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V ore \' ærk t ' d r bar ikkert m get at
L til.le, aa meget, at n D l af de Arbej
d r, dee gaar ud derfra, ikke er aaledes,
om det kal v· r . Ved Forhandling med
Ma kin.direktøren lykked s det i sin Tid
Organi ationen at faa gennemført n vi
�·formali ring af Ma lånerne, en I orma
li ering der kom ind under Begr b t Vel
færcisforan taltning C r , men om i VirkCLigheden for ad killigt, der gik herunder,
havde in tore Bet dning for tat ba
nerne. idet der amtidig gennemførte en
Ordning af Værktøj m. m. om baade be
tød. Tid be paring i paakommend Til
fælde, men o aa var af økonomi k Be
ty;dning.
Med den g nu mført
rdning af V 1f· rd foran taltningerne paa Lokomotiver
□ t' er Lokomotivmændene i det tor og
p. l godt tilfreds, det amme kan ikk
0 m alle Enk lthedern . Vi kal aa
n vn et meg t uheldigt Forhold.
D r hører om bekendt et vi t otal I øg
ler til hver Ma ki.n , og di e følger og
·aa med, naar Ma kin n gaar ud af Værk
st det, men hvorlede er Nøgl rne? D t
er jo klart, at der ikke var et Menne k ,
cl r anede, at det kulde være nødvendigt
at gør·e opmærksom paa, at naar der til
,�n Maskine var leveret en 3/• " I øgl , at
'
denue da o 0 aa kulde kunne anvend
3
all Ve 0n . lwor d r fandte /•" Møtrik?
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ker.
t· <lt .·ltikk •. \ i
kan for taa, at det kan v r van keligt at
[aa en Iøgle til at tage en Møtrik, der
er fu Id af Malin° eller tilgroet rn d nav ,
d t er der intet at ige til, men at d t oft
hænd r, at .r: øglerne ikke kan tag de blan
ke Møtrikker paa Gangtøj t, tæn°er og
lign., det er dog gan k menin° lø t. Li0
aa mening lø t er det, at man for
at kunne
tte t Vandstandsgla i, før t
maa fil Gabet paa Tøgl n tørr , o 0 her
dr jer det i 0 dog og aa om blank
ekskanter. At der her for li 0g r n Fejl
r gan ke ikkert, en Fejl om d t for
haab ntlio ikke kan være van keliot at
faa r ttet. Enten maa det være enkelt Mø
trikker om ikke r fuldstændig normal ,
eller og aa maa det være ø 0lerne, der er
tilpa ede aa tramt, at den rin°e te Forkel paa Møtrikkerne tørr 1 e bevirker,
at man saa at ige taar hj lpelø , hvi
man ude paa tr kning n i n næver
nding kal arbejde med d m.
Vi kal endvidere henled Opmærkomh den paa d pre ede Nøgler, der fin
de en D 1 af paa Ma kin rne. Det er mu
ligt, de er billigere i Indkøb, nd d t ko t r
at fr m tille vore ·ædvanlige : medede 0 o
de I ø 0 1 r, men det er da og aa den ene:; t('
Ford 1, d har thi paa Grund af d n
nevr Plad der er paa Lokomotiverne,
hvor Møtrik idder ved iden af Møtrik,
og hvor det ofte r en hel Opgave at kom
me til med en ø 0le; d r duer de ikk,

..

0

c:,

1i

'DANSK fQKOMOTIV DEN DE
paa Grund af Hæfternes Omfang og i det
hele øglernes klodsede Fa�on. Det vilde
v re ønskeligt, om man vilde høre op
m d at for yne Lokomotiverne med disse
· Iøgler og lade os bevare vore gode gam
le øgler, der saa godt som alle Steder er
lettere at komme til med. Vi vil antage,
at der af Værk tedsledelsen vil blive ta
get Hensyn til dette Forhold, som maaske
ikke er Værkstedsledelsen bekendt, men
<let maa dog være Meningen, at de til Makinerne leverede normale Nøgler og aa
kan bruge til det Formaal, der er deres
H nsigt.
Det er paalagt Lokomotivførerne paa
deres Rapport at indberette, naar der paa
den Strækning, de befarer, forefindes Ting,
som ikke er i den Orden, det skal være.
Og Lokomotivføreren skriver pligtskyl
digst paa deres Rapport om for kellige
Forhold for at faa Fejl rettet, som de paa
peger. Og saa venter de, at der bliver
taget Hensyn til dere Bemærkninger.
Venter! Og Resultatet er i mange Til
fælde det, at Lokomotivføreren ræsonne
eer som saa: :>det er saamænd lige meget,
hvad man skriver, det gaar altsammen i
Papirkurven.« Heroverfor har vi altid
ment: nej, det skal ikke komme. Tager
man ikke Hensyn til Bemærkningen førte Gang, saa tager man vel nok Hensyn
til den, naar den gentages. - Den Tro
hm· vi haft, men har den ikke mere.
Vi skal, for at belyse dette, nævne føl
g nde lille Eksempel. For en Maaned i
den eller saa blev det forskydelige Rør
paa Ro kilde vestre Vandkran ved Spor 1
opsat efter at have været underka tet en
Reparation, men det pudsige ved det for
skydelige Rør var det, at det hverken kun
de skyde ud eller ind, og hermed var
Hensigten med Rørets Anbringelse jo op
hævet. En Lokomotivfører, der bemærke
de dette, tænkte ved sig selv, det bliver
nok rettet, saa meget mere som Portøren,
der betjener Kranen, vidste fuld Besked.
[midlertid, der gik nogle Dage, og Lo
komotivføreren kom igen, men stadig var

Røret i u!1lme Forfatning; der, hvor d t
ad, bkv det, om man aa halede aldrig
aa galt i det. Dette foraar agede jo, at
Toget til Tider maatte trækkes frem ell 1trykkes, og det var jo ikke Meningen. Lo
komotivføreren tænkte saa, at det vai
bed ·t at paaføre sin Rapport en Bemærk
ning om dette Rør. Han ventede, at naar
ban et Par Dage efter kom igeu, saa var
den Sag i rden. Men der gik et Par
, . I øret i den daarlige
ger, og stadig var
Forfatning. Saa tænkte vor Lokomo
tivfører, naar jeg nu skriver om Røret
igen, saa skal det nok hjælpe, og Rappor
ten fik paany en Bemærkning om det fa
møse .kør. Han ventede, at e1er nu vilde
blive taget fat paa dette >store« Arbejde.
Der gik nogle Dage, men der skete intet.
Og vor Lokomotivtører gav sig til at spe
kulere. Sparekommissionen har jo _været
paa M.a kintjenestens Kontor, og nu er
der vel sket det, at den Mand, der tager
fskrift af Lokomotivførerrapporterne, er
blevet forflyttet til en anden Yirksomhed,
og af den Grund er der ingen, der faar
at vide, at det er galt fat med Røret paa
Ro kilde Station. Og efter et Par sma
ger Forløb fik Rapporten paany en Be
mærkning om det formastelige Rør.
Og nu venter Lokomotivføreren paa,
at det utrolige skal ske, at man skal tage
Hensyn til hans Meddelelser.
om vi sagde før, har vi haft den Tro,
at det uden synderligt Besvær kunde lade
ig gøre at henlede Opmærksomheden paa
et eller andet skævt Forhold og faa det
rettet, men vi har ikke Troen m(jre - og
saa bliver man indrulleret i ,den store Hær,
om ser skeptisk op til de Folk, hvis Op
gave det er at bringe saadanne Sager i
Orden. Det kan ikke være nødvendigt, at
der skal hengaa en Maanedstid for at faa
en aadan lille og meget nødvendig Re
paration foretaget.
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STAT 06 KOMMUNE
Foredrag i

ationalokonomi k Forening den 20. Marts 1923.
Af C11st11v Philip.•en.
(Sluttet).

, om o,·enberørl var di. se . aa god t
. om . d e ene le Opgaver for <let gamle engel. ke
, elfgovernment, men Foi,holdet genfinde.c; an
•
det leds. Det er klart, at Kommunalbe. tyrel
,;ens Virksomhed ve d Rigs d ag. valg, -d ens Del
lagel ·e i e sfoner, Forligskommissioner, ved
, ævningeu d ta.gel en, i Kirkestyret o. s. v. er af
rlenne Art; men i de fle te Lande betragte,; al
Pol'itivæ en, Brand-. ,Bygnings- og ' undh
, eds
væsen paa samme æt. Det kulde svne s ind
lysende. al naar dette er saa, Jmr-de talen
hære dgiflerne ved den sledlige Lø. ning af
Stat opgaverne. - Ogsaa om kolens tilling
rr Opfatte] erne delle; i U. . er ·kolevæsenet
saaledes rent tal lig 01)gave. 'Lan d evejene
overførte i 1 67 til Amts- og ognekommruner
. ne. re p. Bvkommunerne; Automobil<lriften rej
:er pørgsmaalet om at gøre kridtet tilbage
igen.
Jeg maa imidlertid fremlhæve de betænkeli
l?'e ider ved i alt for ihøj Gra,d at paakald e
tat n kan i!lcke og
, talens finansielle Støtte.
vil ikke yde denne u d en at føre et indgaaende
Til. vn m�d ide paagæl,dende Institutioner, :hvad
der i et virkelystent Departement.� Haand be
le.gner et dybt In d greb i d et ,k•ommunale Selv
,;tyre. Og da omvendt talen k;un 'kan krævp
en vis Minimumsstan d ar-d . bliver tat tølten
let i større og frem kredne Kommuner en Rem
. ko paa <lviklingen. Jeg peger paa ,det danske
l ndervisningsminisleriums in d grib, end e og nær
gaaende Kontrol me d den kommunale Follke•
kole. den ydre Indretninger. Lær rlønninger
ne. Undervisningsplan. Faginspektion o. E. v"
ofte lillende 1{ra1v udover Kommunen,; Yde
evne.
Noget lignende gælder m. H. t. Tilsku d til
ubetinget kommunale Opgaver. f. Eks. Forsør
ge] esinstitutioner. Ganske vi t vil den nyere
. ociale Lovgivning. der ætter fa te Y<lelser i
· tedet for Hjælp efter Skøn. fjerne en Del af
Betænkelighed erne; men aa er vi jo til Gen
gæld i fuldkommen tri d med Aan<len j moder
amfundslovgivning, blevet lyk aliggjort
ne
med ode kommunale Hjæl'pekasser, der yd erlige
rp ved Hjælp af Indenrig mini teriet Forto�k
ning k;unst virker om en hæftagtig Dannelse
paa hele den møj ommelig tilvejebragte T-l.et�
orden. og tillige er ·vel egn el til at tmder.gtav<:>
Kommunens finansielle· Grundlag. En For
øge! e af tat til kud og i. Følge herme d skri
dende yderligere Pres fra latsstyrets Side, vil
de ikke være nogen Lykke.
Paa d et dir.eklP. tal tilskud til Kommu-
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nerne almindelige Fornø d enlheder spilder jeg
ikke el Ord. iOer lad er sig intet sige til dets
Gun t, ·bortset fra enkelt laaende, forhaabenlig
rnikell taaende Nødstilfælde.
ej til talen skal Kommwnerne ikke sætte
dereR Lid. Da d et romerske Kejserrige nødsted 
te.Kommuner paakaldte Autokrator Støtte, gav
d p Rig med dot . amme ind unider hans Formvn
der kab; det var fra <len Dag af ud e med S�lvtyret. En indre ødvenrugbed 'Vi] med føre
lignende 'Konsekvenser i vore Dage. !Kommu
nerne maa øge at klare sig selv.
Kommunerne har to 'Hovedindtrvgti-kil<ler:
Skatterne og Formueindtægterne.
Med [Hensyn til Skatterne stiller jeg to re
aktionære Sætninger i pi<lsen. Alle Skaller
rr Onder. nød vendige Onder, men Onder. Der
er en eneste Undtagelse nemlig Rangskatten.
den betaler Y d erne me d Glæde; d et e'r kun Ob
jektet, der er omtvisteligt. Og endvid ere: alle
Skalter er uretfærdige; ,d,er er ikke en ' kat, som
man ikke kan TT10lde !Protestmød e paa og ao•førP
vægtige Indvendinger imo d , i al Fal d mod eks
onbitanle Satser. Jeg kend er .kun en retfær d ig
, kat, og d et er maaske den mest forlhadle af
alle, nemlig Bompenge. Intet er retfæ1,digere
Pnd at de. der bruger og slider paa Vejene.
betaler for dem; men d en trafiklhæmmein d e Op
krævningsform gør <lens Oprethold else umulig.
Saa svært er d et at have ·retfæroige ' katter.
ej vi maa vælge mellem d·e nød vendige
Onder.
Det synes mig, at d e ,danske Købstadskom
muner maa sætte sig d et Hovedformaal at kom
me ned med Personskattens Skatte- resp. Lig
ning procent. i ,alle Tilfælde standse d ens yd er
ligere Vækst. Kommunerne vilde me d god
Grunrl 'kunne bebrejde iLovgivningsmagten den
'Maa d e, hvorpaa de i og for sig rigtige Grun d •
lanker, hvoraf kattereformen af 1903 u d gik.
forfuske d·es. under Gennemførelsen. Den bæ
rende Grundtanke var Miquels i ihans prøjsiske
Reformlovgivning et Tiaar foru d , nemlig saa
vidt som muligt at forbehol d e Personbeskatnin
men omvend t at ove· r
�en for 'StaJt finanserne.
s
la d e Ejen d omsskatterne til Fyldestgørelse af
Kommunernes Behov. Om Begrundelsen er <let
overflød igt at tale i denne Kred .
Ved Overføre] en af disse Tanker til Dan
mark. bel?'yndt under Ree d tz Thoits Ministeri
um og fuldendt efter ystemskiftet, kom imid
lertid d el. man plejer at ka,l d e -storpolitiske Mo
menter. lil at gøre ig gæl d ende. iFørst Ønsket
om al drage Opmærksomhed en !bort fra d en
PesC'h'ke Køedt'ske Tol d :reform over til Kravet
om ,0pl1æve<lse af de paa Ejend ommene hvilend e
tal katter. iFormaalet, at levte 'Kommunernes
tilling ved at overlade dem Ejendomsskatterdbyvte, !kry d sedes af Grund ejernes Bene
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gærligihed efter helt at befries for disse Skal
ler. En ærlig anstødelig Karakter fik denne
Aktion. da den besmittede med den ganske
r
illegitime Nedskrivning
og Ophævelse af Tien
de-byrden paa hele amfundErts Bekostning.·
Her har Staten meget at 01>rette. •Den bør
helt give Afkald rpaa EjendomSlbeskatning, men
samtidig ved en ny kommunal kattelov tvinge
K'ommunen til at udnytte denne 'kattekilde,
saalede at Personskatten træder i anden Ræk
ke.
Om \Formerne for denne Ejendomsbeskat
ning ønsker jeg ikke at udtale mig nærmere;
jeg 'har ingen dogmat'i k Tro eller Vantro. Jeg
ved, at der endnu er nogle, for hvem Jord
rente.skatten er den tore Panacee for al Ver
den Daarlighed; jeg mener, at ingen forstandig
Mand kall' ,være blind for den ·berettigede Plads,
de Ideer, jeg sigter tit!, har i et rationelt Ejen
domsskattesystem, men at alligevel den prakti
i-ke ansvarhge Finansleder 'i et gammelt euro
pæisk amfund vanskelig helt vil slippe det
prøvede, han .besidder, for det store Uikendte
Ek periment.
Om katterne endnu dette. I Jagten paa
nye katteobjekter er man ogsaa stødt paa Tan
ken om en kommunal !Formueskat. iMaa· jeg
•
paa det mest afgjorte advare ib.erim'od. For
mue ikatten er i Statsskattelovene oprindelig
ment og udelukkende ment som et urro!at for
en ved den gtlobale Indloomstskat uigennemfør1 ige orndr'ing i katte at erne for Arbejds- og
Formueindtægt. om saadan .lader den sig forvare, nwar den er meget lav. Men det lhar vist
ig ved denne som ved den teoretisk uforsvarli
ge ærlige Aktieselskab beskatning, at har man
først en saadan Skat, 'har marn givet Fanden o:
Finansministeren hele Haanden. Man drejer
kruen en Omgang efter en anden, det er over- .
maade nemt. Her er ikke Spørgsmaalet, om
man har mere eller mindre Medynk med Ka
pitalisterne, men om noget langt "Vig,tigere. En
høj Formueskat anvendt til det offentlige Sam
funds almene IFornøden,heder er en Opæden af
ub tall'sen, saare fristende i Øjeblikket, men
kæbnesvanger for \Samfundets Fremtid. Noget
lignende gælder om altfor ,høje Arveafgifter.
•Den anden kommunale Hovedindtægtkilde er
Udbyttet a,f !Kommunens er'hverv mæssig drev
ne A'ktiver. Det er en, udbredt Anskuelse, 'knæ
sat i dem liberale ,1Natvægterstat«s Tidsa1der,
for at tale med Lassalle, at der ganiske vist
ikke er noget at indvende mod Kommunens fi
nansielle Udnytten af sine Grun,de genrnem Salg,
men at det er principielt forka tel'igt, at Kom
munen hæver et egentligt Udbytte af sine egernt
lige produktive Virk omheder, Gas, Elektricitet,
Sporveje m: v. - forsaavidt iK.ommunaldrift
overhovedet er legitim - eil Fyldestgørelse af

sine almindelige Fornøden'heder. Delle er en
indirekte Beskatning og om aadan forka telig.
Jeg lhar 'Stedse ib.aft den mod atte Mening og
stedse gjort den gældende. Det synes mig lige
omvendt, at Kommunens Jordpolitik ·principielt
rriaa bunde
i Nødvendiglheden af al beher ke
•
Stadens •byp'lanmæssige Udfoldelse og i'kke i
pekulation formaal, i en maalbevid t iBebyggel
sespoli-tik, ikke i Øn1sket om at faa den højst
mulige 'Købesum pr. Kvadratmeter.
Men det andet pørgsmaal er langt ,vigtigere.
Yin Tesis er pro primo, at man i.ikke kan vrage
en kat, .fordi den i ystemet betegnes som in
direkte, og pro secundo, at der ved Udibyttet
a,f den kommunale Virksomhed principielt ;kke
er Tale om IJ3eskatning.
I første \Henseende minder jeg om Hoved' sælnin'gen, al alle �atter er Onder, og naar
de bliver meget Q1øje, ulaalelige Onder. De ek. o:ribitante Indtægtsskatter virker direkte knu
gende -paa Elihvervsdriften, de indirekte vil,
gennemført med raffineret Korn 0.kven , Ihvor ·
som i Byzans eller det gamle span ke !Monarki
elhv.ert Udslag af menneskelig Virksomhed, er
hverV1Smæ'ssig eller forbrugende møder en kal
teklo, der kræ,ver Afgift, skabe en Atmosfære
af frihed og !Remmen af Virkelysten, der e11d,er med •at kvæle sit Offer.
r vi ikke en
mule af det samme i utidens IFrankri'g? og
dets Kommuner?
Den go-de tFinansleder maa være OpJ)ortu
nist, ·bør mediere, saaileae at Byrderne paa
intet 1Punkt føle ilmugende· efter dis e Prin
cipper tyredes jo ogsaa Danmark under Ver
denskrigen.
!Men jeg benægter alt aa endvidere, at der
her er Tale om Be katning. Udibyttet f. Eks. af
en Gasværksdrift beror paa gad teknisk og fi
nansiel 'Ledelse. Naar f. Eks. Køhenib.avns Gas
værker· i sidste Regnskrub aar ihar givet et ud
mærket Udbvtte, •beror det ,paa, at man :har væ
r l heldig med sine Kulindkøb. Havde del mod
satte været Tilfældet, vilde man - mød Rette
eller ,Urette - 'have betvivlet •Ledelsens •For
svarliglhed, det /I ynes da lige ihaardt nok næ
sten at betegne det som en Fo:ribrydelse, at Ud
slaget er gaaet tiJ ,den mods11tte ide.
Mrere 11rincipielt
• syne agen at ligge saaledes. Med lForudgribe
, n af del gennemførtø
ociali ti ke wmfund tilegner det •Offentlige sig
en vis For,grening af det økonomiske Sam
funds Arbejde og anvender Udbyttet til Dæk
ning af Udgift.ernre ved ide uproduktive 'Sam
fund funktioner. Del'i er intet at iblues over
for et renlivet Demdkr11ti. tværtimod. Se'lv
følgelig vH en kyndig Lede] e ved en imøde
kommende Prispolitik søge al skli!be -det bredest
mulige Grundlag for Vir-ksomheden, og !herfor
vil Byraad 1som , uti'dens ogsaa sørge. Faren
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Jigger som før 1berørl paa el andel Punkl. al der lagde. paa dens kuldre. al kabe laalelige
man kulde dri,·e Rovdrift. }.len i delle tykke
ydre Livskaar for den iMillionindvandring. der
er de dan ke Kommm1er, belært af Erfaringen.
ogle in,d Lil tæderne. Den har været Arne ted
ved al forbedre sig belydeli"t. Mod København
for værdifulde sociale Eksperim 11ter. er derfor
"
kan der ingen b relligel Indv0'11ding gøres i
blevet Udgangspunktet for England.
Faibi kr
denne R'etning. .
ocia1isme og er efter nogen Tøven ogsaa blevet
Jeg har hidtil dvælet ved 1Kommunebudget
af væsenllig Betydning for iFa tlands ocialiR
lels Indlæg[ ide. Om Udgifts iden var ·der mens Udvikli1J1.g fra Utopi Lil Virk
, elighed, an,.
overmaade m get al sige; den ·er i Grunden
Har den demo.kratis'ke Udvikling sine l drr
den viglig le. for aa•vidt •· om den Højde .be været plettet fif Tilbøjeligheder til al dele Rovet.
tinger de J:b·av, der maa ·stille, til Indtægterne.
nu man var kommet til :Maglen, har den langt
!Men •del forbyder den fremrykkede 'Tid mig oftere vakt Ansvarsfølel e og Retfærdsvilje bos
at komme d bere ind herpaa. del. er jo delle
tor tæderne'S folkeval�le Ledere. - Og fra den
Emn� Gensla;,id for parekommis ioner i lal og
rent ideelle ide har den ju t ved sin demokrn
Kommune, !hvorfra For lag til edbring l..e fif li ke Udformning •skabt Kærligthed til Byen og
Udgiflerne kan forvent s og maa af,ventes.
den'S 1Nalurforihold. den værdifulde iBygninger.
Kun følgende Bemærkninger kan jeg ikkr
den Historie i Lag, om først g nnem del
tilbagøholde. Del er om Jerørl i Begynde>lsen
moderne Kommunestyre lærle al forslaa .. at der
almindelig ,hævdet. al vi er nødt til al sætte var et , amfund, som ogsafl var deres. merl
vor 'Levefod ned. og aa lal og Kommune.
hvilket ogsaa dere. •Li lykke var nøje forbun
For aavidl dette alene berører Personernes den. Og dette 'har 'hetvdel mere end Politi og
, ke. vil
mesl materielle Nydeliier. r pi e og Drik
Hu arer til al opre1holde . amfun.dsfreden un
delte ogsaa .kunn ke uden kade i Danmark.
der de af Verden· krigen 11dløste flnarki lif,ke
Men gaar man ud 'Over delle, vil fr mlvingP Bølger. - For den, -der tror paa, at menrr1eslkelig
Forringelse af Boligkaar ·eller 1Befolkningens
dvikling og Lykkefølelse beror paa en st::idig
Renlighed. Nedsættelse af Kommunens Jormal
riger-e Forgrening af •Foriholdene Menneskene
vdel. e med Hensyn til iBrolægning. Belv, ning.
imellem, vil den moderne !Kommune, trods all.
Renholde] e o. s. v" vil 'hver •Ned 'kæring« . laa om en af de b tydningsfulde, le Ird. aiser
med Rett,e føles .•om el kulturelt 'l'ilb11geskridl.
i vor sociale Etik.
- 'Forud for sligt vil Opmærk omlbe,den værr
Den moderne Kommune med it uendelig
al relle paa Udryddelse nf Overflod i Tjeneslr .brede demokratiske Grundlag og sit fast u1.be
mændene, Anilill, formaa,l, l.ienlig Org-ani, fl[ion græn ede Virk. omllieds0111raaide er el Eksperi
af Konlortiene. ten og af Arbejdet i �{arken,
, ar set ·Mage til.
ment. VeTdenshisforien aldrig h
mindre tivhed i Personalet AnvendelsP. Ud� net er 'højst rimeligt, fl l Ek•sl)erimentet mis
rvddelse af Begreber om for. kudt Ari ejdstid
lykke ; der svne-, mig ikike fil være Grund tH
o. s. v. Under o. s. v. forstaar jeg i kike Otlr
fil bære Nag Lil ,den, der i Oprigfigihed og ud
limer arbejd dagen; -den kan ,bibeholdes Og i!Jør
fra den inderlig, te ympati fremhæver Van ke
hibe·holde , anvendt 11den PPrlanteri eller Dog ligthederne. gør opmærksom J)fla de truende
matisme.
kær.
iM:en elv . aaledes dl Indskrænkningen ,·olde Pine og merte. OUe vil man nødes til
som Lede tjerne at . e hen til Ord, ·som er a._gl
før :\Iu olini, men som jeg ser. at h,rn hf1r on
FRA FÆLLESUDVALGET
laget. af ihver Centesimo. der udgivei:: over- ,
BEREGNING AF GODTGØRELSE FOR DOE!BEL T
HUSFØRELSE
flødigl i del off0'11tlige Tjeneste, er et 'l'yveri
fra den skatleydende ,Befo1,kning.
i.Finder man disse Belragtninger gnavne Ol!
Fø'lgende Skrivel.e er af 'Fælle-. udvalgM ,tii l
vri sende? eller ,,il man maa ke · igr. at morl :end t Generaldirektoratet:
Talerens Vilje leder Præmi. serne til et nes1,i
mistisk yn -paa den moderne Kommunes •Frem
•Foranlediget ved for ikelliige Klager fra Or
tid? Maaske. Livet er ikke lutter Lfl gkage nu ganrisalionernes Medlemmer ver, ni Slat, sba
t
li�dags, og man vilde maaske i Øj hlikket havc> ne1'ne ved Ydel en af Godlgørel e for dobbelt
;;vært ved at finde en lille Dreng. , om den. der IHusførel. e regner med en Be paN>lse i Hjem
for en Del Aar iden gpurgte sit Ovhav: ·Far. met, der er større end den vir'keli,ge, og syn-es
Paradi els Have var det , tal eller Kommune? ;;il gaa ud fra, at jo dyrere del er f1 t leve paa
Overfor en aadan Pessimisme er 'Iler An fremmede Tjene te leder, de tomere kan Tjeneledning til at bekende, at det 19de Aa1-ihundre
temændene pare i Hjemmet, maa Fællesud
des Brkommtrne ikke 'har været nogen Fiasko. va:lget formene, at det vi1de være rettest, om
Den 1har nogenlunde vel lø. t den iKæmpeopgave, Be parelsen blev fa: tsal itil gener.elle Beløb, om

.
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·kuHe anvendes ved Udfærdigel en af Regnin
ger over Godtgøre} e for dobbelt Husførelse.
Man mener derihos, al Beløbet bør laa i
Relation lil Dagpengene og pas. ende at kunne
sætte. til ledse ial udgøre J/s af fulde Dagpen
ge (uden Nattillæg) for ,de fors, k !Mge Lørn1fogs
kla. er.
Idet Fællesudvalget lillaider sig at andrn,ge
om, at pørg
. smaailet maa blive optaget til vel
villig Overveje}. e, , tillader man ig eventuel.t at
11nmode om mundtlig Forhandling om agen.

FRA MEDLEMSKREDSEN

Hr. Redaktør!
'J'illad mig Plads for fø1gende:
· om det maa.9ke er en Del iaf Lokopersona
le1. bekendt, slkal der i A11iledniing af æ�Rfog
. li:>dhanens Aabninrg oprettes et Lokodel)ot i
�æ for træknirugskør el. Der er i den Anled
ning fra Y.s. Lokoførerafdeling stiHet iFore
. oørgsel til Hoved,hestvrelisen om aaden. hvor
efter eventuelle IPlad,ser vilde blive 'besat, 'her
paa er afg,ivet det J Bla<let for 2. eptemil)er
optrvlkte !Svar. at Ancienni,tetsreglerne maa
over.bolde , 1hvilket ka� være enshetvdemde med.
at ,d,et vil ·ske efter Ansøgningen s Anciennitet.
og ikke efter Ansøgerens Anciennitet, ,hvi1lket
. idste ma,n a.bsolut maa holde for at være det
1,igtigsle. ,thi hvor maruge har ad Omveje faaet
;.il vide. om der skuldø værr. Depot ilet er jo
kun et Par Maaneder siden. det er l•leven (lf
fentlig bekendt. alt øvrigt ,h:ar kun været al
handle ef.ter den aa.kal<lte ,Remj esladder«.
Men 1nu det.te Per anale, der ·har været ,saa
for ynEge at 'ha11dle derefter og søge noget <ler
ikke er, faar sig 'Paa denne Maade en Gevin. t.
og d,en ærede Hov-edbestyre-1se giver den sit
Stem1'.)el, •Remi e ladderen leve«; thi der er et
Rul ,i A1J1ciennitetsreg1erne den i1kke har haft
Øjet aahent for, og vil lø.be Panden imod, ved at
kræve en anden Ordning ved ovennævnte Beættelse.
Mam. vi.I i den Anledning, henstille til Hovedbe
styrel en, ait underrette Medlemmerne
om den
•
� lag i:Foretagen<ler saasnart den er gjort be
kendt me<l ,trufne Be lutninger af den Art, naar
Adimini !rationen. ikke finder ,. ig foranlediget
til at cmslaa ,den lags nye Pladser, ·hvorfor skal
e,nkeH,e Medlemmer. del' forstaar at ,slide 'l'ra,p
l)er favorisere ?

M. 0.

Den ære<le ,Ind ender maa aibsolut holde for,
;1t det ka� være Ansøgeren Anciennitf•t og ikke
An øgningens, der i det paagældende Tilfælde

skulde være gældelldc. \Jet er dog et pørig _
maal, som først maa afgøre. af en k mp ten[
l<'or amliing. Imidlertid maa H.B.. aavel om
den ærede Ind. ender retle ,sig eitet de gældende
Ancienni,Letsregler, indtil <lel ,!Hul« er lukket.
som H.B. i1kke har haft Øjet aahenl for, men
Hr. M:.0. •nu« har opdaget - ti11 al l held for
ham iselv - bagefter.
Hr.M .0.-hør holde H.'.13.uden for Remi. e
. ladderen, thi den har ingen Fotbindel e med
eni Afgørelse i Hen,bold til ,gældende Ordrer og
Bestemm I er. l)el ,havde været øn keligt om
den ærede Indsender, i ledet for det Opkog af
R mri e iaidder, ham ,her har fod enc.1-t, havde be
handlet pørgsmaaiet paa en aglig Maaide, og
li<l Ek . frem!iat Forslag om at faa ændret An
cienrtifetsregler paa det Punkt. saa.ledes at
Plad erne besættes efter Op. la,g.

Red.

NORSK
LOKOMOTIVMANDS FORBUND
Hovedbanen og Kristiania Di trikts
Lokomotivper anales Forening fejrer den
27. Oktober 1923 30 Aars Jubilæum.
Vor nor ke Broderor0anisation fejrer
Dagen ved en Festlighed, ved hvilken bl. 1t.
den fra Kongressen her i Køb nhavn for
rige
ar kendte Lokomotivmand
xel
Bøhler vil synge. Endvidere finder der
fsløring af en Fane Sted.
Vi benytter Lejligheden til at ønsk
vor nor ke Broderorgani ation til Lykke
med en Tak for godt Samarbejde i -den
forløbne Tid og med Øn ket om Held og
Fremgang i den kommende Tid.

JERNBANETIDENDES 25 AARS JUBILFEUM

,Jernbanelidende« fejrede ,den J. Oktober
::!5 Aar dagen for d endelsen af Bladets første
ummer med d, ende! e af et meget . loTt.
·mukl udstyret Ju,bilæum snummer. om Bilag,
medfulgte et Aftryk af Bla,deLs før -le I ummer.
deribedre end noget andet vi, dne,de om den Ud
vi1k1ing. Blaoet i Aare.nes T�øb ha1· været Gen
.land for.
I Dagens Løb indgik til Kon.toret en Masse
L)lkønskninger.
Om Aftenen afholdte en særdeles vellykket
Festlighed, ved hvi, lken bl. ;i. Bladets t, idligere
og nuvære.nide Redaktører Ekspeditører, Tryk-
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kere og andre til Bladet knyttede Tå.llidsmænd
·var ,bil · ted'e, endvidere Forbundets Hovedbe6tyre'lse. Af særlige Gæster skal vi nævne
Jern.banetalen Fagpres es Redaktører, For
manden for Foreningen af [Blade og Tidsskr.if
ter, Red. Hermann Jen en m. fl.

UDGIFT.

FORENINGENS KONTOR

Dan k Lokomotivm:rnd Forening Kontor er
fra 15. Oktober flyttet til Ny Vestergade Nr. 7 3"
København B. l'oreningens 'l'elefonnummer er
samtidig forandret til Central 14 613.

Under tøttel- er ................. . 6 462. · 50
Porto ............. ..............
106. 1·5
For Afdrag af Kontingent ........
165. 63
Try,k ager .......................
39. 00
Konvolutter, Postanvisninger og en
Po tkviitteringsbo,g ..............
7. 25
Leje af en Bankboks ............
5. 00
Køb af 14 000 Kr. 4½ pCt. Østift.
Kred.itf. Oblg. 11. erie a 1/., .• 12 390. 00
Kurtage og Renter ..............
22. 89
lndsk:rri.vning af Obligationer ......
1. 60
Ka sebeho1dning ,d. 31. J u1i 23, Lnde•staaende i •Bikuben• .......... 1 693. 22
Kr. ...... 20 893. 24
Enkekassen, rentebærende Formue udgjor
de den 1. August 1922 102 517 Kr. 76 Øre og
den 31. Juli '1 923 106 693 Kr. 22 Øre.
STATUS DEN 81. JULI 1923

TIL ANNONCØRERNE
}';·:i 15. Oktober er "Uansk Lokomotil' 'l'ideu-·
de"� Annonceex))edition flyttet frn Vodroft'vej ah
til Ny Vestergade Nr. 7 3, København B.,
hrnrtil alle lfrnvendel ·er angaaende .\nnoncrr
bedes rettet.
amtidig er 'l'elefonnnmmcret forandret Ul
Central 14 613.

25 AARS JUBILFEUM
Den 1. ovember 1923 1kam Lokomotivfører
ne H. C. Hansen, Kru.sesvej 12 b, J. C. Børge
se11, Lygtebal&en 3, Korsør, og H. L. E. Ohl
sen, Fin en gade 12, ønderborg, fejre 25 Aars
dagen for dere Ansættelse som Lokomotiv
mænd.

DE SJFELLANDSKE STATSBANERS
LOKOMOTIVPERSONALES PRIVATE ENKE
UNDERSTØTTELSES-KASSE
REGNSKABSOVERSIGT OG BERETNING
FOR AARET 1922-23.

IlNDTÆGT.
Ka,s ebeholdiniing d. 1. Aug. 22, inde.staaende i »Bikuben,• ..........
K,ontinJgenter og Ind kud ........
Renter ..........................
l1 dtrukken Obligati011 .........
- ...
KT. ......

9 517. 76
5 577. 00
3 79 . 4
2 000. 00
20 93. 24

AKTIVEIR.
OobLiga:lione-r:
Kr. 10 000 3½ pCt. Østf. Kred.itf.
Oblg. 6. er.ie a '2}/� ........
250. 00
Kr. 59 000 3½ pOt. Østf. Kred.itf.
ObLg. 7. erie a. 723/• •••••••• 1~2 922. 50
Kr. 5 000 4 pCt. Østf. Kreditf.10blg.
10. erie a. 84½ .............. 4 225. 00
Kr. 17 000 4½ pCt. Ø tf. Kredit.
Oblg. 7. erie a 863/• •••••••.•• 14 747. 50
KT. 14 000 4½ pCt. Østf. Kreditf.
Oblg. 11. erie a 61/. ....... 12 075. 00
Lndestaaende i • Biku:ben• ........ 1 693. 22
Kr. ...... 83 913. 22
PASSIVER.
l•:nkekas en� Formue
Kr .

3 913 . J2
3 9-13. 22

Den L. Augusl 19-2-i var Medlem
anta.11et 461
•
(,g lien 3J . Juli 1923: 465.
Der er � .Aarets Løb indme1drt
ny Medlemmer, 3 :Medlemmer er døde, og 1 Med!lem
udmeldil paa Grund af Hustruen,s Død.
Ved Aarets Begyn,de1 e ydedes der Under
støttelse Lll 54 Enker og ved Aarels lutning
lil 55 Ellker.
Regnskabet revid.ere,l og .befundet rigti,gl.
Værdipapirer og pa r·ekas bog efter,, et og fun
det i Orden.
Kø.ben.havn, d n 16. August 1923.
A. C. Kirkensgaard,
K.a.sserer. ·
A. Østerberg,

T. Christensen,

Revisor.
Revisor.
Efter ,de foretagne <Nyvalg bestaiar Bestyrel
sen af følgende:
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Axel �fa,d en, Lokomabivførnr, Gb., Sofie
vej 13, Telef. ora 3521 x, J. Boyesen, Loko
motiv fyrbøder, Gb., Hørdum gade 7, Telef. Syd
havn 23 x, N. ørensen, Lokomotivfører, Gb.,
Strindbergsvej 44.
Efter 9 AaTs Ar.bejde oom Kais erer for En
keka, en, ønskede Lokomotivmester A. C. Kir
kensgaard ikke Genvælg til Bestyre�sen, vi brin
ger ham vor -bedste Tak for de man,ge Aar, han
har virket Lil Gavn for Enkekas en.
P. B. V.
Axel Madsen,
Formand.

En Række ;r>røver, der traJcte sig ov�r tre
Aar, har vist ,det 11fodstandsdygtiglied over
for svær Trafik, Varmepaavirknin,g, almindelig
lid m. m. Prøv,er_ af Pladerne har i lo Minut
ter været ud,sal for F-lammen fra en Autogen
hlæ er uden at antændes, og ,der fjernedes kun
6 mm i Dybden. I Tørrerum .har del været
u,d at for en konstant Op.heclTuing uden at øde
lægges. om Jlovedegen kaher maa fremhæves
det ;M,a,ngel 'Paa Varmeledningeevne, Udvidelse
og ammentræk.ruing; del 1krøller eller kryber ik
ke op i :Kanterne, er vand,tæt, hy,giejnisk og har
rn lang levetid.
SANDBLÆST TIL RENSNING AF KEDELRØR

anvendes i den senere Tid en iDel i Tyslklaud,
og Værktøjet bestaar af en Længde Rør, med
en Tud af særlig Form, der sættes i Ji or.bindelse
med en TrykluftbehoJ.der. Ved Ejektorvirkning
slynges andet mod det med Kedelsten dække
de Rør, og ikal efter igende, uden iBeska,di
gel e af ,nogen Art paa elve Metallet, kunne
poilere ,dette rent for len og alt. Luftens
T,ryk behøver klll1 al være 2 kg/cm2 •

35 KNOB MED 90,000 H.K. PAA 7500 TONS
har den amerika.n, ke Kryd er Omaha naael
p,aa en �ks Timer Prøvetur, hvad der vist
for løbig er en Reikord. Den maa nærme t reg
ne · for en stor Jager, da For.boldet mellem
Længde og Bredde er som 10 til 1. tM:a:sk!ineriet
omfaU r 4 We lingh,o,u e Damplurbi.ner med
den i ,Over.skriften nævnte enorme ,Hestekraft,
som aldr,ig tidligere 11ar været anbragt inden
[,o r \S,8,a. Iille et Rum; ti•l ammen-ligning tjener,
al Majestic, Verdens tørste k:ilb har 100,000
H. K., men til Gen,gæld er ni Gange større end
den ,her nævn.te Kry,d er.
Til almindeliig [Krydsfart paa 12----15 Knob
er et Par Tusind !Hestekraft mere end tilstræk
kelig, og hertil anvende fire ,smaa Tur.biller,
som kan ,tilkobles krueak terne, .naar man
ikke vi1I lade de store løbe med aa ·lrille Brøk
d p I af deres Ydeevne.

SIKKERHEDSAPPARAT TIL TRANSFOR
MATORER

FIBERBEKLÆDNING AF SKIBSDÆK

•En a,merikansk koløj fabrik har kastet sig
over Frem ti-iling af Fiber,plader til Dæk klæd
ning som Biprodukt. ,Pladerne laves af en
Blanding af Læderaffald og A falt, det første
i en n,ogel imprægneret · tand. Det paalægges
i a.flange Plader over enhver som ,he1st Over
flade, o,g .er klar til 'Brug ,straks, enten · om
Underlag eller som Sliddæk, o,g d�n største For
del er, at del klæber fast til og taudser taa
lets Tæring. Til Overoæk kan derefter anven
des Træ,. Linolenm eller Korkblandinger. Fi
berbeklædningen giver en lydlø og ikke ferl.te.t
Overflade.

l Tysk.land er der fremkom.mel el Apparat,
der melder naar Temperaturen i Transforma
torer rnærme ig ,Maksimumsgæn en, saaledes
at det J)liver muligt al_ undgaa Overbela stning,
og den dermed følgende Be kadigel e.
ApparaLet bestaar af et lukket Rør, i hvi:ilket
der er anbrag,t en Metailstang, der, ved Hjælp
a [ en let meHebg :Yietallegeriug, 01· fast tøbt i
den nederste luk.kede Ende, <ler uaar et tykke
u,d af· Røre,t, er forsynet med en Plade under
hvi-lken ,der er anibragt en piralfjeder, som
Jøfter Langen s,a,a snart deun ikke Jæo,ger faist
holdes i Rørets Bund, alt a.a naar Metahlet smel
ter; der ,sluttes paa denne Maade Ko11Jtakt ,til en
Alarmkasse.
Efter at Appara-tet har været i Funktion,
lader det ig atter Jniinge i ,Ord.en, idet Rø
ret kan slkrues af Tran formaloren, og den luk
kede Ende af delte dyppes i kogende Vand. Her
ved -brin,ges fotallel til a,l sm lLe, og tangen
trykke igen ued i dette, og holdes der indtil
Metaillet atter er afkølet og , tørkuet.
iDelle Arp'Parat overgaar de hidtil anvendte
Kontækttermometre saavel i "ikkerhed som
Holdbarhed, og Iodsbilliug efter de forskellige
Ud.Jøsn.ing1Stemperaturer lader ig let foreta�
ved at ændre lidt pa.a den letsmeltelige Metal
legerir.1g.

256

'DANSK [QKOMOTIV1iDENDE
OMBYGNING AF KRIGSSKIBE TIL HANDELS
FARTØJER

Efter Krigen 'har man ombygget de udra.nr
gerede Kl'lig fartøjer til ·Fragbbaa,d,e. - Her
hjemme kender vi jo den gamle Ka.nonbaad
Fa1sler Ombygning til aindpumper - og
navnlig har man i Tyskland været lan, g t ude paa
d tte Omraade idet man nogl- e Gange med Held,
har ombygget elv Pan, erskibe til Fragtbaade.
Den ejenc1ommeligste iForamdring, der er
forelagPt, <?r dng vist en Ombygning Germania
Værflel i Kiel har udført til Hugo Stinnes i
Hambor ,, idet Jer her er anvendt Inderskroget
·rra lo ndervamd.sbaad , anbragt paa iden af
hinanden, og forsynet med For- og Agterskilb og
de nødvendige Dækshu e m. m.
Fartøjet kal anvend s s, om Olietankskib, og
del flyd nde Brændstof fyldes i de gamle 'Under
vand skrog og Rummet over dis.se. Lasten bli
ver 3000 Tons. }fa kineriet bestaar af to Augs
burg- iirnberg Die elmotorer paa ti1sammen
700 H. iK.
TAKSIGELSE

or al venlig Deltagelse under min Mands
ygdom og ved hans Begravelse takkes hjerte
lig t.
Pouline Pagh Rasmussen, K,on;ør.
BYTNING

En Lokomotivfyrbøder i lagelse ønsker Byt
ning med en Kollega i København eller Odense.
Bytning af Lejlighed kal helst samtidig finde
ted. Even tue! BiUet bedes ind.lagt -paa Bla
d ts Kontor i Løbet af 14 Dage. Bill. mrkt.
' lagel .
STATSBANEPERSONAKETS BIBLIOTEKER.
NYE BØGER

Sjæll.

FalRt.

Jyll
Fyn

12227
ilsson, M.: Olympen.
12230 106 5 Rooenkraniz, P.: Elskerinde.
12237 10717 1:eyn, N.: Verdens-Viirtuosen.
1223
1071 Vollquartz, I.: Et Bud fra iHimmelen.
Olsen, Chr'.: iFra ordvestsjæl12243
land.
12244 10693 Bramsen, A.: V,ej1ledning til
elvhelbredelse.
Otte.sen, Louise: Danske Folke12246
dragter.
1224'7 106 9 Andersen, Nexø: !Mod Dagningen.
1224 10710 London, Jack: Glødernes 0.
12250 10720 Anker Lar en: De Vises Sten.

12251 10739 Kattrup, J.: Det yder.ste Hav.
12252 10726 Birke, Louise: Kirsten Kokkes
Historie.
1'2253 10691 Barfod, Th.: Drømmen om den
blaa Sommerfugl.
12254 10719 Vollquar.lz,
I.:
Hjerternes
Prøve.
12255 10704 K.ielgast, Ellinor: Perlehails
baandet.
12163 10709 Locke: [Hun tilgav iham.
12256 10715 rJ.'homsen, Axel: Det skjulte An
igt.
1 258a 10714a iRolland, Roma.in: Den for.tryl
lende Sjæl.
1,126 c 9704c Barfod, H. P. iB.: Minder fra
grundtvig ike Hjem III.
·12259 10713 i()p'l)enheim: Paa Liv og Død.
12265 10729 Bruun, .A!netle: Lene bliver
skinsyg.
12266 10770 Leinber.g, E.: Da 'Ulla hjalp til.
12271 10724 Berner, Britta: Fru Dommer
plint.
12273 7 43 Andersen, exø: iDitLe Menneskebarn ( amlet Udgave).
12275 10764 Buchhollz, Johs.: De ,smaa Pile.
12276 107711 Henningsen, Agnes: 1Barnets
Magt.
'12277 10781 Poulsen, IFrederHc Et MidasDøgn gik over Landet.
1227
10703 tHesse, Hermann: Demian.
122 2 10707 Korch, Mor,ten: Bent !Billes
Løfte.
trang: kovens 8001.Der.
12296 10785
1Q297 10777 Meyn, Niel,s: Den gaadefulde Ø.
12299 10747 Løkken, T. Olsen: Klavs, Bjerg
·o g Bodil.
12301 10766 Gejlager: agnet igaar.
12303a 10773a Jørgensen, Jdhs.: Jorsalafærd.
I Bind.

Lokonwtivførerafdelinger.
Masnedsund. Formandens

avn og Adres e
ret-tes til: C. Andreasen, Villa [8øj011, Masned
und.

Lokomotivfyrbøderafdelinger.
Sønderborg. Formandens

avn og Adres e
rettes til: G. A. Jen en, Dybbøl gad 17 A.

� . TIL ·
MEQcBMSbI-5
Overført fra D. S. og M. F. til D. L. F.
Fra 1. eptember 1923. Lokfrb. Asp. S.

Je sen, Aarhus.
!Fra 1. Oktober 1923.
Madsen, Aarhus.

257

Lokfrb. Asp. H. M.

'DANSK}QKOMOTIVliDENDE .-------

---

lLokomoliviører M. Ra mu en, Lunder skov '
·
efter Ansøgning til Brande.
Lokomotivfy1ibøder . K. R.
. Thomsen.
Gjed er, efter nsøgning til Kbhavns Godsbg.
Lokomotivfyrbøder K. R. Hansen, Hern.ing,
fler Ansøgning til Ged er.
Lokomotivfører M. . Peder en, Tiugi).ev, ef
ter An øgning ,til Herning.

Udnævnelse.

Lokomobivfyrbøder J. V.
. Ender en,
Kbhavn God ba:negaard, til Lokomotivfører i
Lunder kov fra 1-10-23 (min. Udn.).
Haandværker C. Pedersen, Tønder, til Lo
komotivfyr,bøder i Tinglev fra 1-10-23.

NærværendP. NummP.r er a'fl,P11P.rr,t

Ti'orflytlel e fra 1-10-23.

paa A vi.spostko11to1·et den 19. Oktln-.

Ldkomotivfører A. J. Gro en, Brande, efter
nsøgning til Aarhus H.

-ÆØ~· lilil?Wt@a:
.- - - - - - - - - - - Bemærk+ Kiærs + Klæder t ~."5"
HABIT
35 KR.

C).
I

20 Skindergade 20

fir FORLANG
Amk. Gummivare

, lndu,trl Vestergade 3 lbhlD. R.
Fl lloder prøjtr.r, ! anitel• • t Snepldeartikler
V
Ill. Prisliste mo4 00 itre i frimrk.
DISIRKT ti P[DITION ♦ Telf. 8/tD 119,
Jernbanemænd 10 pCt. Rabat

''

I

••12Hei

i frederiksborqqade

~\\ons-og Pelsvare/;-

to"\e

l ved Norreport )

PAA RATEBETALING
leveres alt

Damekonfektion. Pelsvarer
LIile Udbetaling -

H U Sk1

•

&

9!'/"e/

KJoler

Rentefrit

I I
�s�1:.

AKVAVITTER

_ _ __

URBAN ØL I NORDJYLLAND I

Th. Styrm�r C. 8. Møller & Co.s
BØRS CIGAR

Fuldstændig Herreekvipering
Gas kompa gniets Ejendom
G I. K o n g e v ej 1 2 0
T el efo n C e nt ral 7607
Jernbanefunktionærer 8 pCt. Ra bat

der faas over hele Landet, er
fabrikeret af de fineste Tobakker

Det er den bedste 15 Øres Cigar

L.P.Aistrup leve-

rer

Tandlæge Frk. Sørensen
69, Istedgade 69.

øgræsmøbl., Divaner, Tæpper.
Rpi est., ovevær., Børne-,
lJ11gpige- og Bondemøbler
R,u"hetaline;
TORVEGADE 20
Sporvognslinie: 2-9-19

Kaffe- og Konfektureforretningen

Falkoneralle 19

Falken

..;....................................................................................................
..
:_ ::_
TRICOTAGEFABRIKEN
,.ABEL'"
.
Altid friskbrændt Kaffe. :-: Moderate Priser .

._ij_

::

AREr, KATRINF:SGA DE 22
::
Alt 1 Trikotage direkte fra Fabrik - - Jernbanefunktionærer 5 pCt. ::

�i.........................................................................�:-����-��........Ei
Charles Christiansen, Flensborggade 61.

Telef. Veste: 6359 y.

J

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO

,. Kl. Bageri og Konditori. Te1ef. Vester 6359 y.

Kon ultatiou fra 10-7. Tlf.. Vest. 905x.
Ælgre Tænder omsættes billigt, Plom·
bering og Tandudtrækning, Moderate
Priser. - Bedøvelse hver Dag Kl. 2.
Reparation udføres paa faa Timer.
Uernbanefunktionærer indrømmes 5 pCt. Rabal

Vesterbros Vinimport
Absalonsgade 34

Tlt. Vester 452 x

Tlf. Vester 452 x

Legetøj og Lædervarer.
i øtort Udvalg
forefindes i

Basaren. Vesterbrogade39.

Ci g arforretningen, Ve s terbrogade 9 A, <v;�:::e!�';;�>
Redaktion: Vesterb,·ng-ade 98 a 2, Kjøbenbavn B.

An11onc ... J<}xped ition
Tlf. Vester 8173 eller Vester 8113.
y Vestergade 7 3, København B.
Udgaar 2 Gange maanedlig.
Telefon Central 14613.
. illo■ nementspris: 6 Kr. aarlig.
Kontortid Kl. 10-4.
Te,tnes paa alle P11stkontører i Skandir.avi,n.
� Fr1idArikRherl!' BOl!'trvkkeri. Falkoneralle 11, København F.

