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FERIEHJEMMET 

lis, , ne og. Kulde O<Y mange andr,e Gen
vordigiheder møder Lokomotivmændene i 
denne Tid, og ,alligevel .begynder 'fanker
ne at beskæftige sig med TI.den, man øn
sker in Ferie paa, og tedet, den ,,gkal 
tilbrimge , og Be tillingerne paa Ophold 
paa vort udmærkede Feriehjem begynder 
saa maat at indløbe. Det er i ,sin Ord.en, 
og v,i -haaber, at den kommende æson i 
Lighed med de to foreaaa-ende Aar maa 
viTke om en kraiftia og ansporende Agi
tation for Hjemmet. 

Der har i lang Tid været Stilhed om 
Hjemmet, og det er for saa vidt af det 
Gode, thi heldigvis er Feriehjemm t ikke 
mere et triden Æble, hvilket den afvigte 
EEteraar iværksatte Afistemning atte et 
Punktum for, men Hjemmets mange Ven
ner maa hu ke stad�g at agitere for Teg
ning af Andele, saaledæ at Andelskapi
talen kan na.a den tørrelse, som maa an
ses for <J1ødvendii,g - og det man a]er rler 
adskilligt i erninu. 

V d mangfoldige Lejlighed r har Yi 
mø.clt d n Indvending, naar Ta1en er faldet 
paa Tegning af en ndel, at Sagen l�an væ
re god nok, men vi har Familie ud i Lan
det, vi kan komme m, saa os !har det in
gen Betydnin,g for. Vi gad nok vidst, om 
alle Hustruer er enige i den Betragitning, 
thi i de fleste Tilfælde er det vel saalede , 
at Ferien for dem er saa ,som saa, fordi 

de maa give en Haand med i Arbejdet paa 
det Sted, hvor de ferierer, og med Hensyn 
til Omkostningerne er det saavist ikke bil
ligere, fordi de Genfo1pligtelser, der f.ø:lg.er 
med, i Reglen medfører ret �,tor.e dcrif
ter og yderlig forøget rbej,de. Der er 
endelig andre, som synes, det er bedre at 
komme ud ,paa forskellige leder, og mener, 
at de ved at tegne Andel, ogsaa forpJia
ter dem til at tage Ophold paa Hjemmet. 
En ,saa.d-an Forpligtelse følger imidlertid 
let ikke med, paa den anden Side ved vi, 

at de ved en Gang at be øge Hjemmet vil 
føle det .som en kær Forpligtel,se at støtte 
det, a,t hol.de det op,pe, ~aalede,s at Hj mmct 
kan staa om et værdigt Monument for 
de danske Lokomotivmænd. 

Det er i Aar Foreningen Jubii um -
aiar, og i den Anledning bør alle saavel 
yngre ,som ældre Lokomotivmænd lutte 
op omkring Ft.r-iehjemmet, støbte dette ef. 
ter Evne med "tørre eller mindre Beløb, 
ved at tegne Andele, der nu kan tegnes :paa 
aadan Maade, �t Indbetalingen kan ske 

næ ten umærkel'a. Dette Barn af Organi
ationen skal nok vok e ,sig stort 0° 

�tæl'k, m n en af. Betinge! erne er de·1, 
at Medlemm rne i s,ti,0ende Grad sla.ar 

I 

Kred,s om det. 
Vi skal til lut hen�tille til alle Re

præsentanter for Feriehjemmet at ,iværl(-
ætte en kraftig Agitation for Tegnin° af 

Andele i den kommende Tid, og til alle 
dem, .som er Andels,havere, kal vi ligele
des henstille ved ,Samtaler med ikke An-
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'DANSK}QKOMOT1V1iDENt>E 
delsihavere a,t formaa dem til at tegne An
dele. 

An<le1stegningsbeviser vil ved Henven
d.else til :B oreningens Kontor straks blive 
tilsendt. 

DYRTIDSTILLÆGET 

Ved Lønningsloven for Statoos Tjene
stemænd af 12. Seiptember 1919 b,lev fatit
sat be,stemte Regler for •Beregningen af 
Prisniveauets Bevægelser til Brug ved 
F,a,s•tsæbtelse af ,Dyrt1d6-tillæg for Tjene
stemænd. Beregningen skal omfatte Fø
dev,arer, Beklædning, Brændsel og Bely.s
Thing samt Bolig, altsaa Hovedposterne i 
et ailmindeligt HULS1holdnings,budget. Efter 
Lovens Prgf. 90 •skal de ve<l. Udgilternes 
Beregning anvendte Varepriser tages som 
et Gennemsnit a,f de ,to Sæt Kvar-tal,spriser, 
som indsamles i hvert Halvaar. For det 
Pds•tal, der nu fastsættes, er det saaledæ 
de i Oktober 1923 og og Januar 1924 ind
•samlede Kvar·talspriser, der skal anven
des, og det er Gennemsnittet af Prisni
veauet ·paa disse to Tidspunkter, der faar 
Udtryk i d-e nu foretagne -Beregningers 
,Resultat. Dyrtids-tillæget til Tjeneste
mænd ,skal efter Loven beregnes pa a 
Grundliag a,f GennemsThitspriser for Ho
vedstaden, Provinsibyerne og mind•st 100 
Landkommuner med større bymæssige Be
byggelser. Hoss:taaende ,tabellariske 0Vfir
sigt indeholder T,al for Udgifternes Stør
rel,se i det anvendte Familieregnskab, som 
er rlagt til Grund for Beregningen ai Tje
nestemændenes Dyrtidstillæg. Fami.lie
re,gnskabet omhandler Forbruget i en Fa
milie beistaa,ende af Mand, HULStru og tre 
Børn. Af Ov·er:sigten fremg,aar, hvilke 
Livsfornødenheder, der kommer i Betragt
ning, og Forbrugsmængden samt Priser
ne i Juli 1919, Oktober 1922, Januar 1923, 
iA,jpril og 1Juli 1923 \.Samt Okitoiber 1923 
og Januar 1924. 

·For !hver fulde 3 ,pCt., !hvormed Udgif.ts
t,allet stiger over eller falder under det 

for Juli 1919 beregnede tilsvarnnde Ud
gi.ftstal for .r ormalregn,skabet, forhøjes 
eller nedisæbtes Dyrtidstillæget med 54 Kr. 
,aarlig for giEte Tjenestemænd. 

For en Del af det samlede Budget, d1::r 
indgaar i :Bereg,Thingerne af T.jenestemæn
denes Dyrtidstillæg (Fødevarer, Beklæd
ning, Brændsel og Bely,sning samt Bolig) 
v:ar Udgi.f.ten i Juli 1919 3466 Kr. Ved 
Bere,gni.ngerne i Januar 1920 steg Udg.if
ten :til 4020 Kr., i Juli 1920 til 4302 Kr., 
i Januar 1921 -til 4363, i Juli 1921 dalede 
T,alle,t til 3716 Kr., i Januar 192� til 3220 
Kr., i Juli 1922 til 3076 Kr., i Januar 1923 
til 3023 ,K1·., i Juli 1923 er Udgift,stallet 
s.teget til 3166 Kr., og ved den sidste Be
reg,n,ing i Januar 19'24 er det ydedigere 
steget itil 3274 Kr. Altsaa er Udgiftstallet 
nu kun 192 Kr. lavere end i Juli 1919, 
·hvilket svarer til 5,5 p,Ot. Heraf følger,
at Dyr.tid,stillæget nu kun skal u·dgøre l
Gang 54 Kr. mindre end det var i Ok,tober
1919. Tillæget vil ,saaledes fra 1. AprH
1924 udgøre 648 Kr. aarlig for gi,f,te !)g
2/a hera.f for ugifte = 432 Kr.

Maksimumsprocenterne udgør fra 1.
April for gifte 36 pCt. og for ugifte 24
p1Ct. af en Tjenætemands faste Løn
(Grundløn + Alderstillæg).

.Sidoo den ,første Faisbsættel,se af Dyr
tidsWlæget har UdgiftstaUet og dermed
Dyrtidstillroget forandret sig paa følgende
Maade:

Dyrtirlslillæg pr. Aar 
Uclgiftstal Stigning 

Kr. i pCt. 
Juli Hll!:) .. 3 4.(j(j 1/to l!:)-'ll/:i .20
·Januar 19.20 1.0.20 16,0 '/, .2O-"0,o 20
Juli 1920 .. 430.2 24-,1 '/io .20-"'I• .2l
.Januar 1921. 4;l63 25,9 '/, 21-"°lo 21 
Juli 1921 .. 3 7l li 7,:!. 1/10 21-'11/:; ::l.2 
Januar 1922 3 220...:.. 7,1 '/, 22- •0,o 22
Juli 1!:122 .. 3 076 ...:...11,.1 1/10 22-3

'/• 2tl
Januarl923 3O23...:..J2,8 '/, 23-30,"23
Juli 1923 .. 3 166--'- 8,6 1/10 23-'3'/• ·,24, 
Januar l924-3:n1i . ...:.. :i,:'! 11 ,021�-"0

,, 2/4-

Gifte Ugiftl' 
J\r. Kr. 
702 :rno 
97:! 648 

J 1:v� 75ti 
I 134- 75li 
810 540 
594 396 
540 ·300 
,',86 324 
5!H 39G 
(ll,8 1.3::i 

Med Hen.syn til Prisbevægelsen inden
for de enkelte Vare,grupper og Udgif.ts
poster siden -Oktober 1923 skal gøræ føl
gende Bemærkninger: 

Pr'iserne viser fra Oktober til J a111uc1.r 
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'DANSKiQKOMOTIVT,DENDE 
for noale , arer Vedkommende en tia
ning, der doa om ,Rea l ikk er sær)ia 
stor; for andre Varer har Pri erne været 
uforan<lr d , kun for ukker ,har Pri �er-
110 vær t .faldende. 

f Mel- og Gryn~orlerne ,1iser Kar
toff lm 1 Ri,~enaryn oa aaoaryn Pri -
stignlna, meden Pri- rne for de øvriae 
M 1- oa Gnm orter ,har v ret ufornndre
d 

ukkcrpri en er fra Oktober til Januar 
faldet med 6-7 Øre pr. ka. 

ved ker og Rooin r er t aet med 12 
-14 Øre pr. ka; Ølpric:: n r uforandret.

mørpri en er gaaet 7 Ør op pr. kg 
Maraarinepri ernc r 1teaet m d 9-13Øre 
pr. ka. , ødmælk er tea t 1 Øre pr. Liter, 
d vria Mælkepr,i� r er uforandrede. 

Æapri ern er teaet betydeldat. 
Pri: erne paa Kød oa Flæsk vi er kun 

ring Forandring fra Okto er til Januar, 
derimod er Prisen paa I vinefedt teget 
-t. rkt.

For K•artofler oa Grø1J1t aa r lbar Pri
me været ret uforandrede. 

Ga - og Elektricitetspm rne r lige-
1 d uforandrede derimod er Kul- oa 
Ko�pri erne steget, navnlia i Hovedsta
den. 

iden første Uae af Januar, da der ind
h nte.des Prisoplysni11aer, har .der for fle
re Varer Vedkommende været ikke uv -
sentl,ige Pri forandrinaer. Efter Oplys
ninger, der er indh ntede i Hovedstaden, 
er Ru abrød:sprisen steaet med 12 Øre pr. 
4 ka. K.,affeprisen er steaet med 40-50 
Øre pr. ka. Sukkerpri, 0IJl er aaaet ca. 15 
Øre op pr. ka, oa ogsaa for andre Kolo
nialv1uer ihar der været noaen Prisstig
ning. Det kan endvidere anføre , at No
ter,inaen for Smør i Beayndels n af Fe
bni,ar var 5 29 Kr. pr. ka mod 5,17 Kr. i 
Begyndelsen af JanUJar. derimod viser No
terinaen for Æg t stærkt Fald, nemlig 
fra 4.20 Kr. ;pr. kg i Beayn<lelsen af Ja
nllar til 3.00 Kr. i Beayndel, en af Februar. 
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STATSBANERNES BERETNING 

OM DRIFTEN 
FRA 1. APRIL 1922 Til 81. MARTS 1923 

(Sluttet) 

Enkeltheder vedrørende D1·iftens 
Resultater m. m. 

Den vfrkelige Længde af det af State,i 
drevne Jernbanenet. ek kl. Havnebaner, er 
ikk underaaaet noaen Forandrina i 
Drifhsaaret Løb oa var v d DriMsaaret· 
Udaang 2 409,73 km. Gennemsnits-Drifts
længden af Banerne var i Driftsaaret 
2 396,2 km, og Gennemsnit -D1·iftslængden 
af Banerne og Færgeoverfarterne var 
2 477,2 km. 

Færgeoverfarternes Længde udajord, 
den 31. Mart 1923 10 km. Lænaden af 

'ldb tr kningen Kalundbora� arhus 
r berertnet til 89 km. 

Lokomotiver. 
Ved Driftsaarets Begyndel e havde 

tat banern til Raa<lighed: 
278 Peri on.stoaslokomotivi=ir, 28 Blan

dettoøslokomotiver 180 Gods1togsloko.mo
tiver og 19 Ran aer lokomotiver. 1 alt 684 
Lokomotiver. 

I Driftsaarets Løb har Stat banerne 
anskaffet: 5 Godstoøslokomotiver ort 5 
Ran aer I okom oti v€r. 

I Drift aarets Løb er udrangeret: l 
Blande'ttoa lok,omotiv oa 1 Ra11aerlok0mo
tiv. 

V ed D1·ift sam·ets Slutning iha vde ta t -
ban rne derefter til Raadighed: 278 Per-
ontoa lokomotiver, 27 Blamdettort loko

motiver 1 Godstoøslokomotiver oa 20� 
Ranaerlokomotiver. I alt 692 Lokomoti
ver. 

f T a]okomotiver var 36 uden Ten
d re. 

Antallet af Person-, Blandet- og Gods
togslolromotiver udgj01·de pr. Banekilome
te·r· ca. 0,20. 

Ved Lolcomoliverne er der i Løbet af 
D1·ift aaret bl. a. foretaget følgende Arbe.i
cle1·: 

221 Lokomotiver er udaaaet af Værk
·l dorne eft r at have været underkastet
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'DANSK fuKOMOTIVliDENDE 

svær Reparation, 172 Lokomotiver efter at 
have være underka tet let Reparation, 24.9 
efter mindre Repar.ation Ll'den Hjulafdr3j
,ning samt 10 nye Lokomotiver efter fuldt
enc:Lt Montering. 

Der er l".lJ.s::i..t 651 Hjulring paa L,> 
komotivhjul, og 1283 Par Lokomoliv•hjul 
er afdrejet (høri ind1befattet de Hjul, d::?r 
Lctr fa.aet nye Hjulrin°e). 

I 82 Lokomotiver er ind ·at n:v F:n
ka,~se af Kobber. 

I 2·Lokomotiver er inc1s.at ny Fyrk::i.,s ;,e 
af Staal. 

Der er indsat 39 137 nye og reparere
de Kedelrør, og der er foretaget 209 af
dækkede Kedel pr �Yer, som for 125 Loko · 
motivers Vedkommende har været forbun
det med indvendigt Ef,tensyn. 

Lokomotiver har faaet i alt 9 nye 
Cylindre. 

20 Lokomotiver er blernt for~ynet me r i 
0Yerheder. 

Der er paa Lokomotiverne blernt an
bragt 3222 Bremi~eklo,d·s -2r, 23 Bremse
sk og 2196 S•aaler. 

5 Koblin° r er 1..1dvekdet. 
407 Stl'. Vakuumslanger er for-n)el, oo

lU Varme.slanger er udvek, let. 
195 Stk. Lokomotiver er opma1et og 

lakeret. 

Lolcornotivernes M aterialeforbntg. 

l Regn ka1b,~aaret 1922-23 er forbrngt
278 052 900 kg Kul, Koks, B1·ikeUer og 
Tørv, og Uclgif.ten !hertil har været 
10 953 569 Kr. 4 Øre. Det samlede Antal 
Lokomotivkilometer inkl. Ranger,ing og 
l�esen•elhold var 2- 531 680 km, og Forbru
get .pr. Lokomotivkilo.meter 10, 9 kg. hvi!
kel 1svar0r til n Udgift pr. Lok motivkl-

• lometer af 42,94 Øre ·og pr. kg Brændsel
3,94 Ør .

'Til ammenlignino- tjcn-::r, at Gdgifteu 
pr. Lokomotiv'kiforneter i 1921-22 \':H 
195,41 Øre og pr. kg Brænd"=el 17,56 Orr. 

f Olie er f r.brugt 549050 J,g til �11 

samlet Udgift af 217 60 Kr. 98 Øre. For
bruget pi-. Lokomo-tivkilom ler, 0.0215 kg, 
hvilket svar r til en Udg-ift pr. Lokomoti\·-
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kilometer af 0, 52 Øre og pr. kg. Olie 
39,63 Øre. 

Til Sammenligning ,skal an.Lrc,~, at 
Udgiften pr. Lokomotivkilometer i 1921 
-22 var 1,697 Øre og .pr. kg Olie 7 ,OG
Ør·e.

Slcinnebrucl. 

I Drift aarel har der i Ho\'0d-por Iu11-

de,t 71 fuldstændige og 37 delvise Skinne
brud Sted og i ides1Jor 134. fuldstændige 
og 35 delvi,~" Skinn ·brnd. 

Alcselb1·ud. 

I Drift,saaret har del' ftmdet følgenC:k 
Antal Aksel·brnd , ted:: Paa Lokomoti ve;· 
og Tendere i Driften 1, Yed , ftensyn 3. 
- Paa Per,sonvoo-ne: I Dr-iften 1, ved Ef
ter y•n . - Paa Po,s,t- og R::ijsegodsvo"n•�:
vecl Efter. yn 2. � Godsvogne: ingen.

Hjul1·ingebn,d" 

Paa Lokomotiver og Tendere har U[l
der Driften fundet 2 Hjulringebrud Sterl. 
og paa God ·vogne har m.an ved Eftvnsyn 
opdaget 9 saadann Brud. 

Sygestalistilc. 

Lokomotivførerne 1rnr i Gennemsnit 
haf: 1 ,2 ygedage pro pe1rona, Lokomo
tivfyr,bødern 9,4 Dage. 

Til am,rnenlri0�1ing skal vi anfør . :.:tt · 
Togførerne gennemsnitlig ]1ar 22,7 Syg .. �
dage oo Togbetjente 0ennernisnitlig 11,S 

vcr dagP.. 

FORHANDLING 

OM FL YTTEGODTGØRELSE 

Der har m llern Generaldirekt0ralet o0 

Jem haneorgianisa1tionernes Fællesu-dvalg 
været ført For:handl,inger om et Udkast 
til en ny A-Ordr ve.dr-ørende Flyttegodt
gørelrSe. 

Vi bringer nedenfor et Referat af For
handlinoeroe: 

Konlorn11ef Jacobi ,bod Velkommen og 
oplyste, at Grunden til, at der var indrkaldt 
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'DANSK lQ.KOMOTIV 1i DEN DE --------

til mundtlig Forhandling, rnr Fælksud
rnlgets , var i kri vel se af 2 . f. M. og 
hvor,i udtale,-·, at Organisati nerne kun 
kunde tiltræde det foreliggende Ordre-Ud
ka t, naar Anmærkningerne nederst ide 
2 (,Sa,afremt Flytning af Husstanden og 
Bohavet ikke har fundet Sted, vil Godt
gørel,-e efter tk. 3 i AlmindeligJJed ikke 
kunne ydes og kun efter Tilladels fra Ge
nerald,irektøren) slettes, og naar der i Af-
nittet »Til Tjene,stemandslovens Prgf. 

1290 Stk. 2« tilføjedes følgende i I lutnin
gen af sid,ste Stykke: »Der skal dog stedse 
være en under Hensyn til Famili-sns ,Stør
re! e pia,-,sende Del af Lejlig,heden (V æ
relsernes Ant,al) til Tjene temaniderus Di.s
po,,ition.« 

Tilføjelsen kan Generaldirektorat.et til
træde; men vi kan ikke slette Anmærk
ningen neder,st paa ide 2, da denne er 
,sat ind for at umuliggøre, at det i Tjene-
·temand.sl ovens ·Prgf. 1290, Stk. 3, omhand
lede Procenttillæg og Dagpen,g,ebelø1b skul
de falde automatisk, uden at der er paa
ført Tjenestemanden Udgiifter. Den er i
Overensstemmelse med Direktiver fra Fi
nansmirusteriet og Lønningsraadet.

Forretning,sfører Oh. Petersen: Org,a
nis,ation.erne er ængstelige for, a;t en saa
dan Be.stemmel&e vil medføre, at den an
,·ende,,, IH at skaffe billigere Aflø,sning, f. 
Eks. ved at forflytte en Afløser fa,st til et 
.Sted, hvor der af en eller an:den Grund 
er Brug for en saadan Tjenestemand -
i kortere eller længere Tid - og derved 
•par,e den ,sædvanlige Ud tationering,sgodt

gørelse.
Dertil kommer, at Godtgørelsen efter 

Prgf. 1290, Stk. 3, har til Formaal ikke 
a.Jene at !holde Tjene,sternanden ,skade.sløs 
for Flytteudgifter, men maa ogsaa betrag-

. tes .som et Ækvivalent for de Ubehagelig
heder, det er at ib1ive tvangsforflyttet. 

Efter ,Organis,ationernes Opfattelse fin
des :heller ikke i Lønning,sloven Tio0en som 
helst. Hjemme.l til at foretage aaclanne 
Indskrronkninger i Pro-f. 1290, og der 0ø
n,s gældende, at en Fortolkning ,som af 
Banerne anført ikke er lovmedholdelig. 
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Kontorchefen: I tk. 3 taar kun, at 
d,er »kan« ydes en Godtgørel e, deri !tig
ger ikke no cren juridisk For.pligtel,se. Naar 
Tjene�temanden overhove.det ingen Udgif
ter har ved Flytningen, har vi juridisk 
Ret til heller ikke at yde den i .Stk 3 om
handlede Godtgørelse. 

Det er derimod ikke paa nogen Maade 
Generaldir·ektorate-ts Tanke, a<t Bestem
melsen .skulde kunne anvendes som ornttalt. 

Vi øn, ker kun Anmærkningen tilføjet, 
for a;t Distrikterne ikke automatisk skal 
la.de Godtgørel,sen falde. 

Lokomotivfører Rich. Lillie: Hv1s man 
har den Opfattelse af Ordet »lmn« i tk. 
3, er •der formentlig ingen Anledning til 
at tilføje Anmærkningen. 

Kontorchefen: A'11rnærkningen udtaler 
kun, at Sagen .skal forelægges General
direktøren. 

Kontrolør Ohmeyer:· Det ihar dog ikke 
·bidt.il været nødvendigt med en Ordre til
at fortolke dette pøro-sma,al.

A si tent L. CM. Larsen: Vil Bestem
mtiktin ikke være i .Stri.d med Love1J1,s Prgf. 
1290, Stk. 5, der udtaler, .at d•er altid ydes 
Godtgørelise i Tilfælde af uansøgt For
flytt lse? 

Kontorchefen: Naar Banerne yder f. 
Eks. G odtgørels.e af Befordringsudgifter 
(Stk. 1) maa Lov@ formentlig siges at 
Yære overholdt. 

L. Oh1·. Larsen: Man ka,n dog ,siklrnrt
ikke i noget Tilfæl,de 0an.ske u ndla,de at 
;vde Godtgørtilse tifter .Stk. 3, naar For
flyttelsen er uansøgt. Efter de gamle 
Regler (!Lønning be~temmelseme i Ordre 
E. 8 Prgf. 16) ydede der da og.sa,a altid
foruden de 4 pCt., htinhold.sv1s 2 p,Ot., til
Flytteomkostninger, Dagpenge for 6 eller
3 Dage; og Bestemmelsen er o,ptag,et ufor
andret i Tjene,stemands loven.

Oh. Pete1·sen: Efter den nye Bestem
me] ·e vil man kunne fmflytte tin 'Tjene
stemand varigt i 3-4 Maaneder, uden ,at 
den paagrolclende faar nogen Godtgørel
,se herfor, med Undtagel,se af eventuel 
Godtgørelse for dobibel-t Husførelse, og 
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'DANSK}QKOMOTIVliDENDE 
denne kan højst udgøre ¼ af Dag.pengene 

for Udstationerin"'. 
Kontorchefen: Det er om nævnt ikke 

G enera;ldirektoratet Hensigt at fra vige 

clen hidtil fulgte Fremgang maade. 

L. Oh1·. Larsen: Be,stemmel en er en
administrativ Ind krænkning af Loven, og 

det er med Beklagelse, at Personalet er
farer, at tatsbanerne ikke kan lade ,sig 

nøje med den Indskrænkning, som <len 
tore parekommLs,sion foretog ved at til

føje Bestemmelsen om, ,at ugifte Tjeneste

mænd under 25 Aar ikke kan erholde de 
2 pCt. af iLønnen. 1Sparekomrnis1.Sionen har 

jo spec.iel haft Stk. 3 under sin Lup (jfr. 

1. Betænkning, Side 39) og derefter fore

slaaet nævnte 'THføjel,se; havde det været
berettiget at tage mere, var det ,sikkert 
sket. Af Sp,arekommissionens Analyse

ring af Stk. 3 fremgaar det tydeligt, at de 
4 <pCt., heniholdsivis 2 pCt. af Lønnen er til 

Dækning af Flytteomkostningerne; Dag

pengene maa derfor betragtes som ydet i 

anden Hensigt, f. Ek,s. til at bøde lidt paa 

Ubehagelighederne ved den tvungne For
flyttelse. Det er derfor i hvert Fald uret

færdigt at tage Dagpengene, selv om Flyt

ning ruf Hue,standen og ,Bohavet ikke bar 
fundet Sted. Og s•aaledes som den nye 

Bestemmelse er affattet, vil man fakt,i.sk 
ganske udelukke ugifte Tjenestemænd fra 

Godtgørelse efter Stk. 3, idet diisse kun 
sjældent vil have 'baade Husstand og Bo
ha ve at flytte med. 

!Fortsættes). 

FRA FÆLLESUDVALGET 

Fællesudvalget har under 28. Januar af
sendt følg-ende krive'lse til Generaldirektoratet 
for 'Statsbanerne henholdsvis Ministerjet for 
off entlige Arbejder: 

Rerve-d tiUader man sig at fremsen,de det 
fra Generald irek-toratet under ha anden modtagne 
iUd!kast til A-10rdT0 angaaenide Flyttegodtgør!'llse. 

Fællesudvalget kan tiltræde Udkas-tet; naar 
Anmævkningen nederst paa Side 2 (.Sa.afremt 
Flytning af Husstanden -c,g Bohavet ikke har 
fundet Sted, vil Godtgørelse efter tk. 3 i Al
midelighed ikke kunne yides og kun effer Til
ladelse fra Generaldirektøren) .s'lettes, og naar 

der i Afsnittet •Til Tjenestemandslovens § 1290, 
Stk. 2« tilføjes følgende i Slutningen af sirlste 
Stykke: »Der kal ,dog stedse være en under 
Hen yn itil Familiens ,tørrelse pas en-de Del af 
Lejligheden (Værelsernes Antal) til Tjeneste
mandens Di position«. 
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Det foru-dsæltes, at Ordet »midi rtidig• kun 
er , lettet af redaMionele Hensyn. 

Man tillader ·si,g eventuelt at anmode om 
mlllldtlig F,orhandling. 

Gennem talsbanernes Ordresamlin,g, Serie 
A. r. 9,1, er -der udstedt et·Regula,tiv for Ved
lig�h-c,ldel e af ide under Ministeriet for -offent
lige Arbejder hørende Tjenestebolig-er i Statens
Ejendomme og i saa,danne :lejede Boliger, for
hvi1'ke Staten illar Vedligeholdelsespligt. Ved
næ.vnrte Ordre er ,det ti,dligere i Ordre A. Nr. 
21 indehoklte Regulativ for VedligehoJ.del,se af 
Tjenesteboliger bortfaldet. 

Da ·Fællesudvalget er af clen Formening, at 
nævnte Ordre ikke 1burde have været udsterlt, 
forinden Udkast til samme hav-de været tilstillet 
Udvalget til Udtalelse, skal man herved till;1de 
sig at anmc-de det høje Ministerium om, at oft
nævnte -Or-dre maa lJlive ·suspenderet, indtil 
Fællesudvalget har haft samme til ,Udtalrlse. 

DØDSFALD 

Mandag -den 28. Januar omkom Lfb. Chr. 
Mortensen, A,b., ved Drukning. M_orlensen var 
paa Andejagt ved Frederik havn, c-g Ulykken 
skete ved, at Ba,aden kæntrede. 

,,. 
e 
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'DANSK [QKOMOTIVµDENDE 
Tirsdag deu 5. Februar foregi1k Begravelsen 

under slor Deltagelse fra Aarhus nordre ,K,irke
gaard. 

Ved Baaren para·derede Aalbor.g Afdelings
fane (D .. J. F.), AaThus 1Loltoonotivpersonales 
Fane, og Københavru; Lokomotivpersonales 
Fane, samt seks af ,afdøde Kammerater fra 
.A!alborg i Uniform, <ler bar iKisten til Graven. 

Ved Graven balte Hoved'bestyre1sesmedlerrn C. 
N ørgaar<l, Aalborg, •over afdøde sCtm den gode 
Kammerat, !bragte d,en s,idsle Hilsen og Farvel 
og udtalte paa Dansik LO'komoti·vmandsforenings 
Vegne el Ære være hans Min.de. 

B. 

�5
_.
AARS JUBILÆUM 

Den 1. Marts fejerede Lokomotivfører A. Lar
,sen, Skjern, sit 25 Aars Jubilæum. Han !iar 
som Loko,rootivfyrbøder været ·stationeret i Ng., 
Str., Rb., Vm. ,og 'E.s1bjer,g, hvorfra 1han forfrem
medes til Lokomotivfører med .ta,ti,on i Brande. 
Ved Oprettelsen af Depolfors.tanderpladserne 
paa Rangerdepoler søgte L. Sj., hv>or ihan nu 
i adskillige Aar •har f.c.rrette,t Tjeneste. 

Larsen er en god :Kammerat; som gennem 
flere Aar har varetaget Afdeling,ens Interesser 
i Sj. Underafd. og har altid med foteresse fulgt 
Organisationens Arbejde. 

Vi ,gratulerer og takker for godt amarhej
,de gennem ,Aarene. 

H.C.

JUBILÆUMSFEST 

1 Anledn·ingen af Organisafaonens 26 Aars 
Best.aaen fejrede Viborg Lokoføre,r og •Lokofrb. 
AMeling•er Fred·ag <len 1. Februar en Sammen
komst med. pisning og Bal i Haandværker
foren.ingens Lokwler. KL 7 Em. samledes Med
lemmer med ,Damer for at feste, Kl. 7,16 spil
lede Musikken op til en iMarsch, og man begav 
sig til den flot pyntede al, hvor man bænkede 
sig ved <let nydelige dækkede Bord. Lokofø
rer J. Jensen bød pa-a Festudvalgets Vegne 
vel·kommen og udtalte Ønsket om, at denne 
Fest maatte blive præget af den rette Stem
ning, som ,saatdam en Jubilæumsfest kræver. 
Delte blev ogsaa Tilfældel, der her kede hele 
A[,tenen en ·Begejstring for v•or Organisation 0,g 
en Glæde for denne Sam:rnenkomst. Under 
Spisning.en ,blev <ler sunget Sange, der var •af
fattet i Anledningen af Festen, samt blev der 
sagt pæne Ord om v•or Organisation, som vakle 
Begejstring af ,de .tilsted•eværende, et Bevis for, 
.at der ,her 'i VJborg :hersker en .god Forstaael e 
og Interesse for D. iL. ·F. 

Da Spisningen var ,overst.aaet ryddedes Sa
len, o,g Kl. 11 tog iIIlan fat paa Dansen, hvori 
ogsaia Medlemmernes vo·ks·ne ,Børn deltog. 
Klokken godt 12 blev der fra cenen frem-
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sagt en Revue, 'hvor i Afdelingens Medle:n
mer fik sig en lille Snert o-ver :Næsen, for hvad
de 'havde bedreven af ondt og godt. Revue,u 
blev fremsagt af Lokofø.rer Jensen c,g Loko
frb. Tlb.omsen, sidstnævnte havde malet et lo
komotiv med Landskab. H,evuen v•a1kte s.tor Be
gejstring, og maatle senere paa Aftenen g,ives 
da capo. 

:E esten, der var særdeles vellykket, havde' 
stor Tilslutning, til pi ning de1tog 78 Personer" 
Aarsagen til denne sto•re Tilslutning sikyl.des: 
den slc•re VelviJli,ghed fra Lokomotivmesteren 
og fra KoUegeme, .der ikke ønskede at deltage 
i Festen. KL 4 sluttede Fe len, og alle var man 
enige om, at dette var <len bedste og mest ,stem
ningfuldQ Fest, <ler endnu va:r fejret i Vibm:g 
Afdelinger. 

Vi bringer Arrangørerne en Tak for Festens 
Tilretlelæg.gelse, samt en •hjertelig Tak til Hr. 
Lok,omotivmester Sohollert for den store Imø
dekc,mmenbed ved Tjenestefor<leEngen .denne 
Dag. 

H. P. 

I Reglen - som de sidste af de Forenin
ger, der afholder J uletræsfesiter - kom
mer de forsikelhg•e Af.delinger af Dansk Lccko
moti vmands Forening. Naar Forholdet er de-t
te skyLdes det vel for en Del, .at Afdelingerne 
er vant til fra andre Depoter at faa ,AHøsn·ing 
Lil saadanne Fester, thvi1ken Afløsrung af Per
sonalet betrag,tes SOIIIl en lille Erstatning for ud
ført Tjeneste i Julen. 

Af fors•taaende Ove•rordnede ·bli v·er scm Re
gel sendt alt disponibelt Personale; mindre for
staaende Overordnede kan selvføl.gelig .ikke tæn
ke sig i n,ogen Relnin:g at vise Elskværd·igihed 
over for andre Depoters Personale ved .at ·sende 
Afløsning, hvilket man ved de nu afslutlede Ju- -
letræsfester saa et g,odt Bevis paa af Frede
rici.a Depot tiltrod for, at Depotet med lidt ged 
Villie g-odt :kunde, ende Afløsning. t de mang
lede denne, virker ikk,e for Personalet ved 
Dep•oteit særlig overra kende, idet Lokomoliv
mester Petersen, som ved den Tid havde Tje
nest,efordehngen, saav.i,dt det er ham muli,gt, 
tadig søger at !komme paa tværs af Persona

lets Ønsker; h vilkef for tResten i den kerte 
Tid, han har været 'Lokomotivme. ter, er 
lyikkedes særdeles godt, idet han har naaet .at 
fa.a hele Personalet imod sig. Det forundrer 
,do,g noget af Per onalet, at det har været lham 
mul-igt at køre fuldstændig rundt med Depotets 
første ,Mester, idet denne før ha,r vist en Del 
Forstaaelse ,over for det ham unde,rlagte Per
s-onale, thv•ad f.orresten saavel ihan som Hr. Pe
tersen bu,rde hav·e Betingelser for, idet •de beg
ge er forhenværende 1-0komo,tivførere. Man 
behøve·r dog ikke at tvivle ,om Maaden, hvor-

s 



'DANSK 1QKOMOTtVTi DENDE'. 
paa Hr. Peler en faar første M leren paa sin 
. ide, for naar man kend-er den sygelige Til
bøjelighed, -hvo-rmed før, le �fester rnocllager 
Smi,ger om .sin egen Persons SLc,rh d, klln man 
godt forstaa, at det netop er der, R r. Peter
sen for taar al vinde Indpa ·. 

M-en skal ,del være saaledes, at Hr. Peterse11 
skal have Lov til al ødelæg.ge F01➔holdel imel
lem PeT orlalet og ,Lc,komoti v,me trene, er jeg 
.inde paa, at Personalet v-il -vide saavidt muligt 
at undgaa de Herrer Lokomotivmestre, og hver 
Gang, de føler . ig forurettet, da al henvende 
sig paa rette ,Ste·d, nemhg til dere respekt i ve 
Afdelingsbesty•relser, som sikkert til enhver Tid 
. kal vi.de at !holde mindre vel villi,ge Lokcmoti v
meslre indenfor Rimelighedens Grænser. 

I en senere Arbikel s ·kal jeg fremdrage nogle 
af de af de Herrer Lokomotivmesl•re trufne Di. -
p,o, ilioner. 

XX 

STEDTILLÆG ET 

J.,ønni,ngsraadel i1ar nu afgivet sin Ind -til
li-ng til Min.isleriel a11ga.aende Forbedringer i 
Stedtillægssatserne for d� kcm:mende Finans
aar. Det .indstilles, at Horsens By, hvor Skat
teprooernten ,er meget thøi, kommer op i ais A, 
cler er 460 Kr. 

Endvidere rykker bl. a. Vi,borg op i Sat•s B, 
der er 330 Kr. 

UDDANNELSESKOMMISSIONEN 

Den ned atte Kommi sien anga.aenide Per o
n.alet Uddannelse har nu tilendebragt sit Ar
bej,de, 10g BetænkJ1-ingen kan v,ente afgivet -en 
af de nærmeste Dage. Vi .skal, -naar Betænk
ningen foreligger, k,omme tilba,ge til agen oo
redegøre for ,de Fcirsla,g, K<ommis -ion n frem
sætter. 

DAG-, TIME-, KØRE- OG NATPENGE 

Foranlediget .af vor Meddelelse i forrige Nr. 
angaa,en,de ,oven,staaenrde Ydelsers Forhøjei ·e 
fra 1. April, har forS1kellige .Medlemmer rettet 
Henv,endelse til Red., idet de gjk ud .f.r.a, a .t 
Meddelelsen var forkert. - Det er imidlertid 
rigtigt, a.t Køre- og Na,tpenge m. m. forhøjes, 
og naar det .fra anden Side er meddelt, at 1disse 

Ydelser ikke undergi•k nogen Foran-dring, kyl
des det en Misfor t.aaelse, -som har ind neget 
sig, og for Jwilken vi allerede i forrige Nr. 
gjorde Rede, idel det er Afvigelsen fra det op
rindelio-e Dyrti,dstillæg ved •Lønningslovens Ved
tage! e, ,der er af.gørende, c,g ikke det Beløb, der 
er nævnt i A. ,Ordrnn .angaaende ,disse Ydelsel'. 
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A!Lsaa: Køre- og Natpenge m. m. forhøjes 
fra J. Ap'l:il d. A. og bliver saaledes: 

Kørepenge: Lokomolivførere 32 Øre, Loko-
111otivfy1,bødere 26 Øre. 

Nabpenge: Lok,omoti vførere f>3 Øre, Lc-komo
ti vfyrbødere '37 <Øre. 

(Kørepenge for ,et Døgn ·bliver henholdsvis 
li- K 1·. 91: Øre og 4 Kr. 27 Øre . 

LAMPEN 

,. or ,Ar li kel om iLamperne paa Perroner1ic 
paa de nyere V,og,ne har bevirket,. a I der er 
blevet anstillet Undersøgelse om, paa hvilken 
iMaa.de man kan afhjælpe den paapegede U lem
pe. Der vil i en meget nær l<remt-id ,blive 
anstillet F,or. øg med Skærme el. lign. Vi skal 
hen lede •Lokomoti vper. onalets Opmærksomhed 
paa ,dis, e Fior øg og lu:nstille, al ,de udtaler Rig 
cm dere. An vendeligh<c'd for Øjemedet. 

Vi har i nogen Grad ia.a.e,t .det fodtryk, al 
man til at begynde med, har opfattet Sagen 
paa en .saada,11 Maade, at -den af sig -selv vilde 
dø 1hen, -naar der .intet foretoges. Saaidan for
holder del sig imidlertid ikke, for,di Lokomo
tivfør rne i ·ti,gen,de Grad, som Benytte! en af 
di e Vogne tiltager, føler den Gene, del nerve
ødelæg;gende Ubehag, om de.t er at have Bil
ledet af V-c,gnga-vlen ,dansende foran Maskinen. 
Og ikke mindst betyder det noget i sikke1,heds
mæssig Henseende, at denne Ulempe fjerne .. 

Det glæder -0s, at der nu skal anstilles For
søg, ,og vi vil haabe, at dis e For,søg maa føre 
til el tilfred .. tillende Resultat. 

EN FORBEDRING 

Under nævnte noget misvisende Overskrift 
har Hr. Lokc,motivfører Lehd-e i »Dansk lo
komotiv Tidende« for 16. Februar 19.24 fremsat 
en Kriitik af de møreventiler, der nu indføre 
og paasæltes lokomol·ive,rnes Stanglager, hvori 
han udtaler, al disse ·er uprak,tiske ved Va•rm
Jø,bning. Jeg maa h-eroverfor hævde, .at et Til
fælde af Varmløbning i de de fire Aar, de nye 
Ventiler har været an vendt her, en:dnu ikike er 
indtruffet. F,or det andet er, hvis Varmløib
nin.g dog s•kulde indtræde, Fc,røgel. en af lem-

. .. 
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pen ved dis e i Forhold til de gamle Ventiler 
minimal. 'Ihi hvad kal man gøre i et ,saadant 
Tilfælde, spørger iHr. Lehde. Man lader gan
.-ke simpelt, som ·enhver Lokomotivfører ved, 
Lokomolivfyrbød-er-en gaa ind under Maskinen 
o-g løsne iLagerne sara meget, at man eT sikker
paa, at de ikke kan sætte , ig fas,t paa Akslen,
r•g for øger herved at hjælpe si.g igennem. Bli
re:· dette uigennemførligt, maa man, hvad -enten
ina n kører imed gamle eller nye Ventiler til
ka Ide Hjælpema kin€. Alle de Fordele, d€ nye
Ve□ Li ler er i lBesi,ddelse af, skal jeg ved ,denne
Lejligihed slet �kke 'komme ·ind paa. Ventiler
ne skaffer si,g ·selv 'Sin Anbefaling fra -de Lo
komotiv førere, som lhar prøvet -dem. At Hr.
Lehde. Kritik paa alle Punkter tydelig bærer
Vi-den ,om fuldstændig Ukendskab til ,de nye
Ventilern Funktion, maa ikke f.oTbavse nogen,
da &aadanne endnu 1,kke er paa,sat hans Ma
skine, saa ,gennemprøvet dem, tb.ar han vist ikke
ndn u. J-eg tillader mig derfor at henstille:

Vent til De har prøvet de nye Ventiler i no
gen Tid. De vil ,da abter gribe Pennen for heT
i Bladet ,at forherlige disse under 0v€rskriften:
»En kærkiommen og haar-dt tiltrængt Hjælp til
Oliebesparelse«.

Ubehaget ved .at k•rylbe ind undre �faskinen 
forøges ikke af disse Smøreventiler. Kan Hr. 
T...ehde faa indfør-t, at -der udleveires 8kind'bækser 
til Lokomotivfyrbøderne, vil dette sik'kert blive 
hil t med Glæd-e fra alle :Sider. M€n hvorfor 
. aa uselv·isk? Hvorfor forla,nger Hr. Le.hid€ ik
ke Ski�1dhand,sker til si,g ,selv? 

København, den 2. Februar 1924. 
VighoU. 

VARDE - N. NEBEL - TARM JERNBANER 

En Lo ko.motiv- og Værkmesterstilling ·bN ver 
ledig 1. April d. A. Værk.mesteren maa kunne 
le-de Arbejdet i Ma kinaf.deling€n og assistere 
ved ,alle forefaldende -Reparalinnsaifuejder paa 
Materiel. 

Grun-dløn er 3900 Kr. med tre Al-deirstillæg 
.'t 360, amt sædvanlig Sted-, Konjuniktur- og 
Dyrb.idstillæg. Stillingen er p€nsionsberettiget. 
Vedko=ende 'kon titueres et lha}vt Aar før An
sættelse. 

,Ansøgnin.g til Banens Bestyrelse indsendes 
inden 10 . .M"a.rts til Drifsbestyreren i Var-de, 
hvor ,Ansøgningsskema faas. 

Driftsbestyreren. 

5\J 

STATSBANEPERSONALETS 

ULYKKESFORSIKRING 

afholder orclinær Generalforsa·mling i »Natio
nal«, Jernbanegade 11, Kjøbenhavn den 27. 
M-a�:t 1924 Kl. 7½ E'm. med Dagsorden: 

1) Beretning for 1022-2-3.
2) Forelæggelse af Regnskab for 192'2-23.
3) Valg af 6 Yfedlemmer -t.il Bestyrelsen og 2

'Suppleanter.
-'i.) Valg af 2 Revi ·orer og l. Revisor upp]ea.nt. 
5) Eventuelt.

Bestyrelsen. 

BLINDE KVINDERS HAANDARBEJDE 

Haand lrikkede Herresok!ker, -Muffediser -og 
Vanter. Haandstrikkede okker forfodides. -
Bestillinger ID'odtages paa a'lt haandstrikket og 
haan-d vævet IA.rbejde. 

Bl-inde Kvinders Haandarbejclsforretning, 
lA.ntonigaide 9. Telefon By€n 3569. 

HJERTELIG TAK 

111:in hjerteligste Tak f or -den store Delta-gelse 
og udviste Venli.g,hed ve,d min 1kære Man-d,s Lo
komotivfyrbø-de-r H. C. Mortensens Død o-g Be
grave] e. En ·særlig Tak til Frederik,shavns 
og Aalborgs Personale. 

Paa S·vio-erforældres og e.g-ne Vegne 
Anna Mortensen. 

Hjertelig T,rk for 0pmæ1,ksomheden ved mit 
Jubilæum. 

L. Andersen, Lokomoit.ivfør�r,
Roskilde. 

:M:in hjerteligs-te Tak for ,al Opmær,k,somhed, 
der blev vist paa min Jubilæunnsdag fra d'Hr. 
Lokomotiv føreres og Lokomoli vfy,rbøde,res Side, 
og scm ,bevirkede, at Dagen blev en Festdag 
for mig og mit Hjem. 

A. Jocichim Hansen, Lokomotivf.
Helsingør. 

Hjertelig Tak for d-en smukke TaJUke at 
smykrke min Mands Grav vod Foreningens 25 
Aars Jubilæum. 

iKiorsør, Februar 1924. 
Pouline Pagh R.asmussen. 

.... 

.... 
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BYTNINGER 

En Lokomotivfører i Slagelse ønsker at bytte 
med en Kollega i København. 

Billet mrk. Sg. modtager dette Blads Kontor. 

En iLokQ/lll.otivfører i •I yborg ønsker at bytte 
med en Kollega i København. 

Billet mrk. N g. IDod,tager dette Blaid.s Kon
.tor. 

Lokornotivførerkredsen: 
Roskikle: Formand-ens avn og ,.Adresse: 'C.

O. JøDgensen, ko-vboværugets kile 17, St.
Frederikshavn: :@ormandeinis am og 

Adresse: J. A. Beoh, Jernbanegaide 5. 

Frederikshavn: Ka ereren•s avn og 
Adress-e: -Nepper Niel-sen, 1Søndergaide 68. 

Lokoniotivfyrbøderkredsen: 
Roskikle: •Afdelingsikaissererens av,n og

Adresse: . V. Monthel, Knudsvej 17. 
Repiræ entantens avn og .Aidres e: T. H. 

Petersen, J ernbanevej 2. 
Frederikshavn: Kassererens Navn og Adres

se: 0. F. Conradsen, Emilievej 36. 
Repræsentantens Navn r0g Adr-esse: P. Iver

sen Nie1 Mørchsgaide 5. 
Tinglev: •Repræsentantens <Nav,n: A. Peter

en. 

Tilladelse til at bytte Tjenestested. 
•Lok,omotivfyrbøderne A. B. P. Bang, Frede

rikshavn, og r. C. Chri ,tensen, Thisted, fra 1 
-3-24.

Bemærk• Kiærs ·ib Klæder 
HABIT 

I 20 Skindergade 20 I :sA!1:. I 35 KR. 

Nærværende Nummer er afleveret Ipaa Avispostkontoret den 5. Marts. 

Thora Sørensen.
Kaffe .. & Tbebandel. 

Søndre Boulevard 79. 

HUSK 
det fortrinlige 

Wiibroe Ol 

C) Amk. Gummivare 
Industri Vestergade 3 lbb!D. 8. 
lllodersprøjler, Sanilets- t Sneple�eartikler 

111 Prisliste mod ao Øre I frimrt. 
DISIRET USPEDITION ♦ TelC. B1eo 119> 

Jernbanemænd 10 pCt. Rabat 

Reserveret 

Carl Larsen, 
26, Pilestræde�26 

A. W. RANFELT,· 
Bagerier & Konditori 

(V. H. Ji>ssens Eftf.) 
Dybbølsoade 22. Telf. Centr. 9058 

Musikhuset "Nicolaj". 
Vingaurdsstræde 19. T;f. Byen 6304. 
�tort UJvalg i Grammopboner ogPladP.r 
af udelukkende 1. Kl. Fabrikat. Brul?te 
Plader godtgøres med 1 Kr. pr. Stk. ved 
Køb af samme Antal nye. Ved Afleve
rinu afdenne Annonce gives 10 pCt. 
Brugte Apparater købes og tages i Bytte. 

C. B. Møller & Co.s

I BØRS CIGAR·

I 
der faas over hele Landet, er 

. fabrikeret af de fineste Tobakker 

Det er den bedste 15 Øres Cigar 

�W\'Tillll//1///b'� 
- fO�lANG A.lTto ,., 

• OTTO MØNSTED -'Ys

:!ON\A�::::a 

� PLANTE-� 
R '1-?,.q,qGAR.\� 
�U/U///llllll\\i� 

Køb Deres CIGARER & VINE 
i Cigarforretningen 
Hørsholmsgade 28 
(ved Nørrebros Station) 

Redaktion: Vesterbrog"ade 98 a i, Kjøhe11havn B. 
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 

Annoncf'-Expedition 

Ny Vestergade 7 8, København B. 
Telefon Central 14613. Abon■&mentMpriø: 6 Kr. aarliJ?. 

Te,tneø paa alle Po8tkonterer i Skandir.av,,n. 
-��:....!.=--=-:..:.:.....:�=F;:;=-:re:-:.d-=:er�ik,::s:.:b::er::g;-,Bn:::;og;;t�ry;i;k:i;-k;;-;:;eri, Falkoneralle 11, København F. 

Kontortid Kl. 10-4. 
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