •første Dage
indenfor 1betegniede Tidsrum overhovedet
inigen Brug viar for PersO'Il1ale i Anled-
1111i-ng af Dyrskuet. I Sted�t benyrtJte,des
Lejl�ghooen til rait .give Perso[}Jalet i Reser
Vten n0ig1e Fridiaige,- natUTligv1s Jw:r:te.sit mu
lige, mien .al1tS:aa ;paia Beko1st'.I1ia1g af ,andres
m1Sltede Permiæfon. Førend: :alle itiLgode
ha vende Frid,aigie er itHde1t Personalet be
gyndes der, -ogsaa i Læ •af de indd'r.a.gne 
Permiss1oned.ruge, paia ,art; trække A:sipiT•an
ternre hld rtil iHruandværk,erne .i,gen, dia d:iase 
mangler Hjælip, ,og doo. k,a.n j,o .abs-olu:t ikke 
f,aas rna Oentrralværk1Sltedet, s,aia ·kian Lo
:kom01ti vmændremie m€!get !bedre uro være 
Fri�ge ,o,g Feri•e. I P1ariantes ,bemærket er 
der taget en Lokofører ud .af f,rusit Tur for 
rut udd,a,runes ml Lokomotivmæber, !hvilket 
i en P,er1odie som dierlille nok kunde være 
opsat et Piar M<3laned.er, da d�r i Forviejen 
findes en uddian:net Afløser for Lokome
strenie. 
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I 

t d r i '] _'id r om disse ,bel&t in t FORTOLKNINGER 

I-:L Il yn ,taa -til Re0le1m om nb1·in,g 1-
j Tur, n1aa man vel ikke UDdl' -0v l'. 

De i yng te TUl' .p-aa r. li. kørend 
Lok fyrb. toge ud til Erstatnrng for sy,0':

mel<ltc R a111g dør re, o:g før tn vnt\) 

Pla,dscr Ib itJt med Arbej ·m nd fra 
Remis n. mtid'h0 saa d 
k,a;nderbor,g L kofyrb. komme kør nde 

til ,r'hUJS om Lokofø1·er , .siaa, v,ar 'I i-
d B Ul ede fu  Id ndt. om en p nde 
Ramme m Bi.lloo t -ik:an f lyg.t1git nævn 
at ru·hu. D p t n1ait er raffolk t for 
MranidslmJb til ,at h Id M.':l;Sltinerne rene; 
d·1 gruar und r,tJid n 2-3 ,g r uden at 
blive pudood oig bliv, 1· o ·hovedot akh-i0 

gj,or,t orderntl1g 1 Jl . ,t smø1"1e saadann 
M.ask1ner op uden ,at 0rise ·g grun,di0t
til er en mu1ig,bed, og efter d m, hvor
ledes ,gø;r man diet? 

Med d t · g må,g at
for 1)01', om d t p,aa n · om r.
H. - l' :til ækJrnlia,t at haVie t Hj lipeuw 
ud n Mand k.ab, thi pa,a ønd1a,0e ,om Af-
t-e.n n ,find s , · , , · b1rte,t Mamd-
skab i l�mi ·ng f Hjæl-
pe v I fin d rum1li 0 

r. n ,a,a de p1-iaktli J, 
talt ,et 1ti I Hjc 1 ·a.r bejde:

fo1 , .af hvHk n Grund 
Ad ion efter ai· i :ma,a-
n · · 1�ag · · Pil t .med Hen-
y, 1h01 v rh11° rmrin r-

ne nsgen bandene v1edrør,-nidoe. 
' Slut for de.rune Ga.11Jg. 

ø,nsJ · om Hovoobe ty 
Vi nd · minj ·.atio

id ,bo:rt 
lier , ·k kyer, der 

k,am, ,gi kom 1 n . ff trikt 
Anlednin° til saadail'll 
ly omm rdaire; d værr maia di t do 
befryg:t , at mørk r , inrei� kyer 0ansk 
ti.Lle ,aflø ·er ommerskyerne, inden Ho

rizonben naa.r ait blive kl.ar, og man f.aar 
væbnie i,a med Haiab t om ibedre Tud r. 

tiaden i �. i tri-kt ;j Juli 1923. 
Petm· Simple. 

• 

AF T JENESTETIDSREGLERNE 

L d n udsendte K01 lsfoJ·d ling, 
f1 n, 2d t Di trikt, 1· man fr. Lo] omotiv-
1p,er o,n.aleLs id , h r ,i I ybor,g, ,bl ven . til
i t over fot· mindre behageJ,ia 
· r fr,a 1sh.hk-tet med Tfonsyn til Fo11tolk

nin0 rn ,af Tj n teti<lsr gl rn . 
· n f · min-

(U' Døa • El'ier-
y:n n d n IT ,w 

Jlf, � hinanden følg n l<' 
Gang r,i 'I',iilfæl<l 111-d amm Ma-

lcim . Døt b tyd r med 01.·<l, ,at Ma-
lcin n kø1 r 549 km. J1 1to Hov d f-

ter y.n. 1 u kund�: f d n n Fortolkni 1 ° .af 
Tj n tetidsreglerne, fra 2. D.itsitrik,t ide, 
ta ulber gneli,ge Fø·lger· f , r Lokom tivp r-

n,al t, ifald man folgite 
mød te f,t l' Eliter yn I [ ()'. ru i 
1h tor L komotidyrbødern 
m nde. J rr vi1I irern n vn 
Efter n tlrikit oh fon· Bætemm 
L komotivfyi�bøderen til 'l'o0 49 ef,tJer Ef
,t I yn ] 1 ° Jll, ,a], aa 5 Mtlnuitter før 
vi k,al kør ud ,af Hu ; paa d n 'I id k•!il 
ban note1 it .av!n i Mød ji ur:n,al n ,hen
te Oli fr.a Mag iniet, efter F ret km
I Horv a,a n aI for v,al reder om <lian-
1 rpaa Rø1·en , itørre Lokom 

,a,f ind vendia fiter Fyrre 
a begymder I p ·mørin° n ,af Ma-

i j, g s1k!al he1,hll · d
ør ·kru r i 
ør kopipeme pa,a 1 

gr - d 
L komoti vfyr,b k 

rbejde ved,Op mør.in,g n. M le' al 
mø1 und r Hel yn Ul, æt et 

90 km llit ,g vi skal fr mf ørn, d t r en 
b try:0 ,g rul Føl 1se f ,avel L l omo
,tivfører · om Lok001ohlvfyr-bøder t vide 
Maskinen for v1a.rhg:t ,opsrnID',t, og e:liter t 
inden, dkø len .af Rem. en. Der er man
a ,andre '1mg v,i ma,a ha, Opmær ,, om
hed ,n henvendt paia under Kørslen. J 0 

vil mtidi0 ·b mæ1'.k ait .al ,cl tt For e-
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'i>ÅNSK fQKOMOTIVliDENDE 
r,ed.elsesar:bejde fioreg1aiar om atten ved 
Hjælp .af L , det er derfor en ,almindel'ig 
Regel, irut Lok,omotivfyrbøderen møder til 
Nattogene 15 a 20 Minutter før den al
mim.id lig,e fiastsaitte Tid (fuld Foreberedel
setid) , for at niaa at .blive fæ:rdii,g i rebt 
rl'id med Ar,bejdet. u sætter Distrikitet 
35 Minu!Uter ,til ial dette 1Fo:rberede1 rbej
de, hvad v:i kLe det ,egentlig medføre, om vi 
fø1 t mødte de 35 Minutter før vi kulde 
køre ud 1af Huis. Jia, elllten vilde vi 'for-
inke T,og 49., Afigianig foa ybOT,g, ell r 

og aia brænde Maskinen af paia Vejen tiil 
trib, muligvå,s med ip.aiafø1gerule edbrud 

for rr.ogeit. 
Men hvo,nledes det end ,gik, aa vilde 

oot blive Ubehag,eltghieder for Lokomoitiv
,J)er on,al t, o,g om Diistril®sohefen, riføla,e 

1n Bestemmelse om, ,rut Efte1' yn. II og HI

kial være gældende, er den direkte A,arsag 
til. 

I u kan jeig ikke :tænke mig, ia;t Etter-
yn II ,og III kan bring.es i AnV'01lldels,e 

paa en Hoved.stræl{!l)llil1,g om .g g, ihVior 
det er en Nød Vlffildighed .af Hen ,y.n til 
Maskinen og dkkerheden., iat v.i faar den 
fulde For,beredels tid Efitersy;n I 0ig IV

her paia Hjemstedsdepotet. ,aar en M,a-
kine .har 1kø;rt 183 lan med en mindre 

Op,smør:i.nig i rib, •saa er det liigegyildtg 
om Masldnen, har et kort eller l,a,ngt Op
hold her i Nybo1g, fOT :aille La,griene ier del
vis tomme, og v,i maa endd,a -0fite i denn 

arme fylde Løberne ,op i ,Odense. En 
fn Id 0� rnørin,g er derfor awd vendig h r 
i I bOT1g till ,aUe Tog. 

)7ibor,g i Juli 1923. 
K. M. Petersen.

FRA FERIEHJEMMET 

En Gæst pa,a Feriehjemmet har end1t 
føLge:nd Artikel med Anmodninig om 

Op,tage1se: 

!Ferie - det er iIWget, e.nhv•er, der til
daiglig er fuldt ,optag,eit ,af Arbejde, glæ-

der ig til, længes efter og betr.a.gter , om 
en u und vær ldJg Del ,af de;re.s velfortjente 
Løn. 

Men sammen med Feri læng terne 
viaa1g;ner v 1 nok for de fl tes vedkom
mende 1til1ig,e en ,anden Læill� l, � '1'1,ang 
etter for en Tud ,ait komme bor,t .fr.a de smd
vanl:1ge iOmgiv,elser, he1st ud i .aturen, 
og ,alle.:r!he1st maaske ud ved Ky te:n,.hvor 
mæ1 k,a.n foo. By,støviet s.kyl1I t ,af ig og 
f,a,a .fr-isk Lufit i Lungel'ine. 

Hvor maa main da ik,ke prise en For
ening, der som »Dansk LokomotiVIilands
Forenin,g« iklrn ,rulene har h,afit Sa.Tuse.n for, 
men itiUige Ev111en .til at 11,ik,abe ine Med-
1liernmer et sa:a iherligt Hvilested ,som Ferie
hjeJillffi�t heirude paia Refsnæ.s. Her er alt, 
ihv,a<l Hjer,bet ,kian 1begære; ude: rand orr
høje luæniter - ind : de ·hygigeli.g, te 

ove- ,og 0p,h01ldsværelser , om ,tænke 
k,a.n - og end-el,ig - ikke at forglemme -
dat muJlJtre, fr1ske Samliv, der :fiaiar Gæ
S•tame W at føle ig om Medlemmer af 
ee:n · tor Fanriolie. 

Saa vil jeg d,a ,gerne have Lov til -
om .en ,af de fremmede, en .af de fu ld&tæn -

dig u,denfoli taaende, for hvem Hjerrrrn t 
her s,aia 1g :tfr:i,t har oo.bn t iig - .aJt takke 
hjer:te11gt for d,ii e herLige Dage, :ide,t j g 
vil ønske ,alt mulig godt for D. L. F. Fe
riehj m herude rn llern karnbæk Banker. 

Skambæk, Juli 1923. 
Lilli Brandt. 

En af vore G ter ·piaia Ferieihjemmet i 
A.ar, Hr. Rod m ter Friis, der iøvrigit er 
meget kendt inden for det , oci,aldemolcr,a
,tiske P,a1iti, ,hv-or hian beklæder fo1 ikellige 
'lii"Hidsposter, ihar i ledige Timer forfoJttet 
nedenstaaie.nde lille mukke Sang, i hvil
ken han priser v.oi�t helrlige Feriiehjem. 

Ved en lille Festlighed, d r afho.Jdites 
paa Feri hj mmet en Af.ten i Juli Ma.aned, 
blev den isunig t før,site Gian.g og ,gjorde rne
oon Lykke. 

F.or rut ,a;ndre ogsaa kan have Glæde af
ang,en optrykker vi den her, og vi skal 

ved Lejl"ghed udsende aJTime med de til
,hørende oder . 

• 
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'DANSK [QKOMOTIVliDENOE 
Melodi af • tegekælderen«. 

D. L. F. ved kambæk Lrand
vil vi højlig pri e;
del' ved •Luf.t og ,salten Vand 
bygget er til Lise 
for tbver træt og .sløv t Mand 
Hu.: L, hvor man ibvil kian, 
g lwor Liv og KræHer 

Iølgm· lige efter. 

Er du løj og er du • køre, 
.kan du .ikke ove, -
1baTe l!ld hl kambæk kør
ved den �la;nke Vove; 
,der er Helsebod og Fred, 
og man rsover dejlig ved 
Bølg,eTuS ng fra Lraniden, 
bliv r »klar i Pa.ndenel 

Ll v og gLa,cle Dage k,an 
h r den raske ben le, 
Il r er mer' end Drikkevand, 
• ju re kan man ve.rute,
en • vingome en Aftenstund
før man lægger sig til Blund,
og en Tur illil »lEfornete
op langs Klit og Kornet.

Hist paia. vore AveLsgaard 
kan {lu Lan.dbrng lære, 
Kyllinger og Mælk man .taar 
- hu k, at 1Luf.ten lære! -
Vi bar h r en væLdJ.g Bil, 
der kaL1 iia.re fr m med Il, 
og en Gaar,dbestyrer, 

m kan iBilen Lyre! 

Langs med. tranden vader man 
r11T11dt i mukke :tene, 
Kilde pr,in,g fra Klint mod frand 
væder dine Bene; 
møder d1g · et Plankeværk, 
pring kun over, ej dig »ærke, 

husk, at kam.bækmanden 
maa ej pærre tranden 1 

d fra iBa.dehu.seL.s Bro 
pringe der i øen 

kJædit i Bad d-ragt og ko 
venden rask med Møen; 

fra d L tmde, Ir.i ke Bad 
g,a.ar du !hjem til M idid gisma,d 
tømmer Kru og Fade, 
ta'r i Haven tade. 

Der man •· ætter Dampen ope, 
trækker ig og hviler 

let og frisk J jæl og Krop, 
mede.IlJS oleIL miler 

ky.sser Pigens brune Kå:n,d; -
- men nu Ialdev Art'nen ind, 
v,i til • olrøde van.�e 
•stille med hver.andre.

Der med Aillda.git skøn og •blid 
er vi oleru dale, 
jælen tilte bli'r en Tid 

ved atur011JS Tale; 
og aa letter vi vor Hat, 

vandre ,hjem ,i lyse ail 
p1<· r Fl•,ed og Hvile, 
m dens tjær:n r rruile. 

E.-s. 

DET OFFENTLIGES TJENESTE

MÆNDS 06 DE PRIVAT ANSATTES 

STILLING 

Foredrag i >Dansk Forening fot· So ·ialpolitikc 

den 26. Februar 1928. 

Af V. Jespersen, Kontorchef i Københavns 

Magistrat. 

(Fort at.) 

Jeg 'tror ikke, at man skal ])0svare delle 
pørgsma.al med ja. Selvfølgelig forekommer 

der blandt Tje:nætemændene Enkelttilfælde af 
Jmlkeri. Men jeg tror, at man gør rigtigt i at 

regne m d, at i det rul.deles overvejende Antal 
Tilfælde tror Tj nesiemanden · elv pa.a, at •hans 
Helbredstil tand virke!Jg giver Grund til at for-
ømme. Man gør derfor rettere i a,t bruge an

dre Udtryk end kuJ.keri. .Hvis man derimod 
siger, a.t Tjene tema.ndsstande:n er miudre mod
standsdygtig pa.a dette Punikt - eller maa.ske 
bedre endnu: at der blandt Tjene temændene 
findes et ret .betyde1ig,t Antal! Per oner, som er 
mindre modistand dygtige, ,saa tror jeg, at man 
omtrent rammer det rigtige. Helbredet er jo en 
IarlJ•g Ting; det er en almindelig Fejl blandt 
arbejd,ssom:me Mennesker, at de .iJkke La.ger til
strækkeligt Hensyn til deres Helbred, og tal
rige Tjene te.mænd har :bega.aet denne Fejl og 
maattet bøde derfor, maa ke med en tidlig Død. 
Men den modsatte Fejl er heller ikke ualmin
delig, og det er klart, .at naar man ikke lid r 
noget øikono:mis.k derved, aa er man mere fri
. L t Lil at give efter, end naar det ko ter noget. 

Hvis man mener at burde foretage :noget foc 
at begrænse Tjenestemand ygeligheden, er det 
rimelig,t, at man først -prøver med kært et !Krav 
om Lægekontrol. Københavns Kommune har 
gjort dette fra 1. Aiprill 1922. elvfølgelig har 
man ogsa.a ,tidligere krævet Dokumentationen i 
tørre eller mindre Grad, men Kravet er nu 
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 
blevet meget forstærket, saaledes aJt der fordres 
Attest for e:n:hver For-sømmelse. T..iden maa 
vise, om dette fører til nogeit Reswltat af Be
tydenhed; jeg har mine Tvivl desangaaende, 
af ganske samme Grunde som med Hen,syn til 
Lægeattester ved Af,sked. 

Hvis imidlertid Tjenestemandssygeligheden 
fremdeles stiger, og hvi,s en saada:u rartiionel Un
dersøge! e fra k-0mpeten,t ide, som jeg fora.n 
ly,ste efter, viser, a,t der hoo Tjenestemændene 
er en Oversygeligihed, som ikke kan finde en 
rimelig Forklaring, aa bliver mrun formentlig 
nødt til at slaa md. paa den Vej, man :har fu1gt 
overfor de privat ansail:le, -Og aJ.tsaa træffe Be
slemme1se om, at Sygefravæi:else tra.ks fra før
ste Færd kal medføre ILønnedsættelse, og om at 
der skal være en Grænse, hvor Sygelønsbela
Lingen helt sta'Il.dser. Dette er i og for sig ikke 
tiltalende; \'.irke1ig Sygdom ikos·ter jo Penge, 
saa rr'jenestemande:n under y,gdom ,snarere 
trænger til Lønforhøjelse end Lønned,sællelse. 
Men det er det eneste Middel imod Oversygelig
hed, og det er altsaa bragt i Anvendelse pa:a de 
privat ainsabte, ligesom det i Udlamdet ikke er 
ukendt at dele Tjenestemandslønnen i 1o De1e, 
hvoraf den ene kUJ1 oppebæres, naar man fak
tiiSk møder til Tjeneste. D uden vi.l det :næppe 
være mttlig,t at foretage den foran hl. erede 
Forandring i Pensio;nsregler-ne, uden at den 
suppleres med en Bestemmeilse om, a,t Syge
lønsbetalingen i visse Ti.lfælde :helt .kan stand
ses. 

.A'.lle Tjenestemænd har Ret til Ferie. De 
herom gældende Regulativer kan variere !hic1t i 
de for&kellige Administration grene, men i det 
hele og tore følges følgende Linie: de store 
Fun.ktionær.kla ser og det U1Dderordnede og yn�
re Kontorpersonale ,fa.ar 2 Uger; saa er der en 
Rækike Me11emstil1inger, der faar 3 Uger; en
dellig faar Konitoraheferne 4 Uger, og de æller
øveste Tjenestemænd en Maaned eMer maaske 
6 Uger, ,som Fo11holdene 111u kan tillade det. 
Der er dog vJsse Und,tagelser: kolerne 11ar de
res kendte 1ainge ·Ferier, og ygeplejøper onaJet 
har som Regel ,længere Ferier end andre Tje
nestemænd, ofte 1 Maaned. 

De privat ansatte AT,bejdere har vistnok i 
AfmindelJ.ighed ingen Ferie. Dette betyder na
tu111igvis ikke, at de er udelukkede fra at faa 
Frihed, men :hvis de -tager frj, faar de ingen 
Løn. Ko:ntorper,sonale -0g i det 'hele maaneds
lønnede PrivaHunktionærer faar derimod en 
kortere eller Jængere Ferie, og de højere stil1ede 
Privaitflllllktionærer har vistnok i det hele og 
s-tore Ferie efter Egnende Regller som Tjeneste
mændene.

Om Fel'ie er der det gode at sige, a:t den 
kan ikke mi,sbmges. Den koster Penge, selv
følgeliig; men andel ond1t er der ,heller ikke at 

ige om den. Der er tværtimod meget godt at 
sige om den; for Aandsarbejdere er den simpelt
hen en ødvendighed, og for den store Mængde 
a,f underordnede Tjenestemænd, der har Bopæl 
i de ,store Byer pg særlig Hovedstaden, er den 
en iti.J.lrængt iFrigørelse fra Bros-len -0g fjerde 

ale og By.livets øvl'lige Vran,g,sider. Man maa 
ønske, at Pengene maa Laa til; saa at moo kan · 
opretholde de nugældende ]ferieregler for Tje
ne -temændene. Og man maa have Sympati for 
de helaarsbeskæftigede privat an.satte, n.a:a.r de 
bestræber sig for at opnaa det samme Gode for 
sig. 

Pension, Ferie og ygel0n er lang-t dl!° vi'g
lig,sle af Tjenestemandsg-0derne; hvad de} ${aar
tilbage e:i; - med U nd1tagelse af Uniform�n -
nærmest Smaawng. · 

I tidligere Tider var· det aJ..mitudelig1t, at 
Tjenes,temænde1ne fik · aturalyde:1ser af forskell
lig Art som TiHæg tirl deres Løn. Dette For
hold er igennem den sids•te Menneskealder ble
vet indskrænket mere og mere og er ved Løn.
reformen a,f 1919 principie1.t afs:ka�et. De nu
gældende RegJ.er gaar ud paa, aJt naar en Tje
nestemand faar Tjenestebo.Lig, fri taition eller 
andre aturaliegoder, maa han herfor �ide en 
Afkortning, der i det væ e1ntlige ,svarer til Yqel-
ens Værdi. Maa,ske de fastsatte Atkor.tnin

ger gennemgaa,ende er lid,t under Værdien, men 
1Bestræbe1serne gaar ud paa saa nogenhmde at 
træffe det rigtige; ved en Undersøgelse, som jeg 
foretog for et Par Aar ,siden, viste det &ig, at 
den gennemsnitlige ,private Husleje for et t,il
fældig-t Udvrulg af Tjenestemænd i den Lønklas
se, til hvilk011 jeg selv hører, nøjagtig blev den 
for Lønk1a· en foreskre'l'.ne A,fkortning. En Und
.ta,gelse er der imic11erwd fra Principet: under
ordnet Tjenestemænd, der fa.ar Uniform, Eder 
ingen Afilwntning herfor; der kan efter min 
Mening ikke iges noget væsentligit ,til For
svar for dette Principbrud. 

Tjeneste.mænd, ,som indkaldes til Mihtær
tje.ne te, fa.ar kvart Løn under Re;krutitjeneste 
og fuld Løn lllllder Ka.ruto:nneme.nt. Kvindelige 
Tjenestemænd, der venter deres edkomst, faar 
6 Uger fri med halv Løn -0g kan, naar de præ-
terer Lægeerklæring, faa Friheden for1ængel 

paa samme ViJkaar; uden Lægeerklæring kan 
de faa indli1l 9 Maaineder fri, men de faar saa 
let ingen Løn. Disse æ'orhold omtaler jeg for 

Fuild,stændii�eden.s Skyld; noget 8tørre Rolle 
spiller de ikke i Pra.ksis; det er jo !heldigvis 
sjældent, a4 det er Rekrutter -0g Barselkvinder, 
der er Tjenestemænd. 

Hermed har vi gennemgaaet Tjenestemands
g,oderne. Det er natu:rilig,t at stille det Spø�gs
maal: Hvad er de værd i Penge? 

Med Hensyn til Pensionens Værdi er der 
paa Foranledning af Statens <Lønningskommis-
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'DANSK fQ.KOMOTIV li DEN DE 
sion af 19i17 foretaget en Del Beregninger af 
Direktøren for tat anstalten for Livsfor ikr.ing, 
Dr: L. Iversen. Dr. Iver en er kommet til det 
Resultat, at Værdien for Stastjenestemænd 
gennemsnitlig kan aI1JSlaas til 11 pCt. af lLøn
pen, der fordeler sig saaledes, at ca. 6¼ J>ro
cent falder paa Egenpensionen, og ca. 4¼ Pro
cent falder paa Enkepesionen. Tallet er at for-
taa saaledes, at naar- den angivne Procent af 

· Lønnen indbetales fra Tjene temændene An
ættelse, og aalænge de forbliver i aktiv Tje

neste, vil de betalte Beløb med Renter og Ren
tes Rente være tilstrækkelige til at dække Pen-
ionsudgiften. Beregningerne er foretaget aa

ledes, at hvis de ikke netop passer, aa er der
samme ,Udsigt til, at Procenten er for lille,
som til at den er for ,stor; der er ikke her gnBt
noget

. 
Tillæg for at være paa den sikre ide;

Procenten er derfor en Del mindre, end For
sikri111g selskaberne regner med. Forøvrigt er
der der et stort Moment af Usikkerhed tilstede
ved alle Beregninger af denne Art; Pen ions
hyp,pigheden er ikke kon tant, men varierer ef
ter Forholdene; for kvindelige Tjenestemænds
Ved,kommeooe er særlig at bemærke, at de gen
nemgaaende !bliver tidligere pensionerede end
Mænd og til Gengæld lever længere; delt gør
elvfølgelig Kvinderne dyrer al pen ionere;

paa den anden ide er der' den pen&ionsmæs
sige •Fordel ved dem, at de ikke efterlader sig
Enker. Men de 11 Procent er alt aa at forstaa
som et omtrentlig GennemsnJt for alle Pensio-
nister.

Udgifterne til ygeløn mener jeg rettest man
finder ved at regne med den syge Tjeneste
mands 1Løn,. I visse Tilfælde er dette noget for
højt, fordi Arbejdet under Tjenestemandens
Sygdom bliver udført af andre uden forøget
UdgHt; men det almindeligste er, at de syge
maa erstattes Mand for .Mand, eller og aa bli
�er Arbejdet ikke gjort. Der ka11J ogsaa ioo
vendes, at Erstatning personalet lit er lavere
lønnet end <le .syge Tjenestemænd; men hertil
maa .bemærkes, at den unge og billige Ar
bejdskraft vil man i alle Tilfæl<le have, og hvi
der ikke· var sygB at erstatte, vilde man kunde
formindske det faste Per onale. Alt i alt tror
jeg saaledes ,at ma11J gør relt,. l i at regne med
den syge Tjenestemands Løn som ygelønsud
gift. Den gennemsnitlige ygelighed kan an
slaas til 2 a 2¼ Uge, hvil,ket vil sige 4 a 5
Procent af Aarels Dage; maaske man kan, reg
ne med 4¼ Procent. - Ferien er i Alminde
lighed 2 Uger: 4 Procent. - Uniformens Værdi
kan forrpentlig anslaas til ca. 3 Procent af den,
paagældende Tjenestemands Løn.

Vi faar saaledes 11 + 4¼ + 4 + 3 Procent,
ialt 22¼ Procent. Heraf betaler Tjenestemæn
dene selv 2¼ Procent som Bidrag til Pensions-

udgifterne; tilbage bliver 20 J>rocent, som alt
saa er et om tren li ig dtryk for del offentliges 

<lg.ift til Ydelsen af Tjeneslemandsgodern . 
Delle Tal vil Tjenestemændene imidlertid 

ikke anerkende, og de hat· ogsaa Grund til at 
gøre Indvending imod det, hvis <le skulde for
staas saaledes, at Tjene l mændene har Goder 
til 20 Procents Værdi forud. for de privat an
satte. Vil man sammenligne maa man selv
følgelig trække Værdien af det, d privat an
, alle har, fra; og overhovedet er der for kel
ligt, der her maa tages i Betragtning. 

[Fra Embedsstanden ' id vil der næppe 
blive gjort Indvendinger mod at l'ærdsætte 
Pensionen til den fulde angivn Procent, altsaa 
l1 Procent --:- de 2¼ Procent, som Tjeneste
mændene selv betaler, til H.e t ¼ Procent. 
Derimod vil Embedsstanden ik,kert protestere 
.imod at blive ·de.bilerel for Pro enl�r til yge
løn og Ferie, idet det vil ·blive gjort gældende, 
at ogsaa ·privat ansatte i tillinger, der svarer 
til Bmbedsstandens, har en lignende ygeløns
og Ferieret som denne. Det maa formenllig 
erkeooes, at delte i det væsentlige er rjgtigt. 
Ligeledes vil Embedsstanden gøre Indvending 
imod, at der regne med noget BeløJ:i til Uni
form, og da Embedsstanden selv maa betale 
Uniform, naar den har Uniform, er denne Ind
vending fuldkommen berelligel. Til Re, t bliver 
saa for Embeds tand•ens Vedkomme11de kun ca. 
¼ Procent, som maaske dog kan afrundes 

opad til ca. 10 Procent under !Hen yn til de 
Yislnok noget gunstigere Feri - og ygeløns
,·ilkaar. 

( Ji'ol'l. ælle ). 

ARBEJDSLØNNEN I SMEDE- OG 

MASKINARBEJDEHFAGET 1922 

I Lighe.d med tidligere Aar har Det .sta,tisbi
ke Depal'lement foretag l en Bearbejde! e af el 

større lønistaitiistisk Mater.iale, den gennem Dansk 
mede- og :Mlii$kinar.bejderforbund er indsamlet 

i November 1922. Oply uringerne orniatter iall 
ca. 9 600 •af Fo11bundet 21 600 Medlemmer, 
hvoraf dog Jcun ca. 15 600 paia daværende Tids
punkt havde Beskæftigelse. Der foreligger alt-
aa Oply ning angaaende Lønforhold for ca. 2

/, 

af de af Fovbundets Medlemmer, der Juavde Be
skæJtigelse i ovember Maaned 192:.. 

Den genne-smsnitlige T.imefo tjen ste var i 
ovember 1922 for 11010 Landet 172 Øre, i Kø

J:xmhavn 189 Øre og i Provmsen 157 Øre. Ne
de11Staaende er disse Tal· sama:nenlignede med 
de tilsvarende Tal for de cto foregaaende Aar. 
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'DANSK¼QKOMOTIV 1i DEN DE 
Gennemsnitlig Timefortjeneste 

Novbr. Novbr. ovbr. 
1922 1921 1920 
Øre Øre Øre 

København . 189 223 256 
Provinsen .. 157 184 220 

Hele Landet .. 172 203 237 

Lønned.gangen har ii. Gennesnit for hele Lan
det i Tiden fra November 1920 til Noveember 
1922 været 65 Øre pr. Tfu:ne, nemlig 34 Øre i 
det første og 31 Øre i det isidste af de to Aar, 
Undersøg•eilserne omfatter. Den .genrneimsni,tlige 

edgang sv,arer ret •nøje til den Lønnedgang, 
der iblev fustsat ved Overelll&kom1sterne.s For
nyelse i Turaaret 1921 og 1922 (i 1921: 13 Øre 
strakrs og senere 18 Øre ved Augustregulerin
gen, ii. 1922: 15 Procent. 

Tabel 1. Antal Arbejdere og gennemsnitlig Tirne
f ortjeneste i de forskellige Virksomheder. 

Antal 
Arbejdere 

1922 

Gennem snitlig 
Tim efortjene te 

1922 1921 1920 
Kø b e nh a vn 

Statsbaneværksteder 389 190 221 
Andre Statsværksteder . 229 193 232 
Orlogsværftet . . . . . 450 196 234 
Burmeister & Wain. . 497 190 227 
Andre Skibsværfter . . 225 196 213 
Komm. Virksomheder . 28 190 217 
Større Fabrikker . . . . 664 190 220 
Mindre Ma kinfabr. . . 329 192 222 
Grovsmede . . . . . . . . 98 184 217 
Kleinsmede . . . . . . . 122 170 210 
Industrielle Virksomh. 

253 
259 
262 
254 
256 
240 
265 
261 
242 
247 

m. eget Rep. V ærkst. 599 1 231 254 
Transportselskaber . . 57 186 217 24 7 
For kel!. Virksomb. . 532 179 211 257 -----------

! alt .. 4 479 189 223 257 

P r o vi n s e n  
Statsbaneværk leder . 572 18 218 
Privatbaneværksteder 194 148 172 
Helsingør Skib værft 355 165 186 
Andre Skibsværfter 469 172 220 
Større Fabrikker . . . 1 302 159 175 
Mindre Fabrikker . . 968 137 158 
Smedeværksteder . . . 409 137 158 
Indu trielle Virksomh. 

230 
194 
22 
249 
230 
200 
187 

m. eget Rep. V ærkst. 577 151 188 214 
Forskell. Virk omh. . . 283 158 172 206 -----------'------

! all . 5 129 157 184 220 

He l e  La n d e t 9 608 172 203 237 

aavel de gennemS'Ilåitlige T:innelønninger som
den gennems'llåtlige Nedgang rpr. Time dækker 
over :i!kke he1t ubetydelige For.skelligheder for 
de fol'ISkeMige Virksomhed.er, der .beiS'kæftiger 
Smede- og Mru.skinal'lbejdere. Af foraoota:aende 
T.aibel 1, er der for ·de for,ske'11ige Brancher og 
Virksomheder indefor Faget anført det Antal 
Arbejdere, hvorom der foreligger Oplyisninger 

i 1922 samt den gennemsnitlige Tirmefo:vtjeneste 
i 1922, 1921 og 1920. 

Lønnedga.ngern har været omitrent lige stor 
i Hoved"Staden og i Provin.sen. Inrlenfæ.- de for
ke1hge Brancher er der vel nogen For.skeHii.g

heder, men Afvigelserne fra Genrnemsniliet er 
dog som Regel forhoidsvi:s smaa. 

Tabel 2. Genn�msnitlig· Timefortjeneste i de 
forskellige Aldersklasser. 

Kø b e nh a vn P r o vi n sen 

Gsntl. 
Timefortj. i 
Procent af Gsntl. 

Tlmefortj. i 
Procent af 

Timefortj. Gsntfortj. for Timefortj. Gsntfortj.for 

... ..." "
,0 ,0 

E� """ g§l >,-; >""' 
0 0 

z z 

samt!. Arb. samt!. Arb , 
... ... ... ... ..." " " " "

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

E� E� E� g§l E� g§l """ """ """ """ > .... >'"' >.-< >ri >""' >'"'
0 0 0 0 0 0 

z z z z z z 

Alder Øre Øre pCt. pCt. Øre Øre pCt. pCt. 
Und.20Aar 132 173 69,3 77,6 106 132 67,5 71,7 
20-25 - 173 206 91,5 92,4 138 170 87,9 92/•
2fi-30 - 191 225 101,0 100,9 157 175 100,0 100,5 
30-40 - 193 229 102,1 102,7 166 193 105,7 104,9
40-50 - 195 228 103,2 102,2 167 194 106,4 105,4
50-'-60 - 192 228 101,6 102,2 165 187 105,1 101,6
60 Aar eg
derover 184 213 97,3 95,5 153 172 97,5 93,5

I alt . . 189 223 19(),0 100,0 157 184 100,0 100,0 

I Lighed med de foregaaende Aar er der 
foretaget en Beregning af Arbejdernes gennem
r&n.iblige Fm,tjeneste i de forskellige A<ldersk'l:as
er. I Tubel 2 er meddei1t Resu1taterne af disse 

Beregninger. 
Som Hovedlinie vii.ser Tallene en jævn Stig

ning i F·ortjenesten fra de unge Aar til ca. 30 
Aars .Ælderen. I Alderen 30-60 Aar ho:lder 
Lønnen sig nogenilunde uforandret, og derefter 
•begynder Nedgangen for de ældre Arbejdere.

Tallene i Over.sig.ten vi·ser, at Afvigel,s,erne 
fra Genrn'0II1 nii.bsløll!llen for de for.skellige Al
densklasser er mindre i København end li. Pro
vinsen. 

En S'fllm!IIlenli,gmng mellem Timefortjenesten 
i 1922 og 1921 indell!OOT Aidersgrupperne viser, 
at Lønnedgangen i dette Aar for sa:mtlige Ar
.bej,dere under eet ,saavel i København ·som i 
Provinsen var ca. 15 Procent. Saa.vel li. Kø
benhavn oom i Provinsen var Nedgangern for 
A:vbejdere i Æderen 20-25 Aar, ca. 20 Pro
cerut" og Arbejdere under 20 Aar viær i Køben
havn nednu !Stærkere Nedgang. Ogisaa fra 1920 
til 1921 var Lønned.ga,ngen forholdl&vi.s stærk 
ror Arbejdere under 25 Aar. Medeæ Lønned
g.angen fra 1920 ,til 1922 for , amtlige Afders
grupper under et ,andrager ca. 28 Procerut, er 
,den for Arbejdere i Alderen 20-25 Aar 30-35 
Procent, og for Ari�j,dere under 20 Aar endog 
over 40 Procent ,saiavel i København ,soo.n i Pro
vinsen. 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 
Tul Bely 1ui1g af pøug, maalet om Arhej

,derne Ailder -0g Løn har det sin Interesse at 
betragle Alder fordelingen i KøbeJllhavn og Pro
v.i111sen sær ik:ilt. I nooenstaaende Ovevsigt inde
holdes aavel de aib · iJ.u,te Tal for Arbejdere i 
hver Aldev ·gruppe i 1922 som den prooellltvise 
For,deling af det amlede Arbejderanital i delite 
Aar. I Oversig.ten er endvidere Antallet af 
Anbejdere .i hver A-lder gruppe i 1922 anført i

Prooornt af det til varende Anbal i 1921 og 
1920. 

København 
Antal Procentvis 

Arbejdere }'ordeJing 

1922 1922 1020 J922 • 1921 1920 

pCt. pCt. pCt. 

nder: l!0 Aar 78 174 1,7 1,9 2,6 
20-25 590 694 1 /�57 13,l! 14, 21,8 
25-30 - 793 2 l 29 l 17,7 1 

'
19,3 

:J0-4,0 - I 467 1 426 J 69 32, 30A 28,0 
40-50 - 938 946 1,086 ::!0,9 20,l 16,3 
5[-60 - 472 490 590 J0,5 10,4 
ti0 Aur og
derover 14-J 171 ::!2 l 3,2 3.6 3,2 

I all .. 4 479 4 697 6 678 [00,0 100,0 100,0 

Provinsen 

Alder 
Under 20 Aar 16::! 142 331 39 

,-
2,9 4,3 

20 2.j 1,01.6 912 1 962 J.9, 18,5 ::!5,7 
25-30 971 947 1 455 J ,!:I 19,2 19,l
30-4-0 - 1 460 1 471 2 032 2 ,5 29, 26,5 
40-50 - 920 902 1 161. 17,9 17,3 15,2
50-60 - 447 413 498 8,7 8,3 6,5 
60 Aar o
derover 153 150 20 3,0 3,0 2,7 

I all . , 5 129 4 937 7 637 100,0 100,0 100,0 

Det Iremgaar af Taalene, ait rorhaldsvi,s man
ge af de unge Arbejdere heskæf.tiges i Provin
sen. I København -var i 1922 ca. 15 pCt. af 
Arbejderne under 25 Aiar, i Provin en ca. 23 
pOt. Alder kda erne over 40 Aar er derimod 
for:bold vi,s laJrigere i K11IDenhav.n. Da Lønnen 
f.or un,ge Ar.bejdere er Javere enid den gennem
snitlig,e Løn, vil det tørre Antal unge Arbej
dere i Provinsen ,trykke Geninernsruitslønnen no
get ne<l, og den Jcolllstaiterede Lønfur.skel meeB.001 
KøbeUJhavn ,og Provin en skyldes saaledes i

n:ogen Grad FoMkellen i Aldevsfordelingen 
bland,t Anbejderne. 

En mrmenligning af Anta:lle-t :af Arbejdere 
i de forske1hge Alder klas er i de ,sid te 3 Aar 
viser, at kldersfovdelingen i 1922 og 1921 var 
omtrent d n saunme, d•og har den oogang i 
det rumlede Arbejder.antal der fandt ted i Kø
heJllhavn ærlig ramt de æld le og yngre Al
dev klw,,ser, meden om.vendt Tilvæksten i Pro
vin:seen · ærlig er kommet de unge Arbejdere 
-til God,e. Fra 1920 rlil 1922 er det saJID'lede An
tall. Anbejdere1 for :hv.ilke der foreligger Løn
opJysnin,ger gaaet ne<l med ca. 1/3. Nedgangen
falder sær.Iig paa Ar.bejdere under 25 Aar. For

2 

Arbejdeere under denne Alder find der for 
1922 endog kun Oplyisninger for knap halvt aa 
mange O'ID i 1920. edgan,gen i Arbejderan
tallet er om H�lhed aftagende med Alderen, 
dog vi er navnlig Alder,sgruppen 60 Aar og 
derover noget stærkere edgang end Alder,s-
Masserne fra 3 60 Alar.

En rumnnelllligTuin.g efter Aldei; klasser mel
i m edgangen i Løn og edgangen i Anbejder
an,tal fra Højkonjunkturernes Tid i 1920 til 
1922 ,giver da om Resæ1tat, at det •særlig er de 
unge Arbejdere, der har mi-slet deres Be kæf
tigelse, og ,s,amtidåg har Lønnedgang,en for de 
af dem, der forblev beskæ:fitigede, været &tørre 
end den ,gennem nitlige edgang i Lønnen for 
saimUige Arbejdere. 

Den Lønnedgang, der i HeTuhold tiJ den gæl
dende OverenskO'ID1 t fallldt ted i Februar Maa
ned, er na,tur.!igvi,s ikkee tageet i Betragtning 
i •overnstaaende. De Lønninger,der ibeta:les e:fiter 
Februarreguleringen, maa antages at være ca. 
6 Procent lavere end ovemherlønrringerne. 

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1 te August d. A. fejrede Lokomotiv
fører •Fritz Hansen, Gb., is.it 25.,a,arige Jubilæum 
om Lokomotivmand. H. 'blev .ansat i Værkist., 

1-"rilz I-lansen. 

Kbh., d. 25. August 1 97 og kom ved sin For
fremme] e .til Lokfb. den 1. Augu t 1 9 til Hg. 
V d sin Forfremmelse til Lokomotivfører d n 
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'DANSK fQKOMOTIV1iDENDE . -------

1. pril 1910 kom H. til truer, .for et Aar
nere at bavne paa G.b. hvor Jubilaren har

været siden. 
Ju.bilarern er jo kendt af alle som en rolig 

og .bramfri 111'..a.nd, der gennem de mange Aar 
med P1igtføLe1 e i Tjen sten over.vor det ham 
betroede, isaavel om i in· Færd.en blandt sine 
Medainsatte og Kolleger, kun har vundet ym
pati og Agite1se. I Orgamisationen er H. en af 
de saglig bedømmeTIJde. Jeg vil derfor p,a,a Kol
legernes Vegne i Afd. I ige Ju1bilaren Tak for 
den vundne Tid og øn ke al Held -og 1Lyk.ke i
den kommende. L. M. Schmidt.

Ftm.d., Afd. I, Gb.

Den 1. August fejrooe Lokomotivfører I. C. 
Daooen, ,Ro kilde, sit 25-aarige Jubilæum som 
Lokomoli vmand. 

Juhilarm er godt kffilldt iblaTIJdt sine KoUe
g r og �eda:nsatle som et jovi,alt og elsvæ1,digl 

I. C. Larsen. 

[erurnske. og som der med ,ikkerhed kan sig s 
011:, Pa;i, in .Jubilæumsd.aig, at være fuldstæn
d,ig hloUe,t, f r . vcn.ner. ,'AJtid thar ·ban en Hi-
1:;torie al for!ælle, om ka:n ., lle Tilhø�ernc i 
en glaJd Lemn,ing. hvorfor han aLtid omkred, es 
af in' Jfollegel'. ,ltvor mhcli. t han indfinder 
sig. 

Afdelingerne i R,o kilde ender ham isin bed
i;t,e Lykon ·kning paa Jubilæumsdagen med 
Ha.ab om, al v.i i ma111ge .Aiar maa beholde ham 
i vor fjdlc om l godt Ek empcl for ny,e Lll
lr denrle Kolleger iblandt Lokomotivmændene. 

k. 

FRA LOKOMOTiVMA°N.DENS -□AGBOG 

Den 2døn Junii passerede jeg, mellem OilJS'jld 
og Hobro - ,Milepællen« 1 000000 km, al�saa 
en Afstand - Jor,den rundt 25 Gange. 

Del har varet 31 Aar og 33 Dage dog har 
jeg i mme Tidsrum •rangeret« l� 730 T.imer. 
For dette Artejdre har jeg ialt fa.aet udbetalt 
9 667 Kr. 37 Øre (pr. 1. Jun.i i,kke medregnet) 

de.t •bliver ,96 Øre pr. Lokkm og det bLlver en 
Gennernsnitsl0TI af Kr. 7,90 pr. Dag. 

Deler man Tiden i 10-øiarige Perioder, har 
Lønnen været: 

1:srbe 10 Aar 1414 Kr. aarlig 
2det 10 Aar 2387 Kr. aarlig 
3c:liie 10 Aar 4255 Kr. aarlig 

Aarret 1922 er en Del dyrere for D. . B. 
idet det fur mirt. V�kommende har kostet 15,17 
Øre pr. Lokkm. .

R. L.

FERIEHJEMMET 

Medlemmer, der ønsker Ferieophold i At1gust 
eller September Maaned, bedes o�gaaende til• 
stille Kontoret Meddelelse herom, under Adresse: 
»Ferie• og Rekreationsudvalget«.

Der er endnu flere Værelser ledige, specielt i
sidste Halvdnl af August og i første Halvdel af
September. - Af Hensyn til Udvalgets eventuelle
Dispositioner skal man anmode om Bestilling af
Værelser snarest.

Hjemmet lukker senest 15. September. 
Paa Udvalgets Vegne skal jeg tillade mig at 

anmode Medlemmer, der har taget gode Gruppe• 
eller Situationsbilleder under Ophold paa Ferie• 

hjemmet, om, velvilligst at skænke Hjemmet et 
Eksemplar af disse, da Udvalget har til Hensigt 
at samle disse i Mapper el. lign. 

For saa vidt det er muligt bedes Dato for 
Optagelsen paaført Billedet. 

C. M. Christensen,

fmd. f. Udv.

NYE T ANDDREV 

Der er fromkomm�t nogle iruteressante Typer 
paa Tandhjulsdrev o. 1., om væseruhlig afv.iger 
fra de ,tidligere, hvor Tæ_nderne var Uge og 
sad i radial Retning paa Hjulet og med til
svarende lige Tænder paa Drevet og det e.r 
Firmaet 'Hotchk.itSIS, der thar fremsti1let denne 
nye. Type. 

Tænderne paa Hjufat er 1spiraJ1formede, saa
ledes, iait Hovedretnin·gen af de krumme· Tæn
der ligger ,som, Kor-der i Cirklen .og Drevet lig
ger tværs ·paa Tænderne. om . et Mellemled 
mellem den gam'1e og den nye Type paa Dre-

202 

• 

• 

,, 

li 

.. 



'i>ANSK[QKOMOTIVT,DENDE 

vet til d:i.sse Hjul er der kornstrueret T,arudhjul 
med ti1svarernde krumune Tænder, men med 
Akslen i Retning :mod Tandihjulebs Centrum. 
De,t næ ,te Skridt er :saa at anbrin,g,e Drevet 
i ,s1kraa Retning ·OIIIJ,ltrent vinkeh,et paa de ,spiral
formede Tænder, og Drevet fa:ar nu :Elorm som 
e11 konisk Sn·egI, ,saaledes at Ud\rekisrlirngen bliver 
roere en Sne,kke, ,end en TandhjuLsudvekisling, 
og .der oprua,as herved en ,s,tørre TrykfJ.,a,d,e og blø
dere Gang. 

Til at frerrnstiU.e disse Tandhjul og Drev er 
der udtaget P:ate'Illt paa en Fræsemaiskine :Sam er 
opfundet af Firmaebs førrsrte Maskinmester. Ved 
et Sy,stem af T:arudhju1sudvek,slinger opn.aas de 
forske:Uige Hevæg�l,ser ·saavrerl af Fræsernn s:om 
af Hjulet, �er •skal f ræses, ,og .sa:aledes at Hen
syn .tages baaide til den koni,ske Form af lJre
vet og ,til Antallet og F,onmen af Tænderne. 

'l'.t,. M. 

STRØMVENDING I TØRELEMENTER 

·ner er 'i Amerika foretaget nogle Under�ø
gelser m_ed _)J:_e:n,syn HQ Tørelem1nters Anvendelse 
ved arkhske Temperaturer og disse har givet 
følgende Resultater. 

V ed ....;.- · 0° h alder S:Pændingen sig ved den 
normale Værdi. Ved ca . ....;.- 100 ° gaar den ned 
lil 0 og ved yderligere Afkøling, indtil ....;.- 170°, 
vender trønunen ,og gaar med en pænding 
af _on:i.tr·ent fo· V101t, fra den negative tiil den 
pos,itiv\l Pol. . 

Saa i�teressanl delle end synes, er der dog 
intet Haab om, at man Vled en slel og ret Af
køling, paany skulde kunne oplade ud1løbne 

Elementer ,eller yderldgere anvende dem som 
Strømkilde ved ·bl,ot at a.fkøie dem til en saa 
lav Temperatur. 

Strømstyrken, som man faar ved at afkøle 
disse til saa lave Temperatur,er, er nemlig saa 
overordentlig lille, at den pra·ktisk talt er uden 
Betydning. 

'l'. f. M. 

SYGEKASSEN 

Jernibanelæge K. Backer, Valby La.ng,gade 
131, er J:>ortrej1st fra 23. Juli -d. A. i ca. 4 Uger. 
Hrarus Praks.i,s vareta.gæ i nævnte T�d,srum af 
Læge He·1ge Jørg•e'lllsen, rd,er ,afholder Konsulta
faon p-a;a Jernbanelæg,0111s Bopæl daiglig Kl. 12¼ 
-2.

,Sygebesøg anmelid,es paa Læge Jør,gell'se:rus 
Bopæl, Vræl'by [Jarnggaide 17, Telf. VaLby 539. 

TÆNDERNE 

l 

Eillter !hvad vi har bragt i Erfaring er der 
truffet en O1,dning inden for ygekasserne, 
gaiaiernde ud paa, at der ydes Medlemmerne Tll
ku,d til Udgifiterne ved '.l'arudbehandling. 

.aav.idt os-belrenidt kan. ca. Hia'lvdelen af .dis
se Ud,gtifter forventes godtgjort, .naarA111dra,gen
de mdse'IlJd,es - do,g .ikke for saa . vri.d:t an,gia;ar 
Guldp1ombe'i- og Hgn. Liiksus Behandlfa:i'.g. 

' 

N ærvære�de Nummer er afieveret 

paa Avispostko,i1toret;de71 2." August. 

"2}:2Wl>@-s -=--=--=---=--= 

Bemærk-�!•.Kiærs •I• Klæder 
� 

�-� ·20 Skindergade 20 HABIT 

35 KR. 

C. B. Møller & Co.s

I !���r h�·�!� 
fabrikeret af de fineste Tobakker 

Det er den bedste 15 Øres Cigar 

URMAGEREN 
VICTORIAGADE I 

give� Jernbanemænd 5¼ Rabat 
Godt og nøjagtigt Arbejde. 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

L.P.Aistrup leve-
rer Søgræsmøbl., Divaner, Tæpper, 

Spisest., Sovevær., Børne-, 
Ungpige- og Bondemøbler 

R11t••het11I in:: 
TORVEGADE 20 

Sporvognslinie: 2-9-19 

Reda�tion :·'v'esterbrogade 98 a 2
, Kjøbenbavn B. 

·r11 .. Vester 8173 eller Vester 8113.
A.nnoocP-Expedition: 

u'dgaø.r 2 Gange maø.nedlig. Vodroffsvej 3 b. København V. 
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011. 

AbonMRentspris: 6 Kr. aarlig.
TPt:Hs paa all, Poøtkouterer i SkadinaYien. 

Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, Køben:havn F. 
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SENKING 

med ny 
pat.enteret 

LuftblAndiDp 
Beplator 

(Hvid Porcelænaemaille) 
med Cirkulatio n&-V armekanaler, 

ntndate Ga11Corbrac 
Regelmæssig V armefordeling -

Stecnlnc paa Rl•t 
Ovnen, hvori alting lykke1 

S.k.andlnadens største Speclal
adstlllln&". 

"'Vestergade 2 ligefor 
� Gl. Tory 

._ ___ TIC, 1431� 

STØT VORE ANNONCØRER 

Søgræsstole Hvorfor gaa 
med Gobelin paa Strøget 

45-48 Kr. naar De i 
____ _. Hovedvagtsg. 4 

Hele Sæl kan købe 
225 Kr. Kurvemøbl

Ralebel. til Danmarks
v. Kg. Nytorv 

indrøm. bill. Priser 

tat banefunktionærer 10 J)Ct. Rabat 

C} Amk. Gummivare 
Industri Vestergade 3 lbk11. w. 
Moder pnjter, anitet - l S11epltjeartlkler 

Ill. Prl li te mod i!O Øre I Frlmrk. 
Dl KRET !lSPZDITION ♦ Tel1. B1,0 ll!li 

JernbanemHd 10 pCl. Rabat 

. Flygel & P.ianof abrik, 

Bredgade 45. - København K. 

H U k 
1 Kaffe- og Konfektureforretningen F lk 

S • Falkoneralle 19 a en 
Altid friskbrændt Kaffe. :-: Moderate Priser. 

················································································
···················· 

.. .. 

g TRICOTAGEFABRIKEN ,,ABEL" g 
.. .. 

:: ABEL KATBINESGA DE 22 :: 
:: A It i Trikotage di rekte fra Fabrik - - Jernbanefunktionærer 5 pCt. :: 
:: O. KNUDSEN :: 
.. .. ·····················································································•·········•····

Charles Christiansen, Flensborggade 61. -
Telef. Veste: 6359 y. I. Kl. Bageri og Konditori. Te1ef. Vester 6359 y. 

===-: 

,,Diamant�;;,
utidens og Fremtidens 

Vaskemiddel 

Enefabrikanler: 

Danske Oliemøller og SæbefaHlker A/S 

� 
C. LOEHRS FABRIKER

Fredericia 

C. JORSØ
37 Dybbølsgade 37 

Vine, Cigarer, Cigaretter & Tobakker 
Stort Udvaljr i 

Fesllelegrammer og Kort, Papir- og Skriveartikler 
Telefon Vester 4666 

5 0 Øre 
betaler jeg ti l dem, 
der endnu ikke har 
prøvet min R øffe 

ti l k uo 1 ,89 Kr. pr. ½ k a:-

Kaffebør&en 
Abel Kathrine a:nde 22 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Givet• Jernbanemre,ul 5 pCt. 
:-: Rabat 11aa e�ne Varer :-: 

Tlf. Vester 452 x Til. Vester 452 x 

Alle Arter Divaner 
direkte fra Værksted. Divantæpper Søgræs
møbler. m. m. Stort Udval!f, Altid billigsi. 
NikolaJ Plads 71 ved den hvide Flip. Odense
gade 5, ved Trianglen. 

HUSK! 

Gardiner, Hvidevarer samt 
Sengeudstyri stort Udvalg til alle 

Priser faas bedst og billigst i 

Manufakturforretningen 

73. Istedgade 73.

Gramofoner 
og Planer saavel ny e som bru gte 

købes, byttes, sælges, 
Bil l ig e  Pri ser, stort Udvalg. 

Apparaterudl eje . Reparat. udføres 
Jernbanefunkt. 10 pCt. Rabat. 

GI, Kongevej 113, Telf. V. 8415. 

Chr. V. ·øansen 
Værktøjs- og 

Udstyrsforretning 
Telt. Vest. 4922 Istedgade 95 Telt. Vest. 4922_ 

I Cigarforretningen, Vesterbrogade 9 A, (ved den gamle

Bræddebytle) 

I ' I I 

• 
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