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FERIEHJEMMET
Det lakker nu , t :r'kt paia Hældningen
med Feri hjemm t før te eg ntlige æ
son, og Ræultat-et a,f d rum kan med no
gen rrilfred till 1, e benævn
om til
fred tillen<le. Man
kan
g.a1
ke
vi
t jnd
•
vende, ,at Feriøhjemmet og aa var aabent
forrige Aar, m n for det fø1 te var det
ganske kort Tid, Hjemmet var aab nt, og
for det andet var det ,hele aa 0an ke
for, øg, mæ igt, at der egentlig ilkke kun
de hoote mange E�·faringer ,af den lille
Sæson. Vi tror derfor, at man med and
hed kan ige, at Feriehjemmet før t ,og
egentlioe
on er den, om nu , ruart er
,
liut.
Vi har (haft mange G ter de ru<l • i
Aar, aavel af Foreningen egne Medlem
mer som ·af Med! mmer, Paarørende lier
af helt ud nlor, taaende, o 0 fra ,alle Sid r
har vi hørt lovprisende rd om Hj mmet.
og hvad dertil hører. Vi ved m get 0,odt.
at der er adskilli,ot at rette dern de, o 0 der
, 1blive gjior.t ærlig For øg paa
vil 0°, ,aa
at faa h I lndr tninoen d rn d ført op
i et aa<lant Plan. at aavel Gæsterne om
Hjemme L d I e kan blive fuldtud ti!
fred e.
Om d tte Hjem forts
, atte B taaen
�al Medlemmerne nu til at temme ved
den Afstemning, om finder ted i den id
ste Halvdel af denne Maaned, og om kal
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være til ndebragt ind n Maane<len Ul
-(
gang
, .
Paa den m d t mm d,d Jen f Lg nde
Red 0 ør I e er egentligt a 0t alt det, om
b høver at ig , men vj vil dog allige
vel her gennem Blad t knytt nogl Ord
til agen, bhi det kan d O hænde, at et
eller ,andet Medlem ikke gennemlæs r Ho
v db tyr.el ,en M dd 1 l C lier maa ke
j Tankeløsih d vilde mide temm edlen
b rt o 0 derv d bidrag til at forfu ke Aftemningen Re ultat, for aa vidt vi Hd,e
ogsiaa ad denne
j vilde rette n H n
vend I e til M edlemmerne an °aa n,de den
ne F,aare vi 0tige ag det gælder om at faa
deru1e i d,et bed t mulige Leje, og hertil
b høve all god Kræft r M d frk n.
AE d nn Grund vil vi ihaaibe, at •alle Med
I mme1· modtager temm edlen med d 11
fa te
ilje at 0øre dere Pligt a,av l' l
overfor i- anj ·Mi )Il n , om ov rfor der Paarørende o 0 io lv.
Tthi det li00er nu i MedJ. mmerne
"'
Hænder at be temme over Ferie'h.iemmctR
[remtidige ka:3bne.
D t r en vi 0tig ag, hvorom der t m
m
o 0 vi kal af den Grund anmod alle
•t
Feri hj mmets Venn r om at gør,
tykke
1 b jde for F ri hj mmet, f. rt
atte B taaen v d ,at agitere ikrafti"t
for, at Afistemningen faar om Re ultat, ·at
en overvejende Del af Organi ationen
Medlemm r temmer for, at Kred, l 0 ven s
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§ 3 fortsat forbliver som den er, og iat Af
stemningen sætter et ordentlig Punktum
for al Agitation mod Feriehjemmet.
Vi er tiLbøjelige til at tro, -at Ferie
!hjemmet, ,alene ved sin 'l'i.lsitedeværelse,
har virket kraftigt for sin Ret til .at være
her, ligooom vi ogsaa .tror, at en Mias,se
af dem, der før saa med mindre ,gl,ade
&
s
Blikke til den Side, hvor Ferie hjemmet
Forkæmpere befandt s ig, nu har skiftet
Mening, og som vi siger, det er en god
sag, siom vi alle ma;a være med til at føre
frem. Det ses boost af, at Ailldelstegnin
gen i'kke staar i tampe, elv om vi sta:ar
overfor den vigtige Afgørelse, Medlemmer
ne nu s!kal træffe. - Man ser med Sinds
ro paa dellJle, og -afventer ikke dens. Re. med 8 ikkerihed ud fra
ultat, men ,gaar
som givet, at Medlemmerne vil &temme
saavel i deres egen som ·i deres Oi·ganis ati•ons Interesse. Det er herom s pørgs
maalet er, og Hovedbestyrelsen anbefaler
altsa:a .Medlemmerne
at stemme for, iat § 3
•
forbliver s1om den er, ·og hertil vil vi ogaia s lutte os. Vi ,ser alts,aa saadan paa
den Sag, at Medlemmerne 1bør gøre alt
for at bevare vort ko telige Hjem ved
. Fjord og ikke vige
Kallundborg
• tilbage
for •at være med i Arbejdet, selv om det
·ogsaia skulde 'llroste ba;a;de Penge og Ar
bejde.
Der er det velsign
• ede ved vort Ferie
hjem, ·.at det virker aillSporende paa alle,
der kommer derned; dernede a
, niSpænder
de ,sig .af ·alle Kræfter for at 1bringe i
Orden Ting, der mangler, og vendt tilbage
til Tjenesten virlker de paa alle som OVler
bevisninigs tro Agitatorer. De tror paa
Hjemmet •og glæder sig
• over Minderne fi a
de Dage, de var dernede, og i Haabet ,om
lyse og lykkelige Dage i Fremtiden.
Der skal
• alts,
• aa stemmes om vi vil ;be
vare vort Feriehjem eller vi ikke vil. Vi ved. meget godt, at man s traks fra den
•anden side vil sige, at det jo slet ikke er
herom, at Striden taar, - thi nu vil al
les rumrnen be
' V1are Hjemmet. Nej, siger
man, det er kun § 3 i Kredslovene, det
drejer ,sig om, og det er iklke det samme

.
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s om Feriehjemmet. - Heroverfor vil \"i

sige, at .-;aa længe der il:Qke •er sat noget

andet i ,'3tedet for § 3, sa;alænge er Ferie
hjemmets fortsatte Bestaaen i'kk
l e s ikret,
og det er i hvert Fald rigtigt. - Man ha1·
været s aa forblændet i sin Iver for at fan
gennemført en Aktion mod Feriehjemmet.
at man ikke en Gang .har haft 'I'i.d til at
ta,ge i Betragtning, hv,ad man vil sætte i
stedet for det, man vil kaste væk om
ubrugeligt. Det kan alts8Ja ikke nytte,
at man v;il paastaa, iat dette intet· :har at
betyde. Thi at de frivillige Andele vil
blive tegnet i stort Omfong i den kom
mende 'rid, enten Afstemnin,ge, n ga-ar ti 1
den ene side eller til den anden Side, kan
d'Hrr., som vil hav,e ændret Lovene, ikke
paabe1�arube s ig, ma;n har ikke Brev paa
noget i den Hens eende og k ian ikke bygge
herpaa.
Vi vil derfor tilraade alle Medlemmer
at stemme mod, at § 3 i Kredsl, ovene æn
dres, herved ,sikrer man s ig en rolig Ud
;;
!-.
vikling
" af Feriehj,emmet, , iluer ,'Sig Aflø ning .af den i Feriehjemmet f;,taiaende Ka
pital paa naturlig Maade.
' liven,
Derfor stem for Lovenes P.orb
.som de er.
Til ,alle dem, som E;)ndnu i•k!l_{e er An
.
delshavere, som i Anledning af Afs tem
ningen i hvert F,ald en Stund beskæftige
sig med Feriehje,mmet, skal vi henstille
at tage den Tanlke op til velvillig Over
vejel.se, om Tidspunktet nu ikke er foom
men til .at være med til at si, kre Hjemmet
økonomisk. Det kan jo ,gøres pa_a meget
·hillige Betingelser - ved en 2 Kr. om
Maaneden. - Vi vil antage, at •rudskilli.ge
Medlemmer vil benytte Anledningen til at
'
tegne Andele, i ærdeleshed blandt dem,
•
som vil ihave § 3 ændret. - Vi vil mene,
at det er en lo,gisk Følge af en A,fs temning
mod det obligatoriske Kontingent. - Vi
faar .se, om det holder stik, men saad,an
ne Udtalelser har man hørt.
Andel8 kapitalen er, s•om man ,andet
steds i Bladet kan se, sniart oppe paa
100 000 Kr., og· den Anstrengelse, der
... den op owr dette
.slkal til for ,at bringe

206

•

..

.

'DANSK fQKOMOTIV
Bclø:b er *k , tøne, end at den kan ta
ges.
'
Næ te ( rang,
v.i bringer en Fortegnel
sc ·over t O'nede Andele, kan vi meddele
at vi nu har naaet det før· te 100 000 Kr.,
og at vi er godt paa Vej mod det næste.
Tillige vil vi antage, at vi i næ te Num
mer kan rn ddele A fste.mningens Resultat,
og at dette rnaa være det, at alt forbliv r,
om det er.
Derfor i,O'er vi endnu n :rang:
Stem for, at Lovene forbliver uforan
drede.

PRISNIVEAUET
IJel · lalii'li ·ke Deparlement 'har siden Juli

1 !H5 forelaget Beregninger over Pri tigningens

fodflydel e paa U
, dg•iifterne i et Husholdning ,budget. Den ,sidste Beregning fure Loges ,i Ja1war 1923, og Resultatet blev offentli!!igjort ,i
,Stati tiske Efterretninger« r. 4, 1923. Bereg
ningerne er nu ført ap til Juli 1923.
Ved 1Beregningerne er man gaaet ud fra For
bruget i en Husholdning, saaledes som dette
var før Krigen, og har derefter iberegnet, lhvad
delle Forbrug vilde koste, betalt med de t�lI de
forskelli,ge Tidspunkter gældende P.riser. Det
Forbrug, som er benyttet ved Beregningerne, er
opstillet i ,OverenssteII}Jllelse med Statistikken
over Husholdningsregn kaber for Arbejderfami
lier i Hovedstaden 'Paa gennemsnitlig 5 Perso
ner og med en amlet aarlig Udgiid't i Juli 1914
paa gennemsnitllig 2 000 Kr.
Ved Lov QIIIl tatens Tjenestemænd af 12.
eptember 1919 ,blev der faslsa,t bestemte Regler
for Beregningen af Prisniveauets IBevægelser
til Brug ved Fa tsættelse af Dyrtidstillæg for
St_atens Tjenestemænd. ;J3eregningen skal om
fatte Fødevarer, Beklædning, Brændsel og Be
lysning samt Bolig, altsaa Hovedposterne i et
ailmindeligt Husboldning&budg,et. Efter Lovens
� 90 skal de ved Udgifternes Beregning anvendt. e
Varepriser tages som ,et Gennemsnit ruf de to
Sæt Kvartalspriser, som indsamles i hrvert, Halv
aar. For del Pristal, der nu fastsætte , er det
saaledeis de i Apri>l 192-3 og i Juli 1923 ind
samlede Kvartalspriser, der skal anvendes, og
det er altsaa Gennemsnittet a,f Prisnirveauet paa
disse to Tidspunkter, der faar Udtryk i de nu
foretagne Beregninger Resultater. Med Hen.yn Lil Fremgangsmaa:den ved Irudsam1ingen af
Pri oplysning r, der foregaiar gennem IK.ommu-
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nalibe lyrelserne, har De.partemenlel i A]Jril
Maaned i Aa1' anmo·det hver enkelt K'Ommune
om en Redegørelse for lworlede Indsamlin
gen af Pri er foregik. De paa d�nne Foranled
ning modtagne Opl'f ninger tbar givet Departe
mentet det Indtryik, at de Regler, om er fastsat
for Irudsamlin,gen., følges, og al der i 'Kommu
nerne anvell'des betyde1ig Ornlhu ved Frem kaf
fel en af Pri materialet, saavel med Hensyn til
at Iremskiaffe saa maIJ1ge Oplysninger om mu
J-igt · om med Hensyn, til at kontrollere de mod
tagne Oply ningers Overens temmelse med de
faktisk betaHe Priser i de enkelte Kommuner.
UdgiftslaUene skal efter 'Loven beregnes paa
Grundlag af Gennemsnlitspri er for Hoved<Sta
den, Pr.ovin1sbyerne og mindst 100 Land�omrnu
ner med tørre bymæ sige Bebygge! er, og der
er herved sk.,abt et aa bredt prisstaLi ti k
Grundlag for BeregniIJ1gerne som l)rakti·sk mu
lig.
Da Beregningen til Brug ved Fastsættelse af
Tjenestemændenes Dyrtidstillæg iøvrigt skal
foregaa efter de samme Principper, som an
vendes ved det almindelige Pristal, er Resul
tatet deraf indgaaet i Beregningerne for del
amlede Husholdningsbudget, og for de Poster,
som ikke indgaar under de nævnte Hoved
poster, er der foretaget en særskilt Beregning.
Ornstaaende tabeJllariske Oversigt indeholder
Tal for Udgifternes Størrelse i det anvendte
NormaJ.budget, der i 1914 'Var paa 2 000 Kr.,
efter de til de forskellige Tidspunkter foretagne
Beregninger over Prisstigningens Indflydel1,e.
Ved Beregnringen i Juli Maaned 1923 var Ud
gifterne paa et aadant Budget 4 0 1 iKr. Efter
Beregningen •i Januar 1923 var U digi [terne 3 963
Kr., og der har
aledes været en tignting l
Udigiftstallet.
Oversigten indeholder .tillige Tal for den
procentvise Prisstigning for de enkelte Vare
grupper, idet :hver enkelt Udgiftspost efter Pri
serne i Juli 1914 er sat lig 100, og Udgiftstal
lene til de forskellige Tidspunkter er sat i For
hold ,hertil.
Herefter har ligningen s.rden, Juli :1911� væ
ret: for Fødevarer
pCt., for Klæder, F'Odt.øj
,og , a, k 139 pCt., for Bolig 60 pCt. for Brænd
sel og Belysning 1 2 pCL, for ,katter, Kontin
genter o. s. v. 154 pCL for andre · d,gifter 106
pCt., og den amlede b,gning for tbele Budget
tet udgør 104 pCt.
iden, Januar 1923 er In
dekistallet for Pri li1gningen (lPri-stallet) stegel
med 6 Point .
M: d Hensyn til Prisbevægelsen inden.for de
en1kelte Varegrupper og Ud,g.iftsposler •siden Ja
nuar 1923 kal ,gøre følgende Bemærkntinger.
For Fødevaregruppen om Helhed tbar der
Yairet en tigruin·g i Udgiften, nemlig fra 1 709
Kr. til 1 785 Kr. Udgiftsstig
, ningen fremkommei'
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Udgifterne

et Husholdningsbudget for en Arbejderfamilie, beregnet efter Priserne ved hver
af de foretagne Undersøgelser.
Juli
Juli
Juli
J11n. Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
1921
1923
1920
1923
1922
1914
1916
1917
1918 1919

Fødevarer:
Flæsk, Kød og Paalæg ..
l\Iælk, Ost og Æg .... ·}
Margarine, mø:· og Fedt .
Fi!!k, fersk og salt .....
Brød .............
l\fel, Gryn og lign .....
Kartofler, Grønsager, Frugt
Sukker, Urtekram, Øl m.v.
Tilsammen ...

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

420
424
38
194
59
65
186
13 6

370
496
42
2 4
80
82
226
1580

483
499
42
264
82
120
2 7
1777

569
612
60
269
85
143
277
2015

Klærler, Fodtøj, Vask .... 270
Bolig .............. 285
Brændsel og Belysning ... 100
Skatter, Kontingenter, o. I.. 210
Andre Udgifter ........ 18ii
Tilsammen ...1050
I alt ...2000

432
292
175
210
223
1332
271

513
300
220
210
271
1514
3094

702
307
275
210
364
1858
3635

837
322
292
3�0
415
220fi
4221

dgift ·stigning, beregnet i Procent af dgiften i Juli 1914
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
1916
1914
1917
1918
1919
Fødevarer . . . ' . . . . . . . 100
166
146
212
187
Klæder, Fodtøj, Vask .... 100
160
190
260
310
Bolig .............. 100
102
105
108
113
Brændsel og Belysning •.. 100
175
220
275
292
Skatter. Kontingenter o. I.. JOO
100
100
162
100
Andre Udgifter . . . . . . . . 100
197
146
121
224
I alt ... 100
182
136
156
211
.�om Hesullal af en noget fo11skellig Bevægelse
paa de en.kelte Budgelposler.Stærkest ·har Lig
ningen ,·ærel Jior ukker, Urtekram m. v. og
for Grøntsager., De sidstnævnte Varer har i
indeværende ammer æ. on været ret dyre, og
den Gennemsnit pri·, som frerruk,om:mer af
April- og Julipri erne, er byppigisl højere e1l'd
den Lilsviarende Pris i Fjor. For Grup,perne
M.ælk, Ost, Æg og Margarine, mør, iFedt, er
dgiftslallene gaael noget ned.
Prisbevægelsen for Klæder, Fodtøj og Vask
er for de Varer, for hvilke der ikke haves
direkte Prisopllysninger, beregnet paa Grundlag
af Oplysninger, som Departementet har mod
laget fra forskellige Onganisationer og en Del
tørre Handels- og Produktionsfil'IJilaer med
særlig Sagkunds,kab paa disse Omraader. Det
bemærkes, at der er lagt Vægt paa at ifaa Op
lysninger ikke alene fra Hovedstaden, men og
saa fra del øvrige Land. For Manufak,tu:rrvarer
har de indsamlede Oply ninger vist Opgang i
PrisI' rne og man er som amlet Resultat af
Beregoångerne naaet til en tigruin·g i Udgift lallet for Manufakturvarer paa ca.50 Kr. Ud
giften til Fodtøj bar været lidt ne,datlgaaende
mede1 u Va k ( æbe) er blevet lidt dyrere.
1 dgiflen til Bolig er teregnet paa Grundlag
ai Oplysninger fra Hu lejestatistiken i lutn•rin-

Kr.

Kr.

234
290
30
153
33
54
156
9i>O

{

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

6 4
358
349
50
317
116
I 3
351
2408

648
299
264
51
391
101
163
325
2242

441
222
212
40
310
67
151
302
1745

449
250
214
39
288
63
97
309
1709

450
232
209
38
293
67
148
348
1785

959
371
563
476
457
2826
5234

669
403
401
632
396
2501
4743

587
443
301
535
376
2242
3987

594
443
277
564
376
2254
3963

644
456
282.
533
381
2296
4081

(Udgiften i Juli 1914 = 100):
Juli
Juli
Juli
Jan.
Juli
1923 1923
1922
192!
1920
180
188
184
236
253
239
220
217
248
355
160
155
165
14 l
130
282
301
563
277
401
254
301
256
227
269
206
203
247
214
203
204
237
199
198
262

. en af 1922 for Hovedstad n, Provinsbyerne og
110 Landkommuner. Denne ·idste Undersøgel
e a[ Hl1slejeniveauel vi le en gennem n.itlig
tignirug fra 1916 ·paa ca.45 pCt.i Hovedlstaden og 57-5 pCt.i P1,oviin byerne. Fm 1914
er.· Hu lejen regnet a.t være teget gennemsnitlig
60 1· Ct.
For Brændsel og Belysning er Udgifterne
;;leget fra 277 KL".til 282 Kr. 'Stigruingen skyl
de· højere Priser for Kul og Kok fi.
De amlede Udgifter til KonJingenter, •'kat
ter o. s. v. er gaaet ned fra 564 til 533 Kr.
Nedgangen skyldes kallebeløibet, idet denne Udg iftspost for indeværende Finansaar er bereg
net .pa,a Buidgellets Gennemsnitsbe!Ølb for Aarel
1922 meden de �o foregaaende Beregninger
over kattebeløbet foretoges paa Grundlag af
Budgettet Gennemsnit beløb i 1921. Indsamle
de Op,Jy ninger fra Prov.inJs,byerne og Landditrikterne v,iser, al der gennem nåtlig er sket
en F-ovhøjelse af Li,gning&procenlerne, og delte
har i nogen Grad modvirket oden , ed.gang, rom
de lavere Indtægts· belø.b ellel\S vilde give i kal
tebeløbet. De ordinære Kontingentydelser, om
in<lgaar i Beregningerne, er opført med samme
Beløb om ved den foregaaende Beregning.
Den id te Gruppe, Andre Udgifter, rummer
en Række for.skellige Poster, !bl. a. Ved:ligehol-
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del ·e af Inventar m.m., Tobak, Forlærinig uden
for Hjemmet, Avi er m.m. Der har været 11'0gen Tenden Lil Pri ligning paa Hu holdning arbkler og li,gn., og dette bar ibevirke1. en min
dre tig11ting af det samlede Udgifl beløb. i denne
Gru�p.e.
For den Del af det samlede Budget, der ind
gaar i Beregningerne af Tjenestemændenes Dyr
lidstillæg (Fødevarer, Beklædning, Brændsel og
Belysning samt Bolig), d. v. s. alle Udgifts
posterne i del omlhandlede Husholdningsbudget
undtagen de to sidste (Skrutter, Kontin,genler o.
s. v. og Andre Udgilfler), var Udgiften
i Juli
.
1919 3466 Kr.
Efter Tjeneslemands,loven -blev Dyrtidstillæ
'et fastsat til 702 Kr. aarlig for Gifte (fra Ok
lober 1919), og dette Tillæg skal for hvert Halv
aar pr. 1. Ok,lober og 1. April forhøjas eller
nedsælles med 54 Kr. aarlig for hver fulde 3
pCt., Udgift tallet ændres i Forhold thl Udgifts
tallet i Juli 1919. Ugifle Tjenestemænd faar
to Tredjedele af Dyr,tidstiUæget for gilfte Tjene
stemænd.
iden den føl'ISte Fastsættelse af Dyrtidstil
læget har U dgiftstallel og dermed Dyr.ti<dlstil
lægel f-:..randret i:; paa følgende Maade:
Dyrtid tillæg pr. Aar
Gifte Ugifte
Udgift ·tal Stigning
Kr. Kr.
Kr. i pCt.
1
/to 19-31/. :W
702 360
Juli 1919 .. 3 466
30
972 648
Januar1 920 4 020 16,0 '/• '2.0- /o 20
Juli 1920 ..4 302 24,J 1/10 20-31/s 21 I 134 75(;
Januar 1921 4 363 25,9 ¼ 21-30/o 21 1 134 756
LO 540
Juli 1921 ..3 716
7,2 1/10 21-31/s 22
594 396
Januar 1922 3 220--:- 7,l '/• 22- 30/o 22
31
1/
10 22- /s 23
540 360
Juli 1922 ..3 076--:- 11,2
486 324
Januar 1923 3 023--:- 12,8 '/, 23- 30/o 23
31
59ft 396
Juli 1923 ..3 1.67--:- 8,6 '/,o 23- /a 24
Den sid,ste Beregning giver altsaa en ed
gang i Udgift lallet fra Juli 1919 pa:a 299 Kr.
eller ,l:i pCt.. og Dyrtid lillægel bliver herefter
for Halvaaret Oktober 1923--Marls 19,21� al
beregne efter el aarligt Belø!b af 594 Kr. for
gifte og 396 Kr. for ugifte.

DET OFFENTLIGES TJENESTE
MÆNDS 06 DE PRIVAT ANSATTES
STILLING
Foredrag i •Dansk Forening for So 'ialpolitik«
den 26. ·Februar i923.
Af V. Jespersen, Kontorchef i Kobenhavn
Magistrat.
(Sluttet.)

Fra de Tjene lemænd, der maa jævnstille
med Arlbejderstanden, vil Protesten vi tnok
være endnu mere energisk og til at begynde
med ganske summarisk. Der ræ onneres her
saaledes, at de privat ansatte Arbejdere maa

klar sig med de !Ren.ter, om de sociale Love
giver, og med deres ygekasser, og at Tje
ne temændene ogsaa vjlde kunde dette, hvis
det skulde være; at <le Goder, som de har som
Tjene lemænd, er ibedre end de privat an attes,
be tride dog selvfølgelig ikke, men det gøres
gældende, at dels betales der jo 2¼ Procent,
og del kan man ikke uden videre debitere en
Mand for de Goder, man frivilligt tilstaar ham.
Hvad endelig Un'formen angaar, har jeg lige
frem hørt en Organ.i ation leder udtale, al del
offentlige maa sige Tak til, naar Tjenestemæn
dene overhovedet er villige til at gaa med del
Klun paa. - Dette er imidlertid kun, .hvad
man maaske kunde k
, alde det officielle land
punkt. Hvis man taler enkeltvis med Tjeneste
mændene og dere Organisation ledere, ind
rømme det beredvilligt, al Tjenestemandsgo
dernie er af tor [Bety<lning, og at del ogsaa
. piller en pekuniær Rolle. Del er aaledes
straks klart, al den Præmie, man parer i
ygekassen ved ikke at behøve at sikre sig
ygepengeunder tøltelse, er ren Gevjnst; det
er ca. 50 Kr. om Aarel. Ogsaa Medlemsbi
draget i Arlbejd løshedsunderstøltelseskasse
·parer man; del er mange Penge, for Tiden
vistnok almindeligvis 2--300 Kr. om Aaret; og
elv under mere n rmale ForJ1old er del et ikke
heil lille Beløb der pare 'her. Saa kan det
naturligvis ikke nægtes, at det er en Fordel al
faa grati s Ull'iform, selv om man ikke vjl regne
med Uniformen Ans.kaffe! ·esomkoslning men
alene med, hvad man sparer i civil Beklæd
ning. raar man lægger <lis e Po ter ammen,
kommer man allerede et godt lykke opad imod
de 10 Procent, og jeg vilde lro at del er de
færre le Tjenestemænd, som ik,ke vil jndrømme,
at Fordelen ved Pension fremfor Irwalide- og
Alder rente ogsaa set fra deres Synspunkt er
noget mere værd end de 2¼ Procent, der af
kortes. Alt i alt vil der saaledes næppe !heller
fra de underordnede Tjenestemæruds Side kun
ne blive rejst alvorlige Indvendinger imod, at
man an,giver Værdien af Tjene temand goderne
set fra dere ' ynspunkt til ca. 10 Procent.
I de Beregninger, jeg her 'har foretaget, har
jeg let ikke laget Hensyn til den store [Fordel.
det er for Tjenestemandsstanden, at den, under
Kriser har sit aa nogenlunde paa det tørre.
Værdien beraf værd ætter de, der ikke selv er
Tjenestemænd, meget højt. I en morsom Ar
tikel erie i •Berlingske Tidende« i ovember
1908 skrev daværende Generaldirektør M. Ru
bin følgende:
»Mens Embedsmanden, der enten selv nyder
Pension eller ser forhenværende Kolleger eller
di es Efterladte nyde den, regner med smaa
Tal og hurtig nok kommer til Ende med Be
regningen, bevæger de anidre sig i !Forestillin-
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ger, hvor de næsten kommer udenfor den na
turlige Talrække. Han har s aa og <&aa me
get om Aarel, og saa :har han Pens ion•, dette
Trylleord paakalder Forestillingen om noget
uhyre, der gør Emlbeds manden til denne Ver
den$ Udkaarne og øger Lønnen for 1hans Ger
ning i del umaalelige«.
Disse Ord, der er skrevet i Kriseaarel 1908,
pas~er ikke min,dre godt for Kriseaaret 1923,
navnlig Ordet »umaalelig« er aldeles rammen
de. For den der taar paa et syn.kende Vrag,
er Værdien af en, Plads paa den faste Grund
uanset hvor ringe den er, umaalelig. Men der
for kan den netop heller jkke »maales«; den
kan ikke tages med i Beregningen. Den er et
rent s,,ubjektivt iFænomen, og den lhar sit mods varende i det, der føles i de gode Tider, naar
alt og alle løber Tjenestemændene fo:ribi, saa
led·es at de synes at være de eneste, til hvem
Chancen aldrig kan komme. Den faste tilling
købes paa Bekostning af Chancen; Chancen
lages paa !Bekostning af den faste s tilling. De
to Ting ophæver hinanden. Dette er maasJrn
"
ikke let at erkende for det private Arbejdslivs
Folk i Aaret 1923, ligesom det ikke var let
at erkende for Tjenes temændene i Højkonjunk
turenis Tid; men rigtigt er det alligevel.
[Men ved Vurdering af det, som kan og skal
vurdere , mener jeg alt aa, at man naar til
følgende omtrerutlige Tal: Udgiften til Tjeneste
mandsgoderne kan for det offentlige, der skal
udrede dem, anslaa..s til ca. 20 Procent af Løn
nen; deres Værdi for iModtagerne kan derimod
kun anslaas til ca. 10 Procent, dette saaledes
at forslaa, at Tjenes temændene ved 'Sammen
ligning med privat ansatte bør indrømme, at
de foruden iLøn.nen har et Plus paa ca. 10 Pro
cent af denne.
s kal man heraf slutte, at Tjenestemands
lønnen .bør være ca. 10 Procent lavere end de
tils varende privat an13 attes? Ja, i en Tilværelse,
hvor alt var ordnet paa ideel •Maade, er der
ingen Tvivl om, at dette Spørgsmaal maatte
besvares bekræftende. Hvor alle faar netop,
hvad der tilkommer dem, er det klart, at hvis
nogen Jhar en IS ærfordel i en eller anden Ret
ning, saa bør det fradrages paa anden iMaade;
ellers ophæves jo (Ligeligheden.
1Men Verden er ikke ideelt indrettet, og saa
ledes som den nu een Gang er, tror jeg, al
man skal vogte sig for al ville nedsætte Tje
nestemandslønnen af HenIS yn til Tjeneste
mands goderne. 1Der er særlig to Forhold, der
her maa tages i J3etragtning. For det første
kræver Samfundets ·:, ikkerhed og Ro, at Tje
ne temandsstandeni er besindig og rolig og ikke
ved Strejker og Opsigelser /bringer samfundet i
Fare. Dette maa der betales en Præmie for;
man .maa sørge for, at Tjenestemandsstanden

•
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har Grund til al føle s ig i all .f'al<i saa nogen.
lunde tilfred · med de Kaar, der bydes den.
For det andel maa del betænkes, at Tjeneste
mandslønnen er en Kla eløn, hvor der ikke
gøres Forskel paa dygtige og mindre dygtige,
men hvor alle indenfor samme Kategori faar
samme Gennemsn.itsløn. En saadan iLønordning kan kun tilvejebringes paa en a to iMaa
der; enten sætter man Kiasselønnen svaren.de
til Gennemsnittet. og i saa Fald tager man, fra
de dygtige det, som man giver til de mindre
dygtige; eller ogsaa sætter man Lønnen efter
de dygtige og giver altsaa de mindre dygtige
et ufortjent Plus.
Det første er det fordel
agtigste for de offentlige Kasser, men det er
farligt, fordi de dygtige nu en Gang er dem,
man s ids t s kal fors øge at g,aa for nær - jeg
sigter her ikke udelukkende til <le ganske eks
ceptionelle, men til f. Ek s . den dygtigste ffredie
del -; derfor bliver det offentlige nødt til al
være forsigtig med sin Lønansættelse. Hvor
stor eller hvo
· r lille Vægt man vil lægge paa
disse Argumenter, bliver naturligvis i sidste
Instans en Skønssag; jeg for min Del skøn
ner, at det offentlige for de sLore Klassers Ved
kommende ikke bør sætte •lønnen saa lavt, at
Tjenestemand godernes Værdi behøver at ·brin
ges ind i Regnskalbet for at tilvejebringe Ba
lance med de 1'.)rivat an.salte.
Ifølge de gældende Overen. komster er de
privat ansatte Lønarbejdere i :Februar Maaned
j Aar giaaet ned med 6 Procent af 'iLønn,en. Ved
en Gennem nitsløn af 4000 Kr. for helaar befilkæftigede betyder delle en Nadgang pa,a ca.
240 I.!Kr. Tjenestemændene er fra 1. Oktober
HJ22 g,aaet ned med 54 Kr. i Dyrtidstillægel,
og foa 1. April 1923 gaar Dyrlidstillæget yder
ligere 54 Kr. ned, ialt altsaa 108 Kr. Ifølge
delle tForslag, som Regeringen den 21. Februar
1923 har fremsat angacaende Konjunkturtil•
læget, S'kal dette fra 1. April 1923 at regne ned
sættes med 126 Kr. aarlig for gifte Tjeneste
TPænd i de store Tjenestemandsgrupper. Tilsammen, bliver Nedgangen alt&aa 234 Kr. eller
paa det nærmeste det l:Iamme iBeløb, som de
privat ansatte Lønarhejdere er gaaet ned. For
saavidt er [Forslaget fuldt forstaaeligt.
Efter s tatistiske Efterretningers Oplysnin
ger om Arlbejd.'>lønnen i Industrien kan, Gen
nemsnitstimefortjene sten for ufaglærte Arbej
dere i Provins en for Tiden anslaas til ca. Kr.
1,22; ved 2 500 Timers aarlig Beskæftigelse hvad der vistnok er det ,almindelige for Tjene
stemænd - giver dette en Aarsfortjeneste paa
3050 Kr. Hvis Lovforslaget vedtages, vil Pro
vinstjenes temænd i Bundklassen (Etaternes 16.
LønklaSSe) med et gennemsnitligt Provinstedtillæg af 240 Kr. faa en lutløn af 3390
Kr. Her er altsaa en ret stor -Margin at løbe
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paa til Dæ.lming af findreløn for unge og
ugifte Tj n lemænd og til Van keligthederne
v d en Ge1lllemsnit løn, og Tj ne lemandsgo
dernes Pengeværdi behøver ikke at Lages med
for al for vare Lønan ællel n. For køben
havnske, ufaglærte Arbejdere er ,det tilsvaren
de Tal.- beregnet efter en Timefortjene te a[
Kr. 1.45 - 3625 Kr., og for køheæhavnske
'tal tjenestemænd bliver det til var nde Løn
ningstal, 3600 Kr.; her er all aa ing n Margin,
og her bliver del alt aa nødvendigt al ty til cl l
foran. omtalte Argum nl.
Hvis talen aaled
om iKøbenhavns Kom.
mune havde fa tsat ledtillæg l for København
til ca:· 900 Kr. i tedet for 450 Kr., vilde denne
Van kelighed ikke have foreligget. }len delle
kal jeg ikke komm nærmere ind paa her,
jeg skal nøjes med at henvise til, hvad jeg tid
ligere !har udtalt herom i Min-isteriernes Maa
nedblad for 1921, ide 11.
Ja, saa erulte jeg alligevel med at komme
til at berøre det aktuelle, skønt det egentlig ikke
var min Hensigt. Men jeg vender tilbage til
Tjene temand goderne for at øge at sammen
fatte, hvad der er min Mening om dem.
Tjenestemandsgoderne giver Tjenestemands
standen en usigeUg Tryghed. Dette er deres
·Lore Fordel baade for Tjene lemanden og deri
gennem for Offent!igheden. Men hele Tjenesle
man.dsordningen lider under en vi
tivhed,
ikke mind il med H n yn til Lønfast ællel en,
som jeg kun lige har faaet Tid til at berøre,
men ogsaa med Hensyn til Reglerne for Tje
ne lemand goderne. Man kan maaske udtrykke
d t saaledes, at det offentlige ikrer ine Tje
n temænd imod at blive behandlet efter Foi:
godtbefindende, men samtidig har af kaarel
sig fra al beihandle den enkelte efter For
tjeneste.

For de privat ansatte er det modsatte Til
fældet. H r er der Bøjelighed til lede, aa
lede at der i Alminedligthed ikke er nogen
Hindring for, at Arbejd lederne kan be!handle
den enkelt efter :Fortjene le, men det, det kor
ter paa, er Tryghed.
Verden udviklingen gaar t d e mere og mern i Retning af, at Antallet a[
lv tændige
formind ke . og Antallet af an alle forøge
◊" Betydningen af, al de Vilkaar, som ansatte
lever under, er tilfred stillende for alle Parter.
bliver derfor tørr og større. Jeg tror, at der
ide kan lære meget af de
fra det offe11tlige
privat an alles Vilkaar, og at der omvendt kan
læres meget af det offentlige med Hensyn til,
hvorlede de privat ansatte Vilkaar bør være.
Det vil glæde mig om det i Aften maa lykkedes
mig at pege paa nogle af de Punkter, der her
kan komme i Betragtning.

50 SVÆRE 1 E 1 60DST06SLOKO
MOTIVER TIL "SOUTHERN
PACIFIC LINES".
Ved Otto Bendlxen.

Vi har i tidUgere Artikler he krevet de store
)fallet, leddelte Lokomotiver, som brnges paa
ad kilUge Jernbaner i de J orenede tater. In
let ted har Lokomotiverne naaet en tørret. e
om d r i de ubegræn de MuligJrnder Land,
hvor der ydes et inlen ivt Arbejde fremad mod
det tbed te, der kan præstere . Det er interess ant at se, med hvilke Kæmpeskridt
Udvik
•
lingen i Jernbane-Teknjken gaar fremad. Men
det er ikke alene selve Lokomotiverne der naar
det kæmp mæs ig6. Baldwin's Lokomotivfa
brik i Philadell)hia, om med en Arbejds tyrke

Fig. I. 60 1 E I Lokomotiv r r til "Soutb rn Pacific·' Jernban I' n aml f! de og færdige til at forlade
Baldwin's Lokomotiv Værk ted.
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paa ca. 20 000 er i land til at bygge omkring
2 500 Lokomotiver om Aaret, leverede i Fjor 50
være Godstogslokomotiver af 1 E 1 Typen til
• oullhern, Pacific« Jernbanen. Dis e Lokomo
tiver forlod samtidig Baldwin's FaJbrik og 20
af dem dirigeredes samlede i eet Tog med en
Montør paa hver Maskine til deres Be tem
melsesled.
Denne Levering beskrives i en intere sant
A rlikel i det amerikan ke Tid krift •iRailway
and Looomotive Engin.eering«, og om vi i det
følgende kal gengive. De vedføjede Illustra
tioner skyldes Fotografier, om er os tilsendt
fra Baldwin's Fabrik.
Det vil være af stor Interesse for Publi
kum i Almindelighed og Jernbanemænd i ær
dele hed at erfare, at det ,største Tog af Lo
komotiver, som Verden endnu har set, er blevet
befordret gennem Landet. 50 Lokomotiver af
1 E 1 Ty:pen er fuldført paa Baldwin Lokomotiv
fo,briken's Eddystone Anlæg til outhern Pa
cific Jernbanen og 20 af disse Maskiner er al
lerede mere end Halvvejen paa deres Rejse
amlede i eet Tog, og de øvrige vil følge i hur
tig Rækkefølge. Dette Tog er omtrent en halv
Mil
• (engelsk) langt (0, km.) foruden Tog- og
kydelokomotiverne. Fremføre! en af Toget er
arrangeret af Pennsylvania Jernhanen, og hvert
Lokomotiv er !bemandet med en erfaren Mon
tør fra (Baldwin',s Lokomotivfabrik.
Illu trationen i •Fig. 1 vi er et B,illede af de
op tillede 50 Lokomotiver, og medens der un
der Krigsperioden var man,ge bemærkelsesvær
dige amlinger af Lokomotiver at se hos iBald
win og andre leder, aa er denne imponerende
amling, af hvilke en enkelt Del er den mest
værdifulde, der ru:igensinde er :befordret i Lan
det i eet Tog, den mest mindeværdige Gruppe
af in Art i Baldwin Faibriken',s Historie.
(Fort. æltes).

. Børg en 120, K. R. J. Ol gen 120; Køben
havn Ø. Afd. 5: E. Hansen 150, A. G. Anderen 200; Hoskilde Afd. 9: iel Ohristensen 120,
Henry Lar en 120, C. 0. Jørgen en 120; Korsør
Afcl. 17: V. A. H. Lund 200; Korsør Afd. 18:
E. A. Nielsen 120; Esbjerg Afd. 24: L. P. P.
Ben,dixen 120, Axel Hansen 120; Viborg Afd.
30: K. A. Holm 120; Frederikshavn Afd. 32:
Aage Bang 120; Aarhus Afd. 3 : N. K. Pe
der en 1120 A. Ander en 120, P. J. Peter en
120, A. P. Robdrup 120, J. G. A. .ie4 en 120.
øruiørborg Afd. 50: M. J. K.
iel en 120;
Tønder Afd. 52: H. iK. Pelensen 120.
lait Kr. 3390.
m Gaver er modtaget: Fra pen . Lok:o
motivfører Vilh. Madsen, København. ,G., Kr.
63, . , . Afd. 33: iKr. 20, ørrejydsk Lok-0mo
,. on i • r ye jydske iKreditfor
tiviører, Oibligabi
ening« paa Kr. 200. fait Kr. 2 3.
ed tidligere tegnede !Andele og Gaver Kr.
9 ,465. Heri fragaar iKr. 200 ·som ,tegnet An
del af pens. Dokomotivfører Hest.ed.
Det resterende Beløb bliver aaledes: Kr.
98,265.
Heraf er Kr. 79,465 fr.ivli.llige og Kr. 1 , 00
olfilgatorisk tegnede BeiJøb.
øbelllhavn, den 12. Augu t 1923.

..

.

H. Kann.

TEATERAFTEN PAA GB.
Lokomotivfyrbøderne
selskabelige Forning havde lejet Thaliia-Teatret Tonsdag den
9. Augu l. ,- Afle Billetterne var udsolgte, og
det Bifald, de Optrædende hø lede, maa ikkert
vær et tB vis for, at Med1emmerne morede sig
godt.
H.
___

AFHOLDSKONGRES
Fremmede J,ernibanetolk fra d,e fleste eur.o
pæiske Larnde vil i denne Maaned ,g te Køben
havn. Der a:fiholdes nemiJ:ig en jnlernati·onal
Kiongr
for Afholdsfolk i AlmindeLighe,d og
tillige for de for&k.eUige Lande Jern!bane-Af
holdssel kaher. iDisse id te holder .Møde paa
Jernbane kolen i Hellerup Mandag den 20. og
'Dirsdag den 21. d. M.
V-0rt eget - Danske Jernbaners Afruolds
' el krub - har bestaaet j m-ere end. 20 Aar og
tæller nu ca. 1700 Medlemmer fra de forskel
l'ige Tjene8 :tekategor,ier ved ' 'lal - og Privat
lbanerne. Vi mener ille at have at·bej,det for
gæve , lværlimiod, - vi ,har Løtlet de, <ler
V'ar vaige overfor de stærke Drj• kk
i e, og vi har
ved Ek em:plets Betydning ihøjn,el den almin
delige Ædruelig,hed og derved bidrag t til sta
dig tørre i.k:kerhed og Paaili<le1ighed i tjeru t
li,g Henseende.
0� aa paa anden Maade J:iar D. J. A. i de
OOl'løbne Aar gjort et stort og vel ignel e rjgt

.

25 AARS JUBILÆUM
iDen 1. September kan Lokomotivførerne
C:. C. V. He.s ner, Melchi-0rS1Plads
, 4., Køben
•
havn Ø., H. P. W. Haug led, •Lien«, Egholm vej, kanderborg, og H. T. C. Conrad, en, dr.
Boulevard 54, 2., København, B, fejre 25 Aars
,dagen for deres iA.nsæHe-1. e ,som Lokomotiv
mand.

ANDELE I FERIE- OG REKREATIONSHJEMMET
København G. Afd. I: P. Petersen Kr. 120,
A. R. . Borg 120, R. Poulsen 120, VjggQ Fa-lk
200, 0. Liljekrans 120, P. R. Han en 120, J. C.
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Arbejde.
el kabet har i adskillige Tulfælde
bekostet Opholdet paa Redningshjem fur flere
Tjene temænd, saavel 'blandt det over- som det
undero, rtlnede Per, onale, der -paa Grund af
overdreven Nydelse af lærke Drikke er ble
ven afskedigede af Jernbanetjene ten. Efter et
kortere eHer længere Opl101<l p,aa et !Redning hjem er den paagæ1dende ·S10m helbredet lbleven
ud, kreven og gen-ansat. Denne Form for D.
J. A .s A11bejde er .maaske den m'ind t kendle
blaJ11dl Personalel, men er Li'l Gengæld en af
Arbejdets mukkeste Frugter.
D. J. A. er et Led af del iruternationa1e
•
Jernbane--AEholdsforhund ('l'. E. A. V.), ,som
tæl:ler over 60,000 Medlemmer fordelt ·over det
meste Europa. Der ven.tes ved det furestaaen
de Møde i Køiben'havn Delta,gere fra de :fleste
europæiSlke Lande med Formanden, Kontor
ob.ef K. Weber fra St. Gallen, chweiz, ri pid
sen. Paa Jer111bane.sk-0len vil der bl. a. tblive
,J1:0ldt Foredrag om ,Alkohol 10g Jerniba.ner« af
iMa kiningenjør ved de holland :ke Baner F. A.
Brandt Utrecht om. ,Hvtl,l ke .Minima.I- og -hvil
ke Id�1lbe te�elser med He11Syn til Perso
nalet Al\.k-0holn.ydelse bør være gældende i alle
Jernbaners <tjenslli-ge Be temmelser• af In pek
lør ved de ø trigske Thrbundsbaner H. ]foffler,
V�hl.ach Kiirnten, og endelig et Foredrag om
,Betyd�ngen ,af Anvendelisen af Frugt til al
koholfri lDriile• af A sistent ved de schweiziske
Jules reynrond, La.usa.nne.
Fi011bundshaner
:
De forskellige fa.g1ige Organ:isa.tioner inden
fur Jernibaneetalen har fra D. J. A. modtaget
Ind,bydel e til at overvære Møderne.

NY UDGAVE AF JERNBANEVISER

Hr. A :iJ tent Osvald Larsen, Lunder kov,
!:eder os medldele, at der v:il blive udsendt en
ny ·Udgave af ,J.ernbanevtlser• og ønsker, al
Best.illirnger paa di se Viser der fremkomme�·
i el mt�k'l , tift Bind ·og sælge for 1 Kr. 6:J
Øre pr. E emp'lar, sendes li'I ham.

SJÆLLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK

Da tal, banernes Kontorer her J iByen nu
rulle er aabne til Kil. 4 Eftermiddag, om1ægges
Bytteliden for Bibliotekets dndenby iM dlem
mer fra. -0g m d Lørdag den 1. eptember d. A.
aalede al den ,bliver fra 4-5¼ Eftermiddag
(,Tir dag, Torsdag og 'Lørdag) i I ledet for
om hidtil fra 3--4 1 /4.
København i Augu t 1923.
Bestyrelsen ..
Redaktion: Vesterbroirade 98 a 2, K jøbenbavn B.
Tlf. Vester 8178 ellEr Vester 8113.
Udgaar 2 Gange maanedlig.
AllouM1entspri1: 6 Kr. aarlig.
Te,:aeø paa alle Poøtkontorer i Skandinuien.

1i DEN DE
SYGEKASSEN

Jernbanelæg•e Gunni Busck, Islands Bryg,ge
9, er -bortrejst fra 9. Augu l ,bil 1. eptem.ber
d. A.
Hans Praksis varetages i nævnte Tidsrum
af Læge ewmann, I lands Brygge rn. KonsLtl
tation-stid: l-2.
Jernbanelæge Eiler Niel n er afgaaet ved
Døden.
Lægelih. ynet med 25 B Lægedi• strikt varelages indtil videre a.f Jernhanelæge
famer,
mallegade . Kon ullalion: Kl. 1-2.

TAKSIGELSER

.MJin hjerteligste Ta,k bringes alle for den
vertli,ge Opmærkoomhed .paa. min 25a:arige J uFritz Hansen.
bilæumsda,g.
HforLelig Tak for udvi t Opmærksomhed
ved mit Jubilæum.
J. C. C. L<.irsen, Ro.

Udnævnelse.
Lokomobivmester II G. L. M.
ørensen
Høgh, Nyiborg, efter Ansøgning li'l Lokomotiv
mester I i Viaim'Clrup Ira 1--8-23 (kgl. Udn.).
Afsked.
Lokomotivfører R. V. H. ,Ander.seru, Kb'h.s
God bg., ef.ler An . -p. G. af vag lighed m.
Perus. fra 31-10-23 (min. Af k.).
Lok'Omotivfører P. ohm:i<lt Khhavns Gods
bg., efter Ans. p. G. af vagelighe'd m. Pens.
frn 31-10-23 (min. Afsk.).
Lokomotivfører E. A. V. Wunderlich, Kb
•
havns God 8ibg., efter Ans.
p. G. af vageliD"hed
m. Pen.s. Ira 3'1-10-23 (min. Af,&k.).
Forflyttelse.
(Lokomotivfører G. A. Mouritsen, Lun
der k.ov, efter Ans, øgning til ønderib-Org fra
1
-23.

... Tjenestested.
Tilladel e til at bytte
LokomolivfYThøderne C. C. Ander en, Kbhvn
Godsbg., og J. C. M. J,ohansen, iHern'ing, under
9-8-23.
A.nnoncP-Expedition:
Vodroffsvej 3 b. København V.
Telefon ,·ester 8113 eller Vester 4011.
Kontorti,I Kl 10-4.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, København F.

Bemærk• Kiærs ·=· Klæder

D

HABIT
35 KR.

20 Skindergade 20

Nærværende Nummer e1· afievent
paa Avisposlko11toret de11 17. August.

SENKING
,

med ny
patenteret
Luftblandinp
Regulator

AKVAVffTER

B. Møller & Co.s
Th. Styrmer C.BØRS
CIGAR
Fuldstændig Herreekvipering
Gaskompagniets Ejendom
G 1. Ko n g e vej 1 2 0
Telefon Central 76.07
Jernbanefnnktionærer 8 pCt. Rabat

L. P. Aistrup leverer

øgræsmøbl., Divaner, Tæpper,
i-pisest., 'o,·evær., Børne-,
Ungpige- Ol! Bondemøbler
R11.tf'lbetnlin&:
T O R V E G A D E- 2 0

<ler faas over hele Landet, er
fabrikeret af de fine te '1.'obakker

I Det er den bedste 15 Øres Cigar

Ø.

Sporvognslinie: 2-9-19

Amk. Gummivare

ln4ustrl Vestergade 3 lb�11. I.
h4erspr1jttr, Sanitet - t Sntpl,jurtiUer
Ill. Prisliste ■114 SO Ørt I Frimrk.
Dl IRF.T ti PIDITION ♦ Ttll. BJ" l19;i
Jernbaøemr.nd 10 pCt. Rabat

ENGELSK SKRÆOERI

Xlng,�
eED5TE 5TO•

KØB FRA LAGER

(Hvid Porcelænsemaille)
med Cirkulation.Varmekanaler.
Jllndste GasCorltrnc
Regelmæssig Varmefordeling Stecnlnc paa Rist
Ovnen, hvoti alting lykkes
Skancllnadens største Speclnl
ndstllling.

Vestergade 2

G1.lif�

---- TIC. 1'1c31.2

;v ·

0

Klædninger 65, 78, 85, 98, 115, 125
Vinterfrakker 75, 80, 85, 98, 120
Sommerfrakker 65, 78, 98, 115
Stortrøjer m. sv. Foer 42, 52, 62
Benklæder ... 12, 16, 18, 22, 28

Kr.

•
•
•
mokingk !æd ni nµ-er Jaketklædninger
Motorjakk •r ummikapper
Vindjakker - Alle tørrelser
Kun Kontant. Bestemte Priser
Jern/Jane{1111!.lio11ærer :; pCt. Rabat
Afdeling for tllcjniu•• af elegante
Kjole• '111oki11"'• og l>iploruatkhe<l
ninger samt orte Ornrfrakkt>r.

Lageret Monopol

:Nørrt>a:nde 38. I Sal
Telefon Byen 1261

Læderv aretorretni nge n
(C. J e u

e n)

V e s t e r b r o ::- a d e
30
har det største og smukkeste Lager i
Kltbag - DapJler - Portemonaier - Seddelbøger
•
de sidste yheder i Dametasker =
Jernbanefunktionærer 5 pCt. Rabat

P. Matlhisen's Eftf.
Skoløjs-Magasin. Istedgade 124.
tatsfunktionærer 5 pCt. Rabat.

Vesterbros Cigar- og Vin t mp_ort

Telefon Vester 8210 - 140, Istedgade 140. - Telefon Vester 8210.
i::♦ø�ø♦A T"""""" •' 1Clltø. V-1,uuu"ø 'lTlnø n.r. 11.ln,o...,,n• oon,t H'ntn_A.,..ilrlP.'r

NØ"REPORT.

AND R EAS@STE.N SEN
P I A N O. os F L Y G E L F A 8 R I K

Nørrebrog. 47 1 ��at St.Kongensg. 45
12788

74 02

' FBETAL:

KONTANT

•

Fineste DANSK Fabrikat
Lev. til Varelolt.

I

S. C. ·søRENSEN

Randers - Aalborg

Jern- og Slaalforrelning.
STØT VORE ANNONCØRER

