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DYRTIDSTILLÆGET 06 

PRISTALLET 

Indenfor Tjene temandskred e er det 
en ret udbredt Opfattelse, at der maa væ1·e 
noget galt.med de Beregninger, der anstil
le med Hensyn til Dyrtid tillæget, idet 
man gaar ud fra, at Pri tallet har en di
rekte Virkning paa Dyrtid tillæget. Der 
er fra for kellig Side bl vet rettet Anmod
ning til os om at redegøre for, hvori' des 
Forholdet ligger, hvilket vi hermed skal 
gøre. 

Den almindelige An kuel e er sikkert 
den, at naar Pri tallet sti0er med 3 Points, 
skal Dyrtidstillæget stig m d en Portion. 
:Oer mene altsaa, at da Pri tallet i ar 
er teget fra 205 til 214, alt aa 9 Points, 
skulde vi have 3 Portion r, men faar 
kun 2. 

Denne An !mel o er imidlertid forkert, 
thi den bygger paa den fejlagtige Anta
ge] e, at Tjenestemændene Dyrtid tillæg 
beregnes efter Pri tallet. Beregningen 
har intet direkte m d Pri tallet at gøre. 
Man vil nedenfor i tatisti, k Bureaus Be
degørel e so, hvorled Pristallet frem
kommer, og længere henne vil man finde 
de U dgiftstal, h voreftei· 'J'j nestemænde
nes Dyrtid tillæg fa tsætte . Ved at un
der øge Tjenestemand l ven §S 90, 91 og 
92 vil man kunne finde den fa tlagte 
Ramme. 

Pointsberegningen hører ammen med 
ormalbudgettet paa 2000 Kr. gældend 

for 1914. cl fra dette Normalbudget har 
man bygget et U dgiftstal op for Tjeneste
mændene, gældende fra Juli 1919. Dette 
Udgiftstat blev beregnet til 3466 Kr.

Tjenestemændene har alt aa kun at 
holde ig til U dgiftstallet 3466 K1·., og her 
anvende Procentbe1·egning ved dreg
ning af Dyrtidstillæget. 

Loven siger herom føl0ende: »Bor 
hver fulde 3 p t., hvormed Summen af de 
i § 91 nævnte dgiftsposter stiger over 
eller falder under det af Det tatistiske 
DepaJ.·tement fo1· Juli 1919 l:>eregnede til-
varende dgift tal for ormalr gnska-

bet, forhøje eller nedsættes Dyrtid tillæ
get rn cl 54 Kr. aarlig for o. . v.« 

Det vil altsaa sige, at for hvor Gang 
U dgiftstaltet stiger eller falder fulde 3 pCt. 
( ca. 104 Kr.) af viger Dyrtid tillæg et for 
gifte m d 54 K.r. fra Tallet 702 Kr. 

dgiftstallet er nu 3393 Kr., cl. v. s. det 
ligger 73 Kr. el ler 2,1 p t. lavere end i 
1919 (3466 Kr.), men vi staar paa samme 
Dyrtid tillæg som i 1919. En Følge be1·a.f 
er, at cl r nu kal en tigning paa 5,1 pCt. 
til, forinden Tjenestemændene kan faa en 
Portion. Først skal vi naa ormalud

giftstallet 3466 Kr. og derefter skal der en 
Stigning af dette Tal til 3570 Kr., forinden 
Tjenest mændene er berettiget til en tig
ning af Dyrtidstillæget paa 54 Kr. 

Tjen t mændene skylder fra Oktober 
2,1 p t., fordi vi er paa amme Tillæg om 
i 1919. 
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'DANSK[QKOMOTtVf,OENDE 

Det stati ti ke Departement har siden Juli 
J 915 foretaget Beregninger over Prisstigningens 
Indflydelse paa Udgifterne i et Hu holdnings
budget. Den sidste Beregning foretoges i Ja
nuar ·t 924, og Resultatet blev offentliggjort i 
»Statistiske Efterretninger« Nr .. 5, J 924. Be
regningerne er nu ført op til Juli 19124-.

Ved alle de Opgørel er, der blev foretaget fra 
I 9J 5 indtil Opgørelsen pr. Juli 1923 (inki.) gik 
man ud fra Forbruget i en Husholdning, saa-
1.ecles som clette var før Krigen, og man bereg
nede derefter, hvad dette Forbrug vilde koste, 
betalt med de til de forskellige Tidspunkter 
gældende Priser. Det Forbrug, om herved .be
nytted , var opstillet i Overensstemmelse med 
Stati tikken over Husholdningsregnskaber for 
Arbejderfamilier i Hovedstaden paa gennem
snitlig 5 Personer, og med en samlet aarlig Ud
gift i Juli 1911� paa gennemsnitlig 2000 Kr. 

Som omtalt i det ovenfor nævnte Nummer 
af Statistisk� Efterretninger (1924, Nr. 5) har 
man fra og med Opgørelsen pr. Januar 1921� 
ført Pristalsberegningen over paa et Grundlag, 
som fremgik af den Bearbejdelse, Departemen� 
let har foretaget af de for 1922 førte Regn
. ·kabsbøger over Udgifter :. forskellige Hushold
ninger; ved denne Ændring fastholdt man , at 
Pri tal budgettet er et Arbejderbudget; den Be
grænsning, som ved de tidligere Beregninger 
laa i, at Pri talsbudgettet i Hovedtrækkene var 
tilvejebragt paa Grundlag af københavnske Ar
bejderfamiliers Forbrug, mente. man derimod 
ikke at burde opretholde ogsaa i Fremtiden; 
det nye Budget hviler derfor paa Gennemsnit 
af Arbejderbudgetter saavel. fra Hovedstaden 
om fra Provinsbyerne og Landdistrikterne. 

Denne Omstændighed medfører, at de absolute 
Tal i Budgettet ikke kan tages som Udtryk for 
Udgifterne i nogen bestemt Del af Landet, men 
Budgettets Formaal er jo i det hele ikke at give 
Udtryk for absolute Udgiftsbeløb; det er For
holdet mellem Udgifter til forskellige Tidspunk
ter, der skal belyse , og dette opnaas formentlig 
bedst ved· at give Budgettet saa bred Basis som 
muligt. 

Med Hensyn til Fremskaffelse af Prisoplys
ninger og Beregningernes Udførelse er man 
gaaet frem ganske paa samme Maade som ved 
tidligere Beregninger. Gennemsnitspriserne for 
cle enkelte Varer eller Varegrupper er for Føde
varer, Brænd el og Belysning og en Del andre 
Varer b regnet paa Grundlag af Priser, indbe
rettede af Kommunalbestyrelserne i Hovedsta
den, Provinsbyerne og noget over 100 Landkom
muner. Prisbevægelsen for Beklædning, Isen
kramvarer, Husholdningsartikler o. s. v., for 
hvilke der ikke haves direkte Prisoplysning r, 
er beregnet paa Grundlag af Oplysninger, som 

Departementet har modtaget fra forskellige Or
gani ationer og større Handels- og Produktion 
firmaer med særlig Sagkundskab paa disse Om
raader, saavel for Hovedstaden som for det 
ovrige land. Ligesom ved de tidligere Bereg
ninger har man anvendt Gennemsnittet af Pri
sern for de to sidste Kvartal under øgelser , 
denne Gang altsaa for April og Juli 1924. 

Resultatet af Beregningerne fremgaar af 
omstaaende Oversigt, i hvilken er meddelt, hvor
ledes de Udgifter, der i Juli 1914 udgjorde 2000 
Kr., fordeler sig paa de sædvanlig benyttede 
Hovedgrnpper af Fornødenheder dels pr. Juli 
1914 dels efter Opgørelserne pr. Januar 1924 og 
pr. Juli J 924-. 

Ved Beregningen pr. Juli 1924 var det sam
lede Udgiftstal for hele Budgettet altsaa 4-2 6 
Kr., medens det til varende Tal pr. Januar 1924 
blev opgjort til 4185 Kr. 

Oversigten indeholder tillige Tal for den pro
centvise Prisstigning for de enkelte Varegrup
per, idet hver enkelt Udgiftspost efter Priserne 
i Juli 1914 er sat lig 100, og Udgiftstallene til 
de forskellige Tidspunkter er . at i Forhold 
hertil. 

Udr,ij'ternes Fordeling paa a,udgetlels 

Hovedgrupper: 

Juli J:;,n. Juli 
1914 1924 1924 
Kr. Kr. Kr. 

Fødevarer ............... 835 1 620 1 673 
Klæder. Fodtøj, Vask ..... 225 573 601 
Bolig .................... 248 397 421 
Brændsel og Belysning ... 81 236 241 
Skatter, Kontingenter o. l 203 516 504 
Andre Udgifter . . . . . . . . . .  408 843 846 

lait ... 2 000 4 185 4 286 

Udgiften, beregnet i Procent af Udgiften i Juli

1914 (Udgiften i Juli 1914 = 100):

Juli .Tuli Juli Juli 
1914 1920 1922 1924 

Fødevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 252 184 200 
Klæder, Fodtøj, Vask . . . . . . . 100 355 217 267 
Bolig . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 100 130 l 55 170 
Brændsel og Belysning. . . . . . 100 563 301 298 
Skatter, Kontingenter o. lign. 100 227 255 248 
Andre Udgifter .......... _ ._. _· _1_0_0_2 _4_7_2_0 _3_2_0_7 

lait ... 100 262 199 214 

Herefter har Stigningen siden Juli 1914 væ
ret: l'or Fødevarer 100 pCt., for Klæder, Fodtøj 
og Vask 167 pCt., for Bolig 70 pCt., for Brænd
sel og Belysning 198 pCt., for katter, Kontin
genter o. s. v. 148 pCt., for andre Udgifter 107 
pCt.., og den samlede Stigning for hele Budgettet 
udgør 111� pCt. Siden Januar 1924 er Indeks
tallet for Pris tigningen (Pristallet ) teget med 
5 Points. 

De siden Juli 19H beregnede Pristal frei;n
gaar af følgende Oversigt: 

218 

.. 



'DANSK}QKOMOTIVTiDENDE 

Juli 1914 ........ 100 Januar 1920 ..... 242 
Juli 1915 ........ 116 Juli 1920 .. · ..... 262 
Februar 1916 .... 124 Januar 1921 ..... 264 
,Juli 1916 ........ 136 Juli 1921 ........ 237 
Februar 1917 . . . . 146 Januar 1922 ..... 212 
.Juli 1917 ........ 155 Juli 1922 ........ 199 
Februar 191 .... 160 Januar 1\/23 . . . . . 198 
Juli 1918 ........ 1 2 Juli 1923 ........ 204 
Januar 1919 ..... 190 Januar 1924 ..... 209 
Juli 1919 ........ 2Ll Juli 1924 ........ 214 

• iled Hen. yn til Pri bevæge! en indenfor rk
l'nkelte \'aregrupper og dgift. poster iden Ja
nuar I 02/4- skal gore. følgende Bemærkninger. 

]�or Fødcvaregrupp n s ro Helhed har der 
va'l'el en tigning i dgift n, nemlig fra 1620 
Kr. til 1673 Kr. dgifts tignir�en fremkom
mer . om Resultat af en noget forsk�llig Bevæ
,el e paa de enkelte Budgetposter. tærk st 
ha'r ti.gningen været for Grupp n: Frugt og 
Grrnt ager. For Grupperne: lælk, Ost, Æg og 
Margarine, mør, Fedt er dgiflstallene gaaet 
lidt ned. 

For lanufakturvarcr har de indsamlede Op
ly ninger ri ·t Opgang i Pri crn ; det ·amme 
gælder clgiften til Fodtøj, lige om Va k ( æbe) 
er blevet lidt dyrere. om .·amlet Re ultat af 
Ber gningerne er man naaet til en tigning i 
l dgiftstallet for Beklædning m. v. paa ca. 2
Kron r. 

Udgiften til Bolig er beregnet paa Grundlag 
af Oplysninger fra Hu. lej statistikken i Slut
ningen af 1923 for Hoved laden, Provin byerne 
og 110 Land kommuner. Denn id te Under
:-;ugel.·e af Hu lejeniveauet viste en gennemsnit
lig Stigning fra 11)22 pa.a ca. 6 pCt. Fra 191A 
er Hu lejen herefter regnet at være steget gen
nemsnitlig 70 pCt. 
• For Brænd el og Belysning er Udgifterne

:-;leget fra. 236 til 241 Kr.: tigningen skyldes 
højere Pri er paa Kul og Koke , meden. 'as
og Elekricitetspri erne er gaaet lidt ned. 

De amlede dgifter til Kontingenter og 
ka tler er gaaet ned fra 516 til 501- Kr. cd-

gangen ·kyldes kattebeløbet, idet den kommu
nale , kat udenfor København gennemgaaende 
vi. er en mindre eclgang for Budg tter af den
her omhandlede tørre I. e.

Den id te Gruppe, ndre dgifter, rummer 
en Række for. kellig Poster hl. a. Vedligehol
delse af liw ntar m. m., Tobak. Fortæring uden
for Hj mmet, Avi er m. m. Der har været no
gen Pri tignin paa T bak, og cl tte har l e
virket en ganske ringe tigning af det aml de 
Udgiftsbeløb i denne Gruppe. 

Med Hen yn til den Beregning af Prisfor
skydningen, der eft r Tjene temandsloven af 12. 

eptember 1!)19 skal anvendes ved Fa t ttel
. en af Tjene t mmndcne Dyrtid tillæg for 
Halvaaret Oktober 1924-M:arts 1925, har man 

ikke for taget den Omlægning af Buclg ltet, der 
. om [oran omtalt er (or taget med Hensyn til 
B regningen af det almindelige Pri. tal, id t 
Tjene temand loven 91 fast ætter, at Bereg
ningen for tage. efter »det af Det tati li ke 
Departement ved Ber gningen af Bevæge!. en i 
Detail priserne hid til benyttede rormal r gn
. kab«. Di e Beregninger foretages aaledes 
sta.dig paa Grundlag af det gamle Budget, men 
iovrigt ,·ilde Resultatet med Hensyn til Tjene
;,lemændcne · Dyrtid tillæg va:•re I levet det am
me, hvis Beregningerne var udført paa Gr mel
lag af det ny Budget. 

For den Del af det ticlliger Budget der ind
ga.a1· i] eregningernc af Tjene temændcnes Dyr
tidstilla'g (Fødevarer Beklædning, Brænd el og 
13 ly ·ning samt Boli ), cl. v. . alle dgift -
po teme i det omhandlede Hu holdningsbudget 
undtagen de to . idste ( katter, Kontingenter 
o. s. v. og Andre dgifter), var dgiften i Juli
1919 3466 Kr.

Efter Tj nestemandsloven blev Oyrtidstilla·
get fa t at til 702 Kr. aarlig for Gifte (fra Ok
tober 1919), og delte Tillæg kal for hrert Halv
a.a.r pr. 1. Oktober og pr. I. April forhøje �lier 
neds, ttes med 5/4· Kr. aarlig for hver fulde 3 
pCt., Udgift tallet ændre i 1',orholcl til Udgift. -
tallet i Juli 1919. Ugifte Tjene temæncl faal' 
to Tr d iedele af Dyr lid tillæget for gifte Tjen -

term-end. 
iden den første J, asl ·ættel e af l)yrtidstil

læget har dgift tallet og dermed Dyrtid ·tillæ
get forandret ig paa folg nde M:aade: 

Udgifts- Stig- Dyrtidstillæg pr. Aar 
tal ning Gifte Ugifte 

Kr. i pCt. Kr. Kr. 
,Juli l919 .. 3 466 1/1019- 1/a 20 70:l 360 
Januar 1920 4 O�O 16,0 ¼ 20-30/o 20 972 64 
Juli 1920 .. 4 302 24,1 1/to20-11/,21 ll34 756 
JR.nuar 1921 4 363 25,9 '/• 21-30/o 21 I 134 756 
Juli 1!121 .. 3 716 7,2 1'10 2.l--31/• 2:l 10 540 
:l'anuar1922 3 220 77,1 '/◄22-30/022 594 3H6 
Juli 1922 .. 3 076 -:-11,2 1/to22-31/a23 540 360 
Januar 1923 3 023 -:-12,8 1/◄ 23-3¼ 23 486 324 
Juli 1923 .. 3 167 -:-8,6 '/to 2�-.31/s 24 594 396 
Januar 1924 3 274 -:- 5,5 '/• 24-30/o 24 648 432 
Juli 1924 .. 3 393 -:-2,1 1/10 24--31/s 25 702 648

Den sidste Beregning giver all aa en Ked
gang i dgift tall t fra Juli 1919 paa 73 Kr. 
eller 2,1 pCt., og Dyrtidstillæg t bliver herefter 
for Ha]l'aaret Oktober 192/4-1\Jart 1925 at be
regrw p[ler et aarl igt B lø1 J af 702 I{ r. for gifte 
og 4,6' Kr. for ugi (te. 
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'DANSK[QKOMOTIVT,OENDE 
PRISTAL 

Mon ikke alle, som er direkte berørt af Pris
tallet, altsaå enhver Lønarbejder uan et hvilken 
Stilling han indtager i Samfundet, bar faaet nok 
af det hellige tatistiske Departements Be lem
meiser som det eneste saliggørende i Lønarbej
dernes Lønaliggender. 

Ved Februar-Pristallets Offentliggørelse var 
Tilfældet det samme som nu, 5 Poinl, nemlig 
fra 204-209 og nu fra 209--'214, men den over
skydende Del i begge Tilfælde er vi gaaet Glip 
af. Der er vel nok en ikke ringe kapitalistisk 
Fornuft i en saadan Ordning, idet man bliver 
i Stand til at lade Pristallet gaa noget nærmere 
op imod det faktiske Ta.l uden derfor at komme 
til at yde den egentlige Lønforhøjelse, men det 
ser meget arbejdervenligt ud, men det er ogsaa 
fra den anden Side et Vidnesbyrd om at Pris
talsordningen grænser stærkt op til det som 
kaldes - - - Svindel, og det er disse mere 
eller mindre heldige Former for Fastsættelse af 
Arbejdernes Lønforhold, at Organisationerne 
skulde have tilkæmpet i rette Tid, men de lod 
sig alle besnære af disse Bestemmelsers demo
kratiske Skær. Ja, nu er det for sent, at komme 
med den Snak, vil man maaske sige. Vel -
Lov er Lov, og Lov skal holdes, men Lov kan 
ændres, og for en Fuldstændigheds Skyld skal 
jeg dog bemærke, at jeg saa ofte, og før end vi 
fik et saadant Pri tal at rette o efter, har paa
vist det farlige i en saadan Ordning. Jeg min
des en Gang, hvor Lønningsspørgsmaalet blev 
drøftet fra kompetent Sted, at der blev spurgt 
mig om, hvis Konjunkturerne gik nedad, da 
kunde tænke mig at beholde den samme Løn. 
Jeg sagde: Ja! Jeg er i Dag betydelig rigere 
paa Erfaring, ikke mindre sikker paa, at det 
er rigtigt, det er jo ogsaa kun et ganske al
mindeligt demokratisk Begreb, det er ikke en 
Gang socialistisk, disse er nemlig endnu mere 
vidtgaaende i Begrebet »Retfærdighed•. 

Men Arbejdsgiverne har, som før nævnt, den 
Fordel tilsyneladende at handle demokratisk, 
men det er jo kun ved Lønreduktioner, at Ar
bejdsgiverne bevarer deres økonomiske Stan
dard og lidt til; med andre Ord: Pristallet be
tyder for Lønarbejderne et Skridt frem og to 
tilbage, dette trænger vist ikke til tørre Ud
dybning. Erfaringerne er mange og store, men 
det betyder samtidig fra Lønarbejdernes Side en 
Indrømmelse af, at nu er man naaet en Stan
dard for hvad der kan kræves og som saadan 
kan der vel næppe vente mere, for jeg gad set 
den der kan 1::evise, at Arbejdsgiverne godvilligt 
har ydet mere end de indsaa vilde fordele dem 
selv mest i det lange Løb. 

At Priser og Pristal under ingen Om tæn
digbeder staar i Forhold til hinanden, kan 

Dag bevises derved, al ellers skikkelige Borgere 
(altsaa ikke Bolscheviker) har besluttet at pro
klamere Køberstrejke, især rettet mod de ublu 
Brødpriser, og det endda med en Kontorchef 
som Strejkeleder; saa megen Staahej gør man 
vel ikke, dersom Hjulet kun kulde have drejet 
ig de 5 Point, som det ufejlbarlige statistiske 

Departement har fastsat. 
Organisationernes nærme te Opgave maa da 

blive at raade Bod paa disse for Medlemmerne 
aa uheldige Forbold og her maa saavel som i 

andre F rhold Ledelsen ikke mangle Støtte, og 
det saa meget mere, dm den i et saadant Til
fælde maa handle hurtigt og fuldstændigt op
portunt. Den Tid, som er gaaet siden 1920 har 
vel nærmest været præget af Defen iven am
tidig med at underbygge her og der, men Til
bagetog har det været. Vi gør klogt i at gøre 
os dette klart, og vi gør klogt i ikke at stimulere 
os med Illusioner om Sejre, hvor vi har Neder
lag, og lad os -være enige om, at med Hensyn 
til Pristal regulering har vi lidt et saa grundigt 
Nederlag, at alle til Raadighed staaende Midler 
maa bruge for at fri sig for denne Mare saa 
hurtig som muligt og her kunde man vel vente 
- - - Støtte af en Arbejderregering?

Gedser i August 1924.
P. Sess'ing.

Idel vi henviser til Artiklen »Dyrtidstillæge! 
og Pristallet«, i hvilken findes en Redegørelse 
for Pri tallet, og hvorfor Tjenestemændenes 
Dyrtidstillæg kun steg med 1 Portion, skal vi 
bemærke, at Hr. Sessing har rejst sin Kritik . 
paa et noget fejlagtigt Grundlag, hvorfor hans 
Ytringer ogsaa er delvis ved Siden af. 

Der er bverken fra Arbejdsgiverhold, Ar
bejdere eller Tjenestemænd Side, nogen sær
lig Tilfredshed med Pristal systemet, men 
der bliver vel i den kommende Rigsdagssam
ling Lejligbed til en Drøfte] e af Spørgsmaalel, 
naar Konjunkturtillæget kommer til �ehand
ling. 

Red. 

RANGERMASKINESPØRGSMAALET 

I D. L. T. Nr. 16 har • ignal« i en Artikel 
berørt det gamle Spørgsmaal, en eventuel Mel
lemstilling for de ældste Lokomotivfyrbødere. 
Konklusionen i Hr. Signal Artikel er, at en 
Mellemstilling bør vi ikke modtage, da den vil 
blive en pekuniær Til ætning for de Lokomotiv
mænd, den vil vedrører. Disse Betragtninger 
fra Hr. Signals Side dele jo forøvrigt af Stør
steparten af Organisationens Medlemmer, saa
længe Administrationens Tilbud lønmæssig set 
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'DANSK.lQKOMOTIVliDENDE 
byder aa lidt. Men hele delle pørg maal PI' 
jo af gammel Dato og vel ikke mere kompliceret 
end al vi med den nuv,-erende Hegering kan faa 
en retfærdig Ordning for Organisation ns Med
le·mmer. AL de ældste lokom livfyrbed re efter 
15-16 Aars Tjeneste bliver t.:lilfred e med al

staa i en underordnet Stilling og forrette loko
motiv{ rertjene le er fuldt forslaaeligl, og al
Hovedl·e 'lyre! en ikke kan Lage selv, er vi fuldt

indforslaaende med. Men maa del i denne For
binde! e va�rc undertegnede tilladt i al Beske
denhed, at gøre Hr. Redakloren opmmrk om
paa, al »Signal« er ikke alene om al nære bræn
dende 011 ·ker angaaende en Lø ning paa
Spørgsmaalct Lok mctidørcre paa alle H.anger

rna kiner. El gammelt Ord iger, al meden
Græsset gror, døer Koen, og Kravel er aa r l
f,erd igl og lige Lil, al del for at bruge Hr. Rc
dakloren egne Udtryk er AIEa og Omega for
alle Lokomotivfyrbødere ved D. S. B.

lov.rigl skulde del vel ikk være nødvendigt 
i D. L. T. al diskutere de brugbare Midler, rlrr 
bør anvende for al faa denne Sag gennemført. 

, Hovedbe tyre] en be taar vel af kompeten le 
Hænd? Der har Fril·ane med Hen yn til For
handling og Taktik overfor saavel Administra
tion scm Rigsdagen, naar denne l·liYcr indkaldt. 

B. 34.

Det, vi spurgte om i vor Kommentar Lil 
• ignal« · Artikel i Nr. 16, var en Anvi. ning
paa en / re111kom11telig Vej Lil al opnaa Førere
paa alle Hangermaskiner.

Herpaa svarer »B. 34·•, »al del vel ikke er 
11udvendigl al diskutere del Spørgsmaal, thi 
Hoved l·e. t yrelsen hestaar YC'l af kompetente 
Mænd. « 

Hr. »B. 3/4-« g,uu uden 0111 pørg maalel, 

som vi gerne saa besvaret - hvis man pure 

Yil afvise e11l1ver Tale om en Mellem lilling. -
M n del vil B. 34- kun saa lrengc, »Adminislra
Lionens Tilbud lønmæs. ig . et byder saa lidl«. 
D. v ... , al B. 34, dog er villig tiJ en Forhand
ling, hvi · cl Tilbud ligger lidt andcrledc end

hid Lil.

Vi ved meget godt, al »Signa!« ikke er alene 
med sin Kwrlighed til pørg ·maalel »Lokomo
lidørere paa alle Rangermaskiner«. Del 

pørgsmaal bestod før • ignal • kom li l Baner

ne, og for denne ag er der med ··ejg dholden
hed gjcrl meget Arbejde af Organisationens Le
de!. e, ikke i en 1,e/lig opblussende, brændende 

Kærlighed, men i en kra[tig Interesse for al 
skabe R tfærd ighed ogsaa der, og Hovedbesty
relsen, der be laar af kompetente Mænd, der 
har Fribanc, finder ogsaa nok den Vej, hvortil 

Fribancn fører. 
Red. 

FORBEDRING AF KRONENS KØBEEVNE 

FOREDRAG I NATIONALØKONOMISK FORENING 
AF EJNAR COHN 

(Fortsat.) 

For saa vidt er del fuldkomnwn rigtigt al 

sige, al det et· den ugun tigcHandel. balance, dl'I' 
er Skyld i de høje Valutakur .. er. Men vil man 

foretage Indgreb heroverfor, maa man blot ikke 
glemme, al primu motor var den forøgede Kre
ditgivning, den deraf følgende Pri ·stigning, og 
al nogen rnrig Bedring ikke kan naas uden 
en Reduktion af Købemidlerne Mængde. Al 
Forholdet ligger om her kit eret, lader ig for 
\'Ort Ved kommende gan ke klart vi e af Begi
venhederne i 1923, hvor vi gik ud af Aarel 
med et udækket nderskud paa Betaling balan
cen af mellem 100 og 150 Milt. Kr., fordi Im
porten under del i Aarets Løb stadig stigende 
Pri. niveau var blevet lokket i Vejret, og n'l.
turligvi ogsaa fordi Lovgivningen overfor Ol·li
gation udfør elen bragte Vanskeligheder. Da 

saa Egali ering fondet oprettede og trykkede 
Kurserne, blev det hurtigt forbrugt til Betaling 
af delle nderskud, og da der iøvrigt ikke var 

truffet Foranstaltninger Lil Ind krænkning af de 
cirkulerende Købemidler, prang Kurserne al
ter i Vejret. Denne Forklarings Rigtighed tøl

le yderligere ved en Betragtning af de Beløb, 
som bestilte og endnu ikke leverede Varer har 
andraget i de sidste Aar. Thi di . e Beløb an
giver om en Strømpil Dispo ilionernes Retning 
Det er saaledes højt karakteri ti k, at i For
aaret 1920 under den vold omme Prisstigning 
havde vi l:estilt og endnu ikke betalt for <1-00 

Mil!. Kr. , arer; ved Aar t dgang, da del 
store Konjunklurom lag var indtruffet, var 
Beløbet gaaet ned til 100 Mil!. Kr. Ved Ud

gangen af 1921 og 1922 har man regnet med, 
al Beløbet laa nede paa ca. 25 Mill. Kr., men 
den li! varende Opgørelse pr. ultimo 1923, som 
vil foreligge om en Uge Tid, vil formentlig vise 
ra. 0 Mill. Kr. som Følg af Pri ligningen i 
1923. 

elv om jeg derfor mener. al den ugunsti
Handelsbalance er en Følge af det stigende 

Prisniveau og de stigende Valulakur er og ikke 
en Aarsag til dem. saa tør jeg ikke benægte 

- anvnlig fordi den almind;elige An kuelse
i aa høj Grad gaar ud paa, at Handelsbalancen
er kyld i Møntforringe!. en - al vis e Indgreb
her kan have baade en reel og en p ykologisk
Virkning og fremkalde saadanne Dispositioner,
som virker pri ned æltende; thi del er jo klart,
al rnnter man, at Priserne vil falde, Yil m n
holde ine Indkøb tiltage og derved i Øjr-

1:likk.cl formind k Efterspørgselen efter den
fremmede Valuta, der . aa vil falde, og give An
ledning til nye Pri fald. Men det er paa den
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'DANSK[QKOMOTIV1iDENDE 
anden ide ogsaa ikk rl, al disse Indgreb 
kan virke i modsat Retning; vi aa det med al 
Tydelighed nu Yed Aarsskiflel i Frankrig, hvor 
lldsigt0n til l�elydelige Reguleringer frem. kyn
d0de Fl11gl0n fra Francen; mener man, at der 
c•r dsigt til, at Pengene ikke frit kan anvende. 
til Omhylning af Varer, vil man skynde sig at 
ombytte dem med Varer og aaledes forøge Ef- · 
trrsporgselen til Ugunst for \made Priser og 
Valutakursrr. At man skulde kunne forbedre 
\'aluta0n v0d over en længere Tid at udføre 
mere, end man indfører, er en rimelighed. 
Ta-nker man .-ig, at man gik aa vidt som til 
at spmrr0 for enhver Indførsel her til Landet, 
,·ilde 1 dførselen hurtigt falde bort; hvis ingen 
maattr indføre noget, hvem vilde saa efterspør
g<' d0 ved Export og kib fart indtjente Krav 
pfla dlanclel undtagen de offentlige Myndig
hed Pr og d0 Private. der havde Brug for dem 
fil Betaling af Gæld. 1[en naar Gælden var 
relalt, vilde Tratterne være værdiløse og Ud
førs0len holde op, Dampskibene blive solgt eller 
S0lskarern0 flytte til andre Lande og Export
inclu trien gaa i taa. Det er en Vekselvirk
ning mellem Ind- og Udførsel, som ikke saa
lecle, lader sig sætte ud af Funktion - jeg 
killl i clemw Sammensætning henvise til det 
Afsnit af Sagkyndigbedskommissionens Betænk-· 
ning, der tag r Sigte paa at opbevare de ind
komne Er:statningsb talinger paa Konto i den 
ly. ke Guld-Bank, til de kan overføres til andre 
Lande uden at ødelægge det tyske Valutamar
ked, cl. v. s. til der gennem Udførselen er til
Yejebragt de fornødne udenland ke Betalings
midler. .Jeg tror derfor, at Bestrælielser for at 
forbedr<' Handelsbalancen ved at lægge Indfør
sel0n Hindringer i Vejen, skal foretages med 
. lor.-t0 Varsomhed og efter en m_eget nøje Un
rlC'rsogel. e af alle foreliggende Forhold. Og skul
rle man he temme sig til at iværksætte saada11-
n0 Tndskrænkning0r, v d Jmportregulering, ved 
T0ld forhøjelse ell0r ved en Kombination af lJeg
g0, maa det efter min Mening finde ted ifølge 
rn nøje nder øgelse af de videre Virkning0r 
- økonomiske og andre - der maatte opstaa
ved rt aaclant Indgreb. Følgelig maatte man
tage hver Vare, man vilde regulere, op for sig;
at gaa f. Eks. til en generel Toldforhøjelse, selv
med saa fint et avn som Guldtold, vilde jeg
ans0 for meget urigtigt. Det ynes mig national
okonomi k set ikke til at anbefale saaledes fulr'l
kommen i Flæng at giYe fulighed for en Pris
stigning, der neppe vilde udeblive, hvis Tolden
blev effektiv, og som vilde betyde en Hindring
af Deflationen. Og hvis Tolden ikke virker som
Beskyttelsestold, kan den jo i hvert Fald ikke
forbedre Handel balancen. aa virker den som
0n indirekte Beskatning, og maa bedømmes
okonomi k og politi k - derefter.

Jeg er maaske overfor Spørg maalel: Fri
l1andel eller Be kyttelse noget gammeldags. J g 
kan ikke nægte, al jeg finder, at Beskyttelses
mændene har Bevisbyrden, og jeg syne , rlrr 
ligger megen økonomisk Vi dom gemt i Ba
stiat tit citerede, opdigtede Petition, indgivrl 
til Deputeretkammeret af Belysningsmiddel-In
dustrien. Denne Petition klager over den ula;;i.
lelige Konkurrence fra dlandets ide, idet 
dette oversvømmer det national<' Mar ked med 
Belysning midler til en urimelig lav Pris. Den 
fremmede Konkurrent er Solen, og nderskri
verne af Petitionen andrager om, at Solskin 
maa blive holdt ude ved at Vindues- og Dør
aabninger, alle Huller og Revner i Hu ene, 
hvorigennem ol kin kan trænge ind, paabycle.� 
lukkede. raar dette finder tecl, vil det giv<' 
en stor Opmuntring til mange VirksomlwclPr. 
Der vil saalecle blive brugt mere Tælle til Ly , 
følgelig vil Opdræt af Ok er og Faar faa bedre 
Betingelser. Dette vil igen medføre en stærk 
Forøge! e af Produktionen af Kød, af Uld og 
Huder og i ær af Gødning, der som bekendt ør 
af grundlæggende Betydning for Fremgangen r 
Landbruget. Dernæ t vil ogsaa Skib farten faa 
et mægtigt Opsving. Tu inde af kibe vil gaa 
paa Hvalfi keri for at skaffe Tran, og Frankrig 
vil faa en tor Flaade. »De Herrer bede blot 
betænke alt dette, og De vil da blive overbeviste 
om, at der ikke vil være mange Franskmænd 
fra den rigeste Gruteejer til den fattigste Tænrl
stik ælgerske, hvi Lod ikke vil blive forbeclrt'l, 
hvis man efterkommer dette rnrt AndragendP.• 
Dette er skrevet for O Aar iden, nu vilde der 
ikke blive Tale om Tælle og Tran, men om Glø
delamper, elektriske Ledninger, Porcehl'nsfol
ninger, Kakkelovne o. s. v. Men Grunclbetragl
ningen kunde værP den amme . 

Men foruden igennem Vorhedring af Han
delsbalancen har man jo ogsaa ment at ku,m(• 
hævr Møntværdien ved en Jecl ættelse af For
bruget. u er dPt naturligvis ikke min Mening, 
at parsommelighecl ikke er en god Ting, men 
jeg tror dog, at man ikke bør glemme, at ol 
økonomisk Virksomhed bar sit sidste og for
nuftigste Maal i at stille saa stort et Kvantum 
G der som muligt til Borgerne Raaclighecl. 

par ommelighed er selvfølgelig nødvendig. for 
at ikke den kommende Produktion kal komrn0 
til al savne Kapital, og følgende Slægter saa
lede blive fattigere stillet end vi. Men Spar
sommelighed kan umuligt v<t're noget Maal i 
sig selv, og til Bedring af Valutaen er den 
Betydning i hvert Fald blevet stærkt over
drevet. 

Den venske Krone ypperlige Stand har her 
i Landet vakt baacle Forbavselse og MisunclelsP. 
Ma�ge mærkelige Forklaringer er anført til B,�
lysni ng af Aarsagerne til, at Sverige, hvis Pris-
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'DANSKfQKOMOTIV1iDENDE 

·niveau under de nere Krig aar laa væ ent
ligt over vort, . aa hurtigt o, saa fuld tamdigl
fulgte det ned da Konjunklurom laget kom i
Eftersommeren 19.20. Vi har læ t om, hvor
lede det danske Merforbrug af f. Ek.. ukker
og Kaffe, a[ Tobak og Øl ha1· bragt os i Pn
ringere lilling end vrige. I Danmark brug
te der i 1922: 6,6 kg Kaffe pr. Indbygger, i
Srnrige 5,9; af ukker henholdsvis 4-7,9 og 31,l
kg, af T bak 2,0 og JA o. ·. v. Jeg mindes ikke
al have et, hvorlede.· det, at Brænd vinsfor
bruget i , ve rige er 3, L mod kun 1, l L i Da,1-
111ark, kan forenes med di e dybsindige For
klaringer paa Forskellen mellem den danske og
den svensk Krones Værdi, og d t var jo ogs1.a
ganske mor omt at se, hvorlede Prof. Heck
scher i »Politiken« Kronik for 7. Mart 1924
Log di s Betragtninger -, som den høflige
Mand han er - med n beæret smilende Ho
vedry ten. ej, l• orholdet er jo det, som Prof.
Heckscher gør Rede for, og som Direktør Ryd
brck forny I ig har gjort Rede for i et Foredrag
for Jnstitute of Bankel' (gengivet i kandinavi-
ka Krecli tak tiebolagets Kvartalsskrift for Apri I
19::!4-), al de store Kreditter, der af Rigsban
ken ydede til Krigstidsforan taltningerne 0"
som overgangsvi bragte Seddelomløbet op over
00 Mil!. Kr., straks ved Fred lutningen blev

afviklede vrd, at t Konsortium af private Ban
ker overtog Gælden og i Løbet af 1920 praktL-k
talt havde faaet deres Dækning, idet Folkhus
ilållning. kommis ionen og de øvrige Krigskorn
mi sioner efter en forud lagt Plan saa hurtigt
som muligt afhændede dere. store Lagre af
Livsfornødenheder til Ind- og dland, meden.
Krig. tid foran taltningerne for næ ten alle
vedkommende amtidig afvikledes. Derved
bragtes al Krig tidens ek traordinære Køce
kraft ud af Verden (jfr. ogsaa »De svenska

talsmaklerna og Krigstiden Folklmshållning« 
V. S. 304-).

Det yn, mange Mennesker har paa Spar
. ommelighedens B tydning for Mønt nhedens 
Værdi hænger jo nøje sammen med Betragt
n.ingen om Hand l balancens Betydning i sam
me Hen e ode, og det kan heller ikke nægte , 
,maledes som j g allerede har nævnt det, at en 
øjeblikkelig lnd krænkning af Forbruget, hvad 
enten det nu sker af Tvang eller ved Fri villig
hed i Befolkningen, vilde kunne være til tøtt 
for Kreditindskrænkning og Prisfald. Men del 
afgørende bliver naturligvis her, at for saa vidt 
man ikke brænder de Penge, man sparer, ell r 
for aa vidt de Banker og Spareka er, hvori 
. Pengene ind æltes, ikke forøger d res kontante 
Kas ebeholdning meget tærkt, saa vil Pengene 
paany blive tvungne ud i den økonomiske Virk-
omhed, og aa vil den foretagne Opsparing 

blot 1:etyde en Omlægning af Efterspørgslen fra 

Forbrugsvarer til produktiv Anvende] e· i det 
mfang d nne produktive Anvendelse givllr 

Overskud, vil man naturligvi faa n tørre 
Var mængde overfor den amme Pengemængdl' 
og derm d nogen edgang i ] ri. en. fon det 
syn s givet, at det er meget lidt, der ad denne 
Vej kan opnaas for Pri. er og Valuta; om j g 
køber Whi ky og Tobak for mine Penge 011 r 
Majs, Jern og Kul for dem er naturligvi for 
Valutamarkedet uden Forskel. Fordelen frem
kommer før ·L, hvi jeg v d de op parade Lidi r 
bliver ·at i tand til at iværk ælte nye rentable• 
Virk ornh der, udnytte bestaaende Anlæg bedre 
eller kaffe hidtil arb jd lø hedsunderstølledc 
Ar: ejdere Beskæftige] e, men man maa dog 
ikke glemme, at en ·tor Del af de op ·parecl0 
Beløb gaar til Arbejdsløn og følgelig muliggør 
al tørre Forbrug. Men naar dette er agt, kal 
det naturligvis tilføjes, at den fornødne Ka
pitalop paring i Samfundet er en uhyr viglirr 
Funktion, og at Bekæmpelsen af Arbejdslø he
d n maa være et af de allervigtigste l 1.·oblemc1·. 

dfra dis e yn punkter: Pengene om \ ærdi
maaler og Pengene scm Kapitalreprm ·entativer 
maa ogsaa de Forslag e · om ekslraordinc>re 

katter til Forbedring at Valuta ilualionen, om 
har vær t fremsat. 

Jeg ser nu til at begynde med helt bort fr:1, 
at taten elvfølgelig maa opkræve . aa sl0.'l' 

katter, at dens dgifter dækkes, aalede at 
jeg ikke her behøver at drøfte pørgsmaal l 
m, at taten kaber Inflation ved Overtræk i 

ddelbanken, for hvilket der ikke er Dækn_ing 
i Landet almindelige Opsparing; men d('l 

pørg maal, der her foreligger, er jo delte, om 
man ved en Forøge! e af tatens Indtægter 0llf'I' 
Formind kelse af den Udgifter kan tilvejebrin
ge et Overskud paa tat budgettet, om kan 
anvendes til Tilbagebetaling af tat gælden, og 
om denne Tilbagebetaling kan foranledige en 
Formind kel e af den tilstedeværende Købe
kraft. De to Forslag, der forelaa for den tid
ligere Rigsdag, nemlig dels For ·lag om Valuta
ydelsen og dels Forslag om Formuekonfi katio
non havde jo begge i nogen Grad fat i detlt' 

ynspunkt. Deres Værdi til Lø ning af del 
foreliggende pørgsmaal maa følgelig afgore 
efter, om de virkelig skaffer Køl:ekraft ud af 
Verden. Hvis ·de om Valutaydelsen kun er et 
Laan, der tilmed kal forrente . og alt aa paany 
bringes ud i Omløb, kan der ikke v ntes meg"l 
herigennem, aaledes som jeg allerede før om
talt , da j g talte om Op paringen Betydning 
til Bedring af Valutaen. 

Med Formuekonfi kation er det jo aaled0 . 
at Tanken i vore Dage er genop laaet i de 
krigsførende Lande, og da navnlig i det engel
ske Forslag til en ca pi tal levy. Hvorvidt For-
laget passer lige aa godt i et Land, der har 
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'DANSK [QKOMOTIV1i DEN DE 
forøget sin tat gæld fra 350 til 1200 Mil!. Kr. 
som i et Land, hvis tal gæld er forøget fra 
700 Lil mer end 7000 Mill. Pund Sterling Pr 
maaske allerede en ag for sig, og om For
slaget pa ser lige aa godt i et kapitalfattigt 
som i et kapitalrigt Land kunde maaske ogsaa 
være tvivl oml, men man maa naturligvis gøre 
sig klart, i hvilket Omfang Gennemførelsen d 
el saadanl Forslag vil tilintetgøre Købekraft, 
cl. v. s. virke valutaforbedrende, og i hvilket
Omfang del vil have kadelige Virkninger pa:i
Kapitalopsamlingen, d. v. s. virke uheldigt paa
Landets aimindelige økonomiske og erhverv -
mæssige Forhold.

Det er nu til at begynde med ikke uden In
lere e at lægge Mærke til, at meden de engel
ske Social-Demokrater i første Række har inter
esseret sig for Kapitalkonfiskation som ren øko
nomisk :E oran taltning, d. v. s. en Foranstalt
ning, der skulde virke som en Lettelse for Sk,1L
Leborgerne som saadanne, og heri har haft i. 
Eks. Mr. Keynes' Stølle, saa er Forslaget her 
hjemme fremsat om et Valutaforslag, d. v. s. 
el For lag til Fremkaldelse af Deflation. Men 
under den id te engelske Valgkamp vægrede 
Mr. Mac Donald sig energisk mod den An
skuelse, at en capilal levy skulde frmekalde 
Prisnedgang; efter hans Mening udslettedes 
blot en Fordring paa Statska en, medens Pen
gene iøvrigl blev ude i Erhverv livet, hvad den 
ene maatte aflevere i Kapitalskat, fik jo den 
anden, naar Staten opkøbte Statsobligationerne. 

ir Josiah tamp har imidlertid i en Afhand
ling i Conlemporary Reviews Januar-Nummer 
I !)21� naturligvis ikke haft van keligl ved at 
paavise, at saa gennemsnitligt lader agen sig 
ikke Lage. Og jeg tror derfor, at Lhe capital 
IPvy henlægges i England, hvor man har fanpt 
mere end nok af Deflationen. Spørgsmaalet er 
følgelig om vi skal tage Forslaget op her. At 
det vil fremkalde Prisnedgang og Kredilind
skra-nkning er nemlig utvivl omt. Forholdene 
kan naturligvis arte sig højst forskellige over
for de enkelte Borgere, der falder ind under 
Kapitalskallens Rammer, men man kan dog 
kønne, at del i første Række vil af Ledkomme 

store Vanskeligheder fo1· aadanne Næringsdri
vende, der ikke har de fornødne likvide Midler 
til H.aadighed, f. Eks. inde taaende i Bank eller 
Sparekasse, og som derfor maa . øge at optage 
Laan eller sælge ud af deres Lagre for at skaff0 
Pengene. Delle vil utvivlsomt give Prisfald O<Y 
ikke ringe Arbejdsløshed, og der vil blive megen 
Modstand al overvinde, før de, der har faaet 
udbetall dere Obligationer, alter naar ud Lil de 
:indre med Tilbud om at de kan laane de af 
dem indbetalle Penge igen. Men hvis de, der 
rammes af Kapital kallen, har Bankind kud, 
som de kan trække paa vil Forholdene na lur-

ligvi ·lille . ig lettere. Banken vil da, hvis den 
har Beholdning af de Statsobligationer, der ind
kobes, kunne afsætte dem Lil Staten og saalede 
skaffe sig Dækning, men dens Udlaansvirksom
hed er blevet formindsket med det tilsvarende 
Beløh, og des større Beløb, der paa een Gang 
indkøbes, des stærkere vil Kreditind. krænknin
gen blive. Der ka.11 naturligvis ogsaa tænkes 
Tilfælde, hvor der overhovedet ikke fremkom
mer nogen Kredilind krænkning. 

(Fortsættes.) 

25 AARS JUBILÆUM 

P. Rasmussen har været stationeret i E -
bjerg, iden han den 1. September 1 99 an alles 
som Lokofb. fra Ar. Vk., forfremmedes til Føre;r 
den 1. ovember 1914-; en kendt som en dygtig 
Lokomotivmand og en god Kollega, som altid 
med Interesse har deltaget i Organisationsar
bejdet. Jubilaren er for Tiden Medlem af Af
deling, bestyrelsen saml Medlem af Festudval
get. Vi Lakker for godt Samarl:ejde gennem 
Aarene og gratulerer. 

H.C.

AFSLØRING AF MINDESTEN 

Den over den [orulykkede Lokomotivfyrbøder 
H. C. Mortensen, Aalborg, rejste Mindesten vil
blive afsløret " øndag den ::! I. ds. Kl. 2 bm. paa
Nordre Kirkegaard i Aarhus.

SYGEKASSEN 

Jernbanelæge Lauritzen er bortrejst fra den 
27. Augu t i ca. 1 Maaned. Hans Praksi i
nævnte Tid rum varetages af Læge Osiier, Ve
sterbrogade 19, 1. S. Sygebesøg anmeldes sam
me ·Leds inden Kl. 9 Morgen. Tlf. Vester 3386.
Kon ullalion tid 12-1.
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EFTERLYSNING 

En Guldring er for ca. 6 faaneder siden 
fundet i Lolcomotivper onalet Vaskerum i Ov
holdsbygningen i Masnedsund. 

Denne Ring har ved Opslag i Remisen været 
efterlyst, men Ejermanden har endnu ikke 
meldt sig. 

Det maa utvivlsomt være en Lokomotiv
mand, der har glemt eller tabt Ringen, og vi 
henleder derfor Opmærk omheden paa, at den 
kan faas ved Henvendelse til Distriktets Kon
tor. 

Ringen er mærket: »Ingrid 2/s 19«. 

TAKSIGELSE 

Aalborg Lokomotivfbafdeling bringer herved. 
samtlige Medlemmer af Dansk Lokomotiv
mandsforenings Kreds 2 en hjertelig Tak for 
det os til send te Beløb til vor afdøde Kollega 
Hans Christian Mortensens Mindesten. 

lait Kr. 4,28.00. 
P. A. V. 

S. E. Boye, 
p. t. Fmd.

Undertegnede af Afdelingen valgte Revisorer 
har revideret Regnskabet og befundet det rig
tigt, ligesom Beløbet Kr. 428.00, er til Stede. 

Aalborg, den 7. August 1924. 
W. N. V·ibe, N. Jensen, 

Revi orer. 

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved 
pens. Lokomotivfører A. M. Thorngaards Be
gra.velse. 

De Ef terllidle. 

TIL 
cBMSbI-6 

Overført fra D. S. & M. F. til D. L. F. 
1-8-24. Lokfb.-Aspr. H. K. Mikkelsen, Es

bjerg. 

Afsked. 
Lokomotivmester II P. . Sørensen, Ran-

ders, efter Ansøgning paa Grund af Svagelig
hed med Pension fra 31-10-24 (min. Afsk.). 

AALBORG• BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

Nærværende Nummer er afl,event 

paa Avispostkontoret den 5. Septbr. 

RATTUTSSALQSKONTOR 
Amlcisve· 3 København V. 

0 Amk. Gummivare 
lndutrt Vestergade 3 lb\,n. B. 
lodersprøjter, SaniteLs• l S11eplejearlikler 

Ill. Prisliste mod SO Bre I Frimrk. 
DISIRIT USPIDITIO! ♦ Tel1. Bien l195 

Jernbnemend 10 pCl. Rabat 

STØT VORE ANNONCØRER 

�ofomotiunutnn. 
Jubilæi,msmapper og Adresser 

leveres smukt og billigt. Pt·øver og 
Prisliste vil være til Eftersyn hos 
d'Hrr. Afddingsformænd ved stør-
re Depoter. 

Ærbødlgsl 

I. C. M. NIELSEN,
Pudserformand, Nyborg. 

synes 
om 

i original paste_uriseret Aftapning bedst 
og absolut holdbart. Faas paa 1/1 & ½ Fl.

I HUSK! Ciga1.•fo1.·retningen, Istedgade 124

Redaktioa: Vesterbr6gade 98 a 2, Kjøben havn B. Annenct--Expedition 

øus:ru] 

Tlf. V ester 8173 eller Centr. 14,613 
Udgaar 2 ltange maanedlig. Ny Vestergade 7 8, København B.

Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
Tegnes paa alle Poøtkonttrer i Skandiauiea. 

Telefon Central 14613. 
Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiuberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, København F. 

I/ .. 

,. 

. ~ERES 

I ---------1 
-

I • " 



,,Roberts" Herre-Magasin - Istedgade 140. 
·Alt i Herre• og Drengetej. Lingeri, Halte og Arbejdstøj. - Jernbanefunklionærer 10 pCt. Rabat.

STØT VORE ANNONCØRER 

���� 

� 
Lædervarer! Lædervarer! 

� Dame• og Herreportemonnai, 
Lommebøger, Node og Doku
mentmapper samt Dame- og 

� 
5 pCI. - Rejsetasker. - 5 pCI. 

� Reparationer og Bestillinger modtag. 

JOHN. R. HANSEN 
Absalonsgade 29. 

���� 
Mejeriet Sdr. Boulevard 77 

Hj. af kjalm Hvides Gade 

HUGO RYDING 
TELEFON VESTER 9852 

Smør, Æg, Margarine, Mælk, Fløde og Brød 
Confecture • Alle gangbare Ølsorter 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

�• Tlf. Vester452 x 

lltrfflll///8 
ol'I.V-NG A.tr,o 

0 MØNSTED 

�ON\ 
• ltt PLANTE_:.\
• ARGAR\'"
�U/1/llllll\\\\i�� 

Chr. V. Hansen 
Isenkram ou Udstyr 

Gasovne paa Ratebetaling 
Tel1. Vest. 4922 Istedgade 95 Tel1. Vest. 4922 

"Vesterhus" Herreekvipering - 29, Istedgade 29 
Alt i Herrelingeri til Dagens billigste Pri er. 
�tol't Udvalg i Gununikravetøj. 

Jernbanefunktionærer 6 pCt. Rabat. 

Billige elektriske Lamper og Kroner 
P. Hindsbøl, aut. elektr. Installatør

Sønder Boulevard 77 - Telefon 10354 

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20,
anbefaler sig med I. Kl.s Viktualier 
og Paalæg til d'Hrr. Jernbanemænd. 

A. Larsens Eftfl., · Skotøjsmagasin, Istedgade 57.
Prima elan k Fodtøj til smaa Pri er. 

Reparationer udføre paa e.,.et Vmrk tecl - 'l'elf. Vester 4: 3 y. 

Da Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorganisation i Forbindelse 

med Dan15k Lokomotiv mand Forening har overtaget Driften af Marke· 

tenderiet i Centralværkstederne og God banens Remise, anbefaler vi 

derfor Benyttelsen af dette til ærede Medansatte. 

DRIFTSUDV ALGET. 

-- Bemærk= 
LÆDER HANDELEN 
Ny Carlsbergvej 24

'felf. V. 9422 x. Lars ]fa thiesen. 

Prøv min "Corona", eget Specialmærke. Stor Form-
cigar til 15 Øre (fabrik. af Horwitz &. Kattentid), 

.Forsencl s overalt. 
igarforretningen HØRSHOLMSG. 28. 
Telt. Taga 1822 y. (,u hmbro 111110,) 

NY. RAVNSBORG 
Veslerfælledvej 82 

'fe! fon 10718 
anbefaler sine elskabslokaler og 
store Fest al til Møller og Fester 

lstedgades Legetøjshus 
(A. l\l.Thuneby) 

6 6, I"' te d ,: a d e 6 6 
Specialitet: Dukker og Dukkereparat. 
Stort Udvalg i Legetøj - Billig"e Priser 

H. 0. Hansen,
62, Vesterbrogade 62. 

T,rikotage- oø Garnforretning. -- tort 0dvalg. --
Und rbeklæd11ing-, trømper, okker. 

Leverandør til Forbrug foreningen. 

HUSK 
d e l  f o r t r i n l i g e

Wiibroe Ol I•

STØT VORE ANNONCØRER 

= 35, Istedgade 35 = BLUSE BASAREN = 35, Istedgade 35 =
, Grundet paa Forretningsovertagelse udsælges under halv Pris et stort Parti 

KJOLER -- NEDERDELE - JUMBER OG BLUSER

Jernbanefunktionærer ydes 10 pCt. 

A/s Det danske Mælkekompagni, København. 
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