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PRISNIVE-AUET
Vi bringer .nedenfor efter tatistiske Ef
terretninger en Ov r,sigt"over Detailpriser
ne i Okto-bei' ·Maaned og ·o ptryikker en Ta
bel, der viser Priserne i amme Maaned
. varende Priser i
. aimmen-stillede. med til,
.l uli Maaned.1925. TaibeJ!en vi ·er Prisfor
skellen saave1 i ·Øre som i pCt., og som
d t vil se', er' der en ret væsentlig Pris
nedgang. Der er jo meget, der tyder pa::t,
at den Prisnedgang, vi nu er inde i, vil
fortsætte .saaledes, at Pristallet, naar det
skal fa tsættes � Februar. ,·il vi e en be
lydelig Ne-dg,ang.

.

Detai I priserne I Oktober 1925.

Ved Indberetninger fra Kommunalbestyrel
. ·erne i Kjøbenhavn, Frederik berg og Gentofte
Kommuner, fra. samtlige Køb tadskommuner
og fra noget over 100 Landkommuner er der
for Oktober :Maaned 1925 - paa samme :M:aa
cle som for de foregaaencle Kvartaler - frem
skaffet Oplysninger til Beregni n-g af Gennem
. nits-Detailpriser for Landets forskelli-ge Dele.
Oplysningerne er ind ·amlet i føn,le ge af Ok
tober Maaned.
.:Priserne vi.-er fra Juli til O'ktober for saa
godt som alle Varers Vedkommende en Ned
gang, der dog er meget forskellig for de for
skellige Varer. I omstaaende ·Oversigt er for
de enkelte Varer for Landet . om Helh
' ed an
givet Forskellen mellem Juli- og Oktoberpriser
ne, �aa,·el albsolut . om pro l"enlYi,. Det vil sei::.

.I

20. November 1925.

at den foriholdsvi største Nedgang i Prisen ud
vi er Flormel hvor Prisfaldet andrager 30 pCt.
Og aa Brød er faldet betydeligt, nemlig Rug
brød med ca. 26 pCt., :Sigtebrød 1111ed �O pCt.,
men Franskbrød med kun ca. 15 pCt. Af an
dre Varer, der er faldet over 20 pCt., er der
kun Byggryn, bortset fra aadanne Varer som
Kartofler og Grøntsager og Sild, der paa Gnmd
af Aar. tiden nu er væsentlig billigere end i
Juli.
ukker er faldet 16-19 pCt., og for de
fleste iKolonialvarer, bortset fra Flormel, hai:
Prisnedgangen fra Juli til Oktober udgjort mel
_ lem 9 og 16 pCt., medens ,Margarine og Plante
fedt er faldet 12-15 pCt., tFor mørrels Vecl
kommend er edgangen afbalancer t af den
ligning i l risen, der normalt finder ted om
Efteraaret, saa at Prisen i Oktober hm er 2
pGt. lavere end i Juli. For ødmælk er der en
imindre Prisnedgang, medens Ægprisen som
Følge af Aarstiden er en Del højere i Oktober
end i Juli. F,or Okse- og Kalvekød 1tar Pris
nedgangen udgjort 13 til 19 pCt., medens <Ned
gangen f.or vinekød og andre 1Flæsk produkter
'har været væsentlig mindre.
tH vad angaar andre Varer end Fødevarer,
har der været en ret ·betydelig Ned,gang for
æbe, "ocla, Petroleum, Kul og Kok,, medens
Gas- og Elektricitetsprisen er uforandret. For
nyt Fodtøj er den stedfundne Nedgang ganske
ringe, og for •Fodtøjsreparation er lPrisen prak
tisk talt uforandret fra Juli til Oktober.
Det •kal tilføjes, at det foreliggende Mate
riale for Oktober synes at tyde paa, at den necl
adgaaende Bevægelse i Prisen ikke allevegne
og for alle Varers Ved.kommende har gjort sig
gældende med amme Styrke - og for aa vidt
giver Prisoplysningerne for Oktober et karak
lel'isti ·k Billede af en Pri fald periode.

C-0ANSK iQKOMOTIV1iDENDE

'

LOCK-OUT BIDRA6ENE

·(fon,.unnsuits•Detnilprlser fot· hele Landet.
Prisfor kel
Jur
9 ' Ok·•t · II fra Juli til
J 9 5 19 5
.:. I1 Okt. 1925
'Øre

Øre

Øre

pCt.

Htlgbn,d ........ ..... 4 kg J . 32 Il 9 +q4 '.'.,... 25.8
7 0 i 56 +14 + 20 .0
Sigtebrød .... .. ..... kg
Franskbrød .........
10 1 , 86 .--:-15 + 14.9
Flormel ... ..........
62 · 4 3 +19 + 30 . 6
Byggryn, dan ke.....
4 9 ,+14 + 22.�
63
Havregryn, danske ..
96 I
l '+15-'- 15.6
1
Semoulegryn ........
7 3 +10 + 12.0
83
Kartoffelmel.........
9 + 12.5
7 2 ,· 63
Risengryn...........
95
88
7 + 7.4
Sagogryn ...........
77 +15 + 16.3
92
GuleÆrter, Victoria,af k. lOl
88 +13 + 12.9
Hugget Melis Nr. 1..
77
65 +12 + 15.6
Farin, lyst, r. 1....
63
51 +12 + 19.0
Kaffe ......... . . . ...
557
50 6 +51
9.2
Te, alm. Kongo......
4 .8
1000 952 +4 8
Tørr.,am..Æbler,ringede
252 , 228 -'-24
9. 5
Tørrede Abriko e-r ...
348 323 +25
7.2
Svedsker m. Sten....
9.0
166 J 51 +15
Rosiner, Valencia....
1 6 159 +2 7 + 14.5
Fiskeboller, færøiske . '/,kg
83
0
3 + 3.6
Henkogte ..Ærter, grove 9'
1
!).0
0
0
Hvidtøl r. 1 ....... ' 1 ,Fl.
26
2 61
Bayersk Øl.......... '/,Fl.
30 , 30
0
0
487 ! 4 7 7 +101+ 2.1
Smør, lurmærket .... kg
Margarine (animalsk)
254 il 2161 +381+ 15.0
Plantefedt (Palmin) .
20 6 1 1 +25 ---:-· 12.1
Vegelabilmargarinr ..
20 2 i 17 4 +28,+ 13.!l
�iejcri-O. t ..........
20 8 · 1951 +13+ 6.3
.'Eg, nylagte dan. ke.. nes 317 I' 358. +11
12.9
Sødmælk ............ Lilel
38 ' 36
2 + 5.3
Hel kummet Mælk...
12
12 11
0
0
17
17
0
0
l<æmemælk .........
Oksekød (Forkød) ... ki:
227 ,. 1 3
19 I
. �
Oksekød (skært l{ ød).
332 2fl -:-44 -:- 13.3
Kalvekød (Forkød) ..
2 30
197 +331 + 14.4
Fersk Svinebov......
265 :244 1-'-21 + 7 .9
forbrad ... .........
4521 430 i+12 + 2.7
3321 30 8 1+24 + 7.2
. altet Brystflæsk ....
[si.Lammekød, Forbov
21!) 214 1, -'- 5 + 2.3
Røget, benløs Skinke.
4 7 91 463 +16 + 3.3
Svinefedt,krydr.,dansk
2 7
269 +1 ·+ 6.3
514 50 7 1 -:-· 7 ( 1.4
Spegepølse ..........
2 8 ,-+: :2 6.2
79
Ferske Sild ... . .....
J0- ,
91 12 .7
0 11
71 ,
Torsk .......... .....
200 1 186 +14•+ 7.0
Hød pæller..........
188,j 17 4,+14+ 7.4
Klipfisk.............
16
Hvidkaal............
78
23 I Gulenødcler').........
:K:artofler, i slørrePart.')50 kg 17 13 57 9 Kartofler, i mindre - 3) kg 20 39 I 16
19 1 18 , -:- 1 --;- :J.3
·Køkkensalt.......... 0
Amerikansk Vaskesoda 17
t07
13
olj__. 14.0
Brun Sæbe, prima... 93
Petroleum,\Vaterwhite Liter
2
24 ;--:- 4,+ 14.3
. ... hl
kotske r øddekul.
37 5 I 330 ; +4 5,+ 12.0
Knuste Koks, len•rct. 30 5 252 '---:--531+ 17.-1Elektricitet.......... kwt.
59
59 ,
0
0
Gas................. m3
O
30
30
0
I
Jt
10 + 11+
1
9.l
Optænclingsbrænclc... kg
Herrestøvler, Boxcalr,
1
gn yede........... Par 2519 2 450 +691 + 2.7
2 5 823 + 2 + 0 .2
ForsaalingogBagfl.afdo. I

i

.I

+

:4-11-/:

I

+:

i .- . -_ .

I�.

I) Juli-Priserne gælder nye Gulerødder.
�) Juli-Priserne gælder nye Kartofler.
3) Det første Tal i Kolonnen med Juli-Priserne angiver Pri
sen for gl. Kartofler, det sidste Tal Prisen for nye Kar
tofler.

Af en lille . otits i vort ærede Blad . er
jeg. at der fi11des Medlemmer paa God banegaarden, som endnu ikke /har :liundet
sig foranlediget til at betale .de af Delege
retmødet bestemte sma'a Beløib .til Hjælp
· for vore gamle Ko'1leger i ,deres Kamp til
Værn for deres ø1konomiske Interesser.
Jeg for,staar ogsaa den ærede Indsenders
Harme, som jeg fuldt ud deler; men jeg
forstaar ikke de Lokomotivførere paa Gb.,
Rom vil .anse det for pa�sende at foraar
sage Uro inden for Organisationen i den
.A. nledning.
For mig staar· det som' noget ufattelig.
at den Afdeling, som saa tit og ofte, ja.
baade for tit og for ofte, har fundet An
ledning til Angreb pa,a Hovedbestyrelsen.
fordi den ikke gik kraftig nok til Vær�s.
om fandt det opportu1ilt at vilde vise deres
tore Krigsly,st, naar Lej'lighed gaveR. ja,
om altid kom med .larmende Instrumenter.
for at vi ude i Landet kunde beundre dem.
Men vi har altid været klar over at der
kun var lidt Rygrad og lidt Luf.t i dl-'
Folk. thi saa snart <ler 'bliver appelleret
til dem om Hjælp ti'l en anden Organis::1tion, hvi-s Formaal er det samme som vort.
og som vi er knyttet ti'l saavel ved Over
enskomst som ved Fagets maaige Baand,
saa ryger Luften af dem og de liggPr . om
latne Skrigeballoner paa Jor<len.
De Par 'Skilling maa de p,as e paa, hel
lere maa de svække Organisationen, end
de vi'l rett" dem efter dereR Organisat.ion.
Beslutning.
Maaske ,er det ikke de Hold, maaske er
det Folk, som har fa.ae,t en misforstaaet
elvs.tændighedsfølels-e f01•kert i Halsen.
hvad ved man. Maaske er det Folk, hvis
politiske AnEilmel,se træder hindrende i
Vejen. om om der ikke i.nden for de ,sam
virkende fandtes mange Folk af deres po
lHiske O,·erlbev1sning.
De Folk er der, fordi deres faglige In
teresser siger dem, at det er klogt.
Men den ene Gang er det politiS!ke Op
fattel-ser. de g.aar og falder i; en anden
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(fang er d t noget andet. De bør dog en
Gang 1belære om at D. L. F. i intet Til
fælde har <lrevet P.a.rtipolitik, men en fag
lig Politik, med d t Formaal at støtte 00'
styrke Lokomotivmændene P.ositi011.
1 tør, ig o-s, hvem de Herrer
Hr. Redak
el', om ikke har betalt deres Eik tra-Kon
ti11gent.
En Fynbo.
Det li 0ger i Hovedbestyrel,sens Haand
at offentliggøre .:-favnene paa de Medlem
mer, der er til Restance.
Red.

STATSBANERNES MOTORVOGNE
For et Par Uger iden ankom til Aar
hus de første to Motorvogne fra A/ . De
forenede Automobilf.abrik1ker i Odense.
Der er om ·bekendt besti'lt 5 Mot• orvogne
'hos dette Firma, og r. 3 ventes lever.et i
dis, se Dage. De til Aarhus .ankomne Vog
ne er egentlig bestemte for Strækningen
, ørrebro-Hellenup, men skal midlerti<lig
indsættes pa,a trækningen Aarhus-Riskov�Grenaia Landevej en ny Rute paa en
Del af trækningen Aarhus-Ryolll1gaard.
Forinden de aifsendte til Aarhus 'har
I

de i lutniTugen af forrige Maaned og i B I'gyndelsen af indeværende Maaned løbet
Pr-øv-oturc p,aa trækningen yborg- .trib
og Prøverne Resllllat vi. te i 0 tilfreds
, ti'llende.
Vognene er toakslede og ligner i høj
Grad de aakaJ.dte Boulevardvogne, naar
undtagie. , om BiJ:ledet vi. er, den Ende,
hvor Motoren er anbragt. Vognen er delt
i tre Rum, et F.øJ'eITum, et Rejsegodsrum
og et P.a sagerrum, hvor der er 1Sidde
plaid er til 24 III Kl. Rej ende, samt en
-aaben Bagperron.
T Vognens Forende udenfor \ oginka sen er Motoren anbragt saalede , at den
let kan udveksles. P.ladserne i Vognen
er _beiklæ<lt med 'l'æppe.stof, og di ·e III Kl.
Vogne er da de før,ste, som er polstrede.
Rej,segodsrummet , lrn l paa trækningen
Aarhus-Grenaa Land vej bru 0es til Ind
og UdstigJ1ing for de Rejsende, og Kørslen
kal foregaa , om en Art porvognskørsel
med toppesteder flere teder undervejs,
ved toppe tederne er der lavet korte Jord
penoner med Skilte »Stoppested for Motor
tog«. BetaUngen for Tur med Toget skal
ske i en Betalingsk,a e anbragt ved Føre
ren ,saaledes, at han kan se, hvor meget
der lægges i K.a,ss n. Der er i Vognen
anbragt en Pengeveksling,sautomat. Sys, te
met er omtrent som ved porvognene i
Aarhu .
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Motoren er en ori,ginal amerikansk 6cylin<lret »Contimmtal< Benzin Motor, <Cler
maximalt gaar 2 000 Omdrejninger pr. Mi.
nut. Den har elektrislk Tænding og Selv
star-ter og ruclvikler ca. 90 HK. Motorkraf
ten fø1·es -ti'1 Bagakslen gennem øn Gear
ka ..,., e med 3 Gear. Der findes en Rever.s
gearka, · , hvorved det er muligt at køre
med samme Hastighed i begge Retninger.
Vognene kobles sammen med Baigen
den mod hinanden, hvorved undgaa. Ran
gering, og man har da en Motor i hver
Ende af Toget. Betjening. apparaterne er
anbrag,te paa et Bord i Førerrummet. Vog
nen er forsynet med Kuntze-Knorr Tryk
luftbr rose (Tok,ammersy,stemet), der vir
ker paa begge Aks, ler. Sandstrøapparater
ne virker ved Trykluft ligesom Fløjten, der
r anbrag-t paa Vognen og-saa arbejder
med Trylkluft og ættes i Funktion ved, at
Føreren træder paa en i Gulvet anbragt
Knap. Trykluften fremstilles i en Kom
pressor, der drives af Motoren og har ca.
4 Atm. 'fryk.
Motoren driver endvidere en -lille Dyna
mo, der er i Forbinde! e med et Batteri. og
om lever-er tr,øm ti� Togbelysningen og
til en kraftig ly ende Zei,s Frontlanterne.
Vognene har h,ver et selvstændigt Var
rneapparait, af svensk Sy,st- em, en lille Ke
del, der er ophængt under Vognen, -som
opv,armer Vand, der cirkulerer i et System
a'f Rør anbragt inden i Vognen. Fy
ringein sker udvendig fra, o-g det 1skulde
under normale Forhold ikke være nødven
digt at fyre mere end en Gang daglig.
Vognene har Midterpuffer og -kobling
og Vognakslerne løber i N. K. A. Rullelejer
og Vognens Vægt er 10,8 Ton .
Naar dette BJ.ad udkommer vil Betje
ning,sper ona�et formentlig være uddannet
og de første Motortog sait i Drift.

.

RATIONELLE BANETARIFFER
SÆRLIGT I DANMARK
�·oreclrag i Dansk Traflkforeni11g den 27. Marts 19:!ii
af .Jens \Var111i11a.
(�'ortsat.)

der

Til llluslration meddeles følgende Ta:bel,
for 7 fors,kellio-e Grupper af Varer

.l<'ragt over
Merndgiften Trafik
Øre pr.
MiU.
Tonkm
Tonkm

A
0
I
:2
3
4
5
6
7
�
!)

10
11
B
0
I
2
:-i
4
5
6
C
0
l
2
3
4
D
0
1
2
3
E
0
1
2
3
F
0
1
2
3
G
0
1
2

100
95
90
85
0
75
70
65
60
55
50
45

(levinst for
Banen
Mill. Ø.

"

!)fi

5
75
65
55
45
35
:2fl
15
5
-:-5

100
90
80
70
60
50
40

DO
70 ,
50
30
10
-:-JO

100
5
70
55
4-0

,.
85
55
25
-:- 5

100
0
60
40

"

/40
0

100
75
50
25

-
Tab for
Samfundet

Mill. Ø.

:!.fl
7.5
l:2.5
17,fi
22.5
:27.5
32.5
37.5
4:2.5
1�7.5
"
5
15
25
35
45

/o

0

..

8
l{

14:21
:W
3
4
60
74
90
,.
f>
l
33
54

:!

"
7.5
22.5
37. fi

29
60

,.
10
30

,. .
11
43

· 75
25
--:-25

1:2.5
37.5

"
14
60

100
70
40
10

.,
70
JO
--:-50

'
15.0
45.0

18
:2

100
65
30

(if)
I')

17.5

,.
:21

0

"

.

,.

(A-G) belyser, bYor megel Trafikken maa
anlage·. at . ynke, hvis der pr. Tonkilomeler
opkrærns 1 Øre over )feruclgiften ( pecial
omkostningen), 2 Ørn mere o. s. v., og hvilke
Konsekvenser dette har for Baneus Økonomi og
for amfundet. Varegrupperne forud ælte, al
Yære Lige tore, hvi,s der kun beta:les for Mer-
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udgiften, idel der he" ørges 100 Mil!.
• Tonkm af
hrnr. men Trafikken.<; Elasticitet
er for.skellig,
'
idel Gruppe A's Trafik synker 5 Mil!. Tonkm
for hver ,tillagt Øre, B's 10, C'R 15 o. . v.
Herud fra kan , aa alle de følgende Tal bereg
nes. Kol. 3 viser Hanens Gevinst, der for A
fors t er 95 Miill. Øre, , aa yderligere 5, nemlig
I Øre for hver af d•e fortsættende
90 Mil!. :- 
•
den Fortjeneste man i Forvejen havde paa de
fordrC'V·llC' ii; saa ii --:- 5 X 2 o. s. "· Hvad
Banen aalede. Yinder, taber Kunderne, men
rlc mister des uden den Ji'ortjeneste, de fordr,eY
ne havde Yed at benyt,te Banen, og dette er Ho1·edsag!:'n. Ko.J. 4 er beregnet saaJedes: Paa de
.i Mil!. 'fonkm. der opgaves ved den før,ste Øre,
kan der højst have været en Avance paa 1 ØrC'
og gennem.q nillig paa ¼ Øre, altsaa mis tes i all
2 >Mål!. Ø1·C'. Paa de i°> Mil!., der mis tes , ved at
gaa fra :-i t,il 4- Øre, e,· der gennem. nitlig ,tjent
?i'/, Øre, alt aa i alt 17,5 Mil!. Øre o. s. v. Ko!.
5 er Ko!. ft. i Prccenl af Kol. 3
Kol. 4.
Hvis Banen nu udeluk1kende drives med pri
rnt Gevin�l for Øje, vil man lægge tSaa mange
ØrC' til Tariffen som muli,gt, naar der fremdeles
sk.tl nl're et posjtivt Tal li Kol. 3! for A tages
IO Øre over Merudgif.ten, .for B 5 Øre o. s. v"
indtil 1 Øre for G. Tages der derimod Aam
fundshensyn. vil man betragte den 10de· Øre
YPd A for ganske uforsvarlig, idet de ·5 Mil!.
47. 5
Øre. Ba6 n
• en vinder. koster Borgerne 5
Mil!.:
det
vilde
svare
til
en
Skat,
hvor
man
op
•
men de 47,5 gik til Skatte
k nt> 1·edc 52,5 \{ill.,
•
.\dmini.strationPn. al,tsaa 90 pCt.
(Man
kan
•
og. aa beregne dC' 47,5 saaiedes: Banen vinder
?iO ?11Jill. paa dP fortsættende --:- tr5 paa de op
høre,nde. som den i Forvejen tje.nte 9 Øre paa,
altsaa i alt 5 Mjll. Øre, de fortsættende miister
iiO Mill., og de ophørende mister nu gennem
snitlig 1/, Øre, altsaa i. alt 2,5 Mill. Øre, idet de
i Forvejen havde afgivet de første 9 Øre af
dere. Avance. I a:lt altsaa 50
2,5 --:- 5
47.ii Mil!. Øre som •Samfundstab.)
i\Ian kan nu gaa de 7 Grupper igennem
og undersøge, hvormeget Banen kan opnaa for
.c;.ig selv. hvjs man befragter 10 pCt. som det
højes le forsvarlige samfundstab; det bliver 95
5
90
8ii .Mil!. Øre
3,55 Mill. Kr.
Finan. ministeren vil da ma.aske •hævde. at
Skaller oysaa gør kode og koster Opkrævning.
saa at han ikkP kan nøjes med 3,55 Mil!. Kr..
naa r der derved høj,:t voldes 10 pCt. Skade.
}fan
• forsøger ,da med 20 pOt . hvorved yder
!igere vjndes 3,70 Mål!. Kr., og der kan maa
ske nu forudsæ.tteJ at være Balance mellem
den Skade, Skatterne gør, og den skade, Ta
l'iffen gør, saaledes at yderligere Beløb til Dæk
ning af Grneralomko,., tningerne hellere maa ta
ge.<; ved skat,ter. Resultatet bliver da, at Ta
r.iffen forhøjes med 3 Øre for A, 2 Øre for B,
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1 Øre for C-F og in.let for G; del er en lag;;
Dumping for G, der helt .slipper for Bidrag Lil
Generalomko• stningerne. (Hvad Skatterne an
gaar maa der ogsaa tages Hensyn til Vel. tan
den hos dem, der kommer ,til at betale dem, i
Forhold til ·hoI, dem, der har Gavn af de· n la
vere Tarif, idet Offerets subjektive Værdi af. 
·hænger deraf.)
Det er ikke utænke1igl, at de dan8 ke lats
baner egentlig godt kunde drives saadan, a,t de
gal' fuld Rente, men det vilde d a blive ved
Takster, svarende .tll Tabellens 10 Øre for A,
saaledes at det ko tede Borger.ne 52,5 at skaffe
Bauen 5. Rent umiddelbart har Embedsmænd
og Politikere
forstaaet, at Kravet om fuld Ren
•
te under danske Forhold var en smuk Drøm.
<;
. om det vilde blive for dyrt at søge rea'liseret;
det var et abs trakt Ideal, som in,gen '>.·tod fa, l
paa, naår det var Alvor. Nav-nlig over for
svag,t ,trafikerede Baner har man for. taaet, al
de maatte betragtes som »Kulturbaner«, hvis
Berettigelse laa i noget andet etnd, at de betalte
<;
. ig; her var s ka,t et mindre Onde Emd Takst.
Men over for stærk<! trafikerede Baner er del
ogsaa omvend.te ,tænkeligt, at man kommer til
..
det Resultat, a,t Takst er et mindre
Offer end
skat, endog.<;aa i den Grad, at Banen benyttes
som Skatteobjek.t, saaJedes som det ke.ndes i en
kelte fremmede Lande; Forudsætningen maa da
være, at der er Trafikgrupper, c;. om knn i me
get ringe Grad lade1· , ig fordrive af høje
Trukster.
Thi Samfondstabet stammer fra dem. der
opg,iver at bruge Banen. For dem, der fortsætter, sker der kun em Flytning af ot Penge
,. men
beløb fra den ene Lomme itil den anden;
er der noge.n, der opgjver at bruge Ba'Tlen, da
er der en Del af Banens Brugsværdi, der gaar
til s p-ilde. Ved mind.c;te Offers Princip bliver
dette s pild saa lille som muligt; enhver anden
Maade at skaffe det samme Bjdrag ,rn General
omkostningerne, vil gøre mere Skade.
De vil ses, at en Vurderinr, af Banen ikke
indgaar i disse Overvejelser. Kriteriet for, om
Taksterne er pas.'!ende, er ikke om der naas en
vis Rente af Kapitalen, m0'11 om Taksten er: et
større eller mindre Offer end s kat. Dog vil
Spørgsmaalet om Udby.ttepr-ocenten o,gs aa kun
ne faa nogen Betydning; '!laar en ny BMJe RkR 1
anlægges. Yil Finansministeren,'! 8 yn paa. om
statakassen magter den, naturligvis bero no
get paa. hvor stort Overskud der kan ven tes 11 f
Drjften i Forhold .Ul den uundgaaelige Rente
udgift. Og .naa.r man som i Amerika skal k1J11trollere Privatbaners Tariffer, og der ikke er
nogen s kat til at dække
Renterne, da vil det
'
re,tte Tak, -tniveau netop være der, hvor s elska
bet faar et saadant Udbytte, at man kan vente
nye Aktier tegnet og nye Selskaber ,s,illtes 1til
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li! lJ dr,idel ·e og nye Anlæg; men da Aktionæ
l'erue Interes er kun kræver en vis um, vil
mindsle Offers Princip fremdeles være de.n rette
Vejledning for, hv-0rledes denne s um skal skaf
fe.; kan den i mit Taleksempel naas ved for
alle Varegrupper .a,t gaa til et amfundstab paa
20 pCt., kan der som Regel ikke være nogen
Aktionæni,ntere8 se, der anbefaler at gaa til 25
pCt. ved nogle Varer, til 15 ved andre, hvi'lket
jo vilde furøge s amfundstaibet.
For Ban.ens Administration bliver Opgaven
da a,t henføre enhver Vare til den rette Grup
pe efter et Sk
· øn over Efters]Jørgselens Elasti
citet. HovedsynspUillktet bliver her Vare'Ils
Vamli, jdet de fine Varer som Regel kan taale
en højere Takst end de grovere; men ogsaa an
dre Synspunkter har Berettigelse. Konkurrøn
cen med andre Befo1,dringsmidler er ikke l, ige
effektiv ved a:lle Varer; nogle drives lettere -over
til Skjbe og Biler end andre. Og hvis en grov
Vare indgaar li forenet Forbrug (joint dema,nd)
med andre Varer, kan den. Forbrug ,godt værn
uelastisk overfor Fragten; 8'Il amerikansk •For
fatter mener ,saaledes, a,t s and til Bygningsbrug
ka.n taale en høj Fragt, furdi Efterspørgslen
pfler Huse ikke paavirkes af Sandprjsen og
rølgelig heller ikke Efterspørgslen ef.ter Trans
port af Sand. Hertil maa dog bemærkes, at
sarnt1ige Byggema,terjaler bør betragtes under
eet; rammes de alle af en høj Fragt, kan det
hlive føleligt for Huslejen.
(F'ortsætles.)

middel. Den gør Br,iketlerne mere lelanlænde
lige, hvorved der opnaas en hurtigere flamp
udvikling, den forøger Raakullenes ,J armeevne.
fordi Be.gen i :,·ig selv indeholder stærkt rarme
givende Gasarter, lige om den gi,·er Briketten
Evne li! at 'holde sig i ,Ilden, d. v. s. til ikke
al falde sammen. - Begen beskytte1· endvidere
Briketterne under Lagring i fri Luft mod Fi.1g
lighed og mod Temperalurindflydel. e.
Briketpres erne er af forskellige s ystemer.
Det me t udbredte Apparat til Fremstilling af
saakald te blok- eller prismeforunede Brikettu
er Pres. en med lukket Form, som hestaar de11i,
at der i en Form, der automatisk fyldes med
Kul, trykkes et tempel. Jt'ormen tømmes der
efter ved en særlig Mekanisme. Kullene pres
ses under et Tryk af indtil 300 Atmosfærer.
Derved fremkommer en tæt Masse
af stor Fast
•
hed, der ,gør Briketterne overordentlig mod
. tandsdygtige imod de ydre Paavirkninger. som
de kunde blive ,Genstand for ved langvarig Lag
l'ing eller ved Transport.
Briketterne bar en Fordel fremfor Raakul
naar de skal lagre8 , idel deres regelmæs.ige
Form gør en rationel Opstahling mulig. De
ta,ger meget mindre Plad.- op. end et tilsva
rende Kvantum Kul, og Beqoldningens Stør
relse lader ig til enhver T,i d let "konstatere. De
kan lagres i flere Aar under aaben Himmel
uden al falde i Grus og uden at ta3:Je i Vægt
-og Kvalitet, og endelig rnaa selvantændelse af
Bri,kethe·holdninger betragtes , rm udelukket.

STENKULSBRIKETTER

Paa Viborg_,Herningbanen skete mellem
Karup. og Ilskov unc;ler Fremførelsen af Tog
1147 den 29. Oktober cl A. et ammenstød mel
lem Maskinen og en Motortromle,
der arbejdede
•
ved en Vejoverskæring. Lokomotivpersonalet
opdagede Tromlen i en Afstand af ca. 4150 .Meter
fra Vejoverskæringen, hvor den tilsyneladende
holdt stille i en A.fstand af ca. :> Meter fra yder
ste skinne ved højre Side af sporet. Der ibleY
d-0g straks grvet Signal •Giv Agt«, for at ad
vare Tromleføreren. Men
• i det srumme kørte
Tromlen ind mod Sporet, ,hvorefter der øje
lblikkelig blev bremset med Maskinens Vacuum
'bremse, samtidig med at der •blev afgivet flere
Bremse ·ignaler med med lange kraftige Toner.
Tromlen" var nu naaet 3/• Meter ind over spo
ret, da Tromleføreren opdagede ,Faren, og i sid
ste Øjeblik ftk -den saa langt tilbage, at den
kun blev rrumt af forreste Hjørne af Maski
nens ·højre Cylinder.
s ammenstødet var dog saa stærkt, at �Ia
skinens forre$ te• Kobbel'hjul. æt blev kastet ved
siden a,f s'POret, hvorefter Toget fortsatte sit
Løb saaledes endnu ca. 200 Meter,
inden det
•
1
". tandsede. Sporet blev 1herved paa flere Steder
[orrykket flere Tommer, ligesom ogsaa alle La"ke'boltene i den ene skinnestreng var ødelagte.
Toget, der bestod af 15 Vg. 15,7 V.gi. og 4
.Mands Bremsebetjening havde, da det første

. Lal ·banerne har i ,Løliet af indeværende
Sommer faaet paa Lager en Mængde Briketter
og Hensigten med d•isse er, saa vidt 'Vi i Øje
blikket ved, at de skal danne Reservebeh
· old
ning. Det kan derfor være af Interesse at høre
lidt om Fremstillingen af ·Briketter.
Briketteringsmetoden, d. r. s. Sammenpres
ningen af løse Kulpartikler i fast, let haand
lerlig Form ved Tilsætning af et Bindemiddel,
uden hvilket Kullene ikke vilde ·kunne danne
fast Stn1ktur, har mulig.gjort, at Afharpningen
af Kul kan omdannes til et brugbart Brænd
. ·elsmateriale. Forinden Kullene anvendes til
Briketter befries de for alle fremmede Bestand
dele. bl. a. ved Vaskemetodl'r. ,hvorved der til
Briketteringen fremkommer et Raastof. der be
sidder fortrinlige Egen ·kaber.
Briketter, de1· fremstilles af rnskede srnaa
kul, kan sidestilles med Stykkul af samme
Kular.t.
ile smaakul eller Finkul under 8 mm, som
bliver vaskede, iblandes om1hyggeli,gt i særlige
Apparater, som Regel efter en CentrHugalpro
ces, med stenkulsbeg i varm Tilstand, og til
fores derpaa ·Briketpre:serne. s tenkulsbegeu.
et Biprodukt fra Tjærede8 tillationen i Koks
værker, har vist sig a.t være det bedste iBinde-

'

ET SAMMENSTØD

316

..

..

..

'DANSK fQKOMOTIV1i DEN DE
, ignal garn , en Ha lighed af ca. 3:, km, der
i ammen lødsøjeblikket var bra 0t ned til 2..">
å 30 km.
Banen el' uindbeguet, og ammenstødet ske
le midl paa et lærkl Fald paa Banen paa 5
km Længde. Tromleføreren havde paa Grund
af Vejrfotholdene anbragt et idesejl paa den
ide af Tromlen, hvorfra Toget J<om, og 'havde
han ikke i idste Øjeblik •hørt ignalerne frR
.\raskinen, vilde Tromltin, der vejer 10 å 11
Ton , være naaet ind paa )[idlen af Sporet, .og
ti.er vi, lde være kel en meget alv01·lig l lykke
paa det lærke Fald.
Der lblev straks rekvireres Hjælpemaskine og
Hjælpevogne ,fra Viborg, men længe før Hjælpe
toget ankom, havde Personalel ,·at :Ma. kinen
paa poret. og efter al Hjulene var opmaalt.
klmde den .·elv fortsætte med T-0get.

.

·---

25 AARS JUBILÆUM

Den 1. December kan Lokomotivfører /'. L.
., Aarhus, fejre
i5 Aar,;dagen for . in Ansættelse . om Lokomo
tivmand. :Mollerup, der i Parantes bemærket
har en jælde11 "Bvne Lil at se det morsomme i
P. Mollerup, Odensegade 24, 4.

enhver Situation, har kun Venner saavel blandt
Kolleger om blandt andre Medansatte. Jubi
laren er et inlere eret :Medlem af Or,ganisa
tionen, og en af de faa Lokomotivførere i Aar
hu,. der flittigt besøger Afdeling. generalforsam
linger. Afdelingen øn ker til Lykke med Dagen.

H.

Endvidere kan Lokomolivforer J. Nielsen.
VRldemarsvei l. 2. 8., Ro. kilde. fejre sil 25
Aars .T11hilæum.

,

FANEINDVIELSE

Tirsdagen den 3. November Kl. 6½ Em.
havde R-0sk ilde Afdelinger indkaldt Lil Fest paa
Hotel Prin en i Ro kilde, Anledningen var Ind
vielse af Ro kilde Afdelinger nye Fane.

Formanden for ,.E'esludrnlget, Lokomotivf�,
rer Jens Knud en, bød velkommen, og efter al
den festklædte Forsamling havde unget »Der
er et yndigt Land•, holdt Knudsen en kort Tale.
hv-0ri han redegjorde .for det Arbejde, der laa
forud for Tilvej�bringelsen af den Falle, FHim
i. Aften skulde afsløres.
Det var ret betydelige økonomi ke Ofre, ,om
)1.edlemmerne i Ro kilde Afdelinger ohve1· for i;ig
havde paalagt sig til den Fane, som fremtidig
kulde være amlingsmærke
for Lokomotiv•
mænd ne i Roskilde.
Lokomotivfører Knudsen af lørede derefter
Fanen der ,·ar dannebrogsfarvet, h'vorpaa var
broder t Foreningens avn »Dansk Lok-0moti•Y
mands Forening, Roskilde Afdelinger•, og med
Foreningen Motto:
»Enighed, Kundskab og
"'
Hjælpe og i Fanens :Midte
et med Egeblade om
•
kranset Lokomotiv.
Lokomotivfører Afdelingens Formand, Loko
motivfører C. Jørgensen, holdt derefter en smuk
Tale for Enigheden blandt Lokomotivmænd,
hvad Enighed betød og trak i smukke Linier
frem, hvad Enighed havde bevirket for den
Organi ation, .hvorom vi amledes, og udtalte
Haabet om, idet han log det før te øm fast
i Fanen. at Enighed maatte Yære raadende i
Ro kilde Afdelinger, udbragte et Leve for P.nig
lteden, der lJe varedes med IJ:Iurraraalb.
Derefter talte Organi ationens .Formand
for det andet Ord i 1folloet, Kund kabens Be
tydning og :Magt og fæstnede det andet øm
i Fanen med Ønsket om Kundskabens Fylde og
Kundskaben,· Trang maatte bli,'e b,l'rende for
Medlemmerne, aa Kundskaben,, :.\fagt maattr
træde frem, naar vi mødtes med andre af Lan
dets Borgere. Og. aa denne TRlc sluttede mrcl
Hurraraab.
Endelig talte Lokomotivfyrbøderkredfie11,,
Formand, Lok-0motivfyrbøder J. Boye. en. over
Ordet »Hjælpe og fæstnede det id te øm i
Fanen med Øn ket om al hjælpe ikke alene
indadtil men og aa udadtil maatte blive holdt
·højt i Ære af de :1.okomotivm
, ænd. som . amle
des om Fanen.
Lokomotidyrbodernes Afdelingsformand. Hr.
Niel en, ta•kkede alle de, der havde bi<lraget Lil
den ny Fanes An. kaffe) e o, haabede den maat
le . amle )[· edlemmerne til Enighed. hvad enten
del Yar i org eller i Glæde.
Lokomotivforer Knud en overrakte derefter
Fanen til de 2 Afdelinger til fælle Eje med Øn
ket om, al alle Lokomotivmænd maalte for
. taa in Pligt -0g holde Fanen højt i Ære.
Derefter ang For amlingen en i Dagen An
I edning forfattet ang. Efter Indvie) esfesten
samledes man til et fælles :llfaaltid i H-0tel Prin
e
· n tore smukke Festsal, hvor der var dækket
," 5 Kuverter, og her aflø te ang og Taler hin
anden. Festen tuttede med et Bal.
Ro kilde Afdelingers .Fe tudvalg fortjener
den Rtør te ·Anerkendelse og Tak for det smt1;i;
ke Arbejde, der er udført for Anskaffelsen af
Fan n samt det mukke nangement ved Fa-
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nens Indvie! e og den derpaa følgende Fest.
Der indløb i Aftenens Løb adskillige TPIPgram
mpr hlandt andet fra Gb., GP. o.g Ktb.
EN FESTDAG

Lokom0Livføre1· SLerrPgaards Jubilæum ble,- ·
[or Jubilaren en tmegel smuk Dag, hvor Kol
lP-ger og Medansatte .kappedes om at viRe 11am
dere Opmærksomhed. Ved 12-Ticlen indfandt
sig en DPputati-0n fra Gedser af .Lokf. og Lokfrb.
Lokf. Hreger overrakte Julbilaren en Guldur
kæde og en ·Mappe med avnene paa Lokomq
Livpersonale't i Gedser samt et Guldur fra Ju
hilæumsforeningen samt en Hil en fra denne.
Fra Personalet ved Ma kindepotet i Orehoved
modt.,og han et J3aro.meter med ølvplade med
In kription, og fra tations- og Baneafdelingens
Personale et meget smukt ølvskr-ivegarniture.
Jubilaren inviterede Deputationen til Frokost,
og ved Fru terregaarcls veldækkede -Bord blev
der sagt mange gode Ord til Jubilaren som
Tak for hans Troskab mod Organisationen og
mncl , ine Medansatte.
ET BESØG PAA JERNBANESKOLEN

Forenin.gen ,havde den J 3. November ar
rangeret et Besøg paa Jern'baneskolen i Hel
lerup.
Naar delte Besøg kunde finde ted, skyl
des det i første Række kolens ,F orstander 1Hen
Trafi.kinspektør Rolf Harboes store Imødekom
menhed.
At LokomotiVIIllændene nærer Interesse for
Skolen, og dermed for den .gennemførte ko-Je
undervisning for iFremtidens Lokomotivmænd,
viste •den store Tilslutning til Besøget. Ca. 90
Lokomotivmænd fra Kjø:beruhavn og Provin er
ne deltog. Selv 'Lokomotivmænd fra Jylland
havde ikke skyet Hejsens -Besværlighed for at
kunne deltage.
Deltagerne samledes i Skolens Festsal, hvor
For tanderen bød Vel·kommen, og derefter gav
en historisk Oversigt over Jernlbaneskolens Til
bliYel se, dens Trængsel gennem Aarene og den.
11urætende Skikkelse, der viste den som en af
de største og bed. t indrettede Jernbaneskoler i
Europa.
Deltagerne deltes herefter i Hold, der med
Forstanderen og nogle af kolens Lærere, d'Hrr.
[ngeniør Rosenørn, Ingeniøra.s, istent Astrup,
Kontrollør Wulff-Johansen og Assistent Jo•han
sen, som Cicer-0ner, ·besaa Skolens iLokaliteter,
om -hvilke ,der kun hørtes Lovord for saavel
dens udmærkede Indretning som den smukke
og stilfulde Montering.
Sluttelig samledes man om en Kop Kaffe i
Skolens store og stilfulde pisesal.

Organi ationens Formand rettede her en Tnk
til Forstanderen for denne. Imødekommenhed,
der gjorde det muligt, at Besøget ,kom i Stand.
:-;amt en Tak til Forstander og Lærere for Fore1·isningen. og udtalte Ønsket om, at Skole11
maatte faa Glæde af sine E1ever, der i den
kommende Tid , kulde hente Kundska'her paa
SkolPn til Gavn for Lokomotivmanden , 0111
Stand og for vor Etat.
· Sk:ilens F
. orstander takkede for de gode Øn
,;ker. og udtalte sin Gl,t> de over den fnlPresRc,
drr hrr rn 1·. vist J Prnbaneskolen.

-k-

Ved Lanternens

Fest den -3. November tiev følgende Numre ud
trukne: 30, 96, 665, 819, 839, 910. 1106, 11-12.
1293 og 1528.
I. T. F.
Af den i •Lokomotiv-Tidende« r. 14 givne
Beretning fra I. T. F.s -Kongres i Bellinzona
vil vides, at man stærkt beskæftigede sig med
Jernbanemændenes ,Foreningsfri'hed. Af de
Lande, 'hvor Jern·banemændene i høj Grad ·var ·
Genstand for ForfølgelsPr. rnr Ungarn særlig
fremtrædende.
I. T. F. har nu afsendt føl-gende Telegram
til Ju titsministeren i Ungarn:
,Idet vi paa det kraftigste protesterer 111lod ,
de Straffeforholdsregler samt anden barbarisk
-Fremgangsmaade, som anvendes overfor Juliu,
Lukacs og andre Tjenestemænd, kræver •vi efter
trykkeligt. at de anklagede str.aks sa-ltes pan
fri Fod«.
Strejkemuligheder blandt Lokomotivpersonalet i
Amerika.

.

.\Iellem Western Marylaud Jernbane og det
amerikan ke Lokomotirn1andsforbund paalbe
gyndtes den 5. O.ktober cl. A. ·Forhandlinger orn
Lønningerne. Organisationens Repræsentanter
er udrustede med Fuldmagt Lil at erklære Strej
ke, dersom Overenskomst ikke opnaas, -idet 94.
-98 pCt. af Medlemmerne ved en :Urafstemning
har afgi,, ·et dere. temnw for :::; trejke.
I i\l[exiko 'har Regeringen planlagt Lønre
cluktioner til ialt 6 000 000 Dollars for tals
•banernes Personale. Derhos skal Personalets
Antal .succe, sive nedsætte, med 14 000 Mand.
Yderligere har Regeringen erklæret, at den i•kkP
vil tolerere Prole�tRtrPjker.
Enkekassen.

'

,:Medlemmerne bedes erindre Mødet Fredag
den 27. November Kl. 1 Em. i Nntionals Sel
skabslokaler, Kjøbenhavn.
tor Tilslutning forventes.
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FOREDRAG I FREDERICIA, NYBORG
OG STRUER

Hr. Maskinbestyrer Dorph holder Foredrag
i Fredericia (K0bestævnets Fe ·t al) Lørdag den
21. ds. Kl. 7¼ Em., i Nyborg, Industri,hotellet,
Fredag den 26. ds. Kl. 7¼ Em. og i Struer
Jfandag den 30. cl . - Tid og Sted kan paa
nærvære�de Tidspunkt ikke meddeles, men vil
. enere bhve meddelt.
Foredragets Emne: •De nyeste tekniske For
bedri'l1ger paa Lokomotivet«.

Fond, hvis ikke andet anføres. Af det sidst
nævnte Fond uddele ca. 2 500 Kr. i Portioner
å 100 Kr.
Bestyrelsen 'bestaar af: Generaldi, rektør An
dersen Alstrup, Togfører Duelund, Kjøbenhavn,
Overbanemester H. Gram, Ro kilde, øfartsohef
Heise, Kjøben'ha'Vn, .Materialforvalter
0. Lar
•
sen, Kjøbenhavn, Værkmester P. .Mikkelsen,
Kjøberuhavn, Trafikkontrolør Frk. Westergaard,
Kjøibenhavn, Distriktsdhef Wissenbach, Struer,
og Baneingeniør Wolfhagen, Kjøbenhavn.
SYGEKASSEN

KUNZE-KNORR BREMSEN

Fra Repræsentanten for »Knorr Bremse A.
G. « , Hr. Grosserer Harald V. Lassen, har For
eningen modtaget M
, eddelelse om, at ·Hr. Inge
niør Niels Clausen, Torsdag den 10. December
Kl. 7 Em. i Handels- og Kontoristforeningens
store al, tudiesfræde 1, afholder et Foredrag
med Lysbilleder og Film om Kunze-Knorr1 remsen.
Foreningens Medlemmer vil ved ,Henvendel
se til Kontoret senest den 1. December kunne
sikre sig Adgang. kort til Foredraget.
Vi henleder udtrykkelig 0pmærk
, somheden
paa, al Foredrag stedet er forandret.
LOMME- OG HAANDBOG FOR
LOKOMOTIVMÆND

Jernbanelæge 0. imony flytter sidst i No
vember til 0nsgaardsvej 14. Telf. Hellerup 22.
Kon 8ultationstid Kl. 1-2.
HJERTELIG TAK
For al ·0pmærksomJhed, der •vi. tes mig paa
min Jubilæumsdag hjertelig Tak.
N. Andersen, Kjøbenlhavn.
!Hjertelig Tak f or udvist Opmærksomhed ved
mit Jubilæum.
0. C. Olsen, Helsingør.

Hjertelig Tak for venlig Opmærksomhed ved
- · ·mit Jubilæum.
IIC I
Rud. Sterregaard, 0rehoved.

Den 27. ovember ud endes ovennævnte Bog
til Afdelingerne og vil . aa vidt muligt blive om
delt den 1. December til de Lokomotivmænd,
som har bestilt denne.
kulde der være Lokomotivmænd, som ikke
har bestilt Bogen og ønsker denne, kan de ved
Henvendelse til de Lokomotivmænd, der omde
ler Bogen, erholde en saadan eller ved direkte
til Kontoret under Adr.: »[,omme- og Haandbo
gen for Lokomotivmænd« at indsende Be tilling
og Beløbet, Bogen vil da omgaaende blive til
, endt.

TIL
___ cBMSbt5
Overført fra D. . og M. 1F. til D. L. F.
J. Oktober 1925: Lokfb...,Aspr. N. L. Andersen,
Tønder.
I. November 1925: •Lokfil>...,Aspr. A. C. Larsen
og H. C. E. Ohristoffersen, Kb'hvn. Gib.

KONG CHRISTIAN DEN IX's UNDER
STØTTELSESFOND

Af Kong Christian den IX's :Understøttelses
fond ved de danske talsbaner vil der den 29.
Januar 1926 kunne uddeles ca. 1200 Kr. i Por
tiloner å lCO Kr. Ansøgninger om at •blive del
agtig i Uddelingen maa for at komme i Be
tragtning ind,gi,ves inden Udgangen af indevæ
rende Aar til et af Bestyrelsens .Medlemmer
eller til Personalafdelingen, hvor ogsaa Blanket
til Ansø.gning .kan faas.
Blanketten, der maa udfyldes nøjagtig, er
lydende paa aavel nærværende ·Fond som
latsbanernes J Ulbilæumsfond, der uddeles sam
tidig. og Ansøgningen som gældende begge-

Horsens: Repræsentantens Adresse rettes
til: Frederiksgade 73, 2.

Af gaaet ved Døden:
Lokomotiv.fører L. 0. A. H. Peter 8en, Øster
bro, den 4. November 1925.

Messingstang
m.Silkeflag
42 cm. høj.

1�5

Nærværende

=

DANSK AND.ELS LIVSFORSIKRI.NGSS.ELSKAB
,, KOLDING HUS."
Te,qner rille A,·ter
Statste�f. Nr. 2-'l

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING

Flagfabrikken

Gl. Torv 24,

0

I

Vesterbrogade 11.

Amk. Gummivare

II

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening.

Camillus
Nyrops Etabl.
Nyrop o_q Maa_q A/S.
Købmageri:ade 43. - København K.
Telefoner: Cen�ral 768 og 10028.

.

.

Bandager og Sygeplejeartikler i stort Udvalg.

Absalonsgade 34

Specia litet:
Bandager til vanskelige TIifæide,

H. 0. Hansen,

TIL Vester 4988

Drik
Albani Øl.

�

N. P. Hostrups
Ligkistemagasin

62, Ve�terbrogade 62.
Trikotage- 011 Garnforretn Ino.
-- Stort Udvalg. -
Underbeklæd11ing-, Strømper, Sokker.
Leverandør til Forbrugsfo�eningen.

Walkenclorffsgarle 34-36. - Telf._ 778.

NY RAVNSBORG

l)aunebrog·sg. 5:'l. Tlf. Vest.5365 x.
Moderne Kransebinderi, Palme
dekoratiouer, Buketter, Myrtekranse,
Potteplanter i stort Udvalg.
Daglig friske Blomster.
Specialitd: Kistepyntning.
Ærb. (_'h•trloue Sdtmidt.

Vesterfælledvej 82
'relefon 10718

anbefaler sine Selskabslokaler og
store Festsal til Mølie1 og Fester

A/s

Helgolandsgade 1.

Vore Automobiler kører overalt i Buen og Forstæder,

Vesterbros Vinimport
Tlf. Vester 4988

L0THARDT DAHL.

Telefoner 3067 & 5605.

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danma,'k.
Direkte fra Producent til Forbrnger, derfor altid billigst.

C. 3234,

1 lndD1trl Vestergade 3 lbh,o. B.
Voders11rojter, Sanitet,- t S1geplejmtikler
Ill. Prislisle mod SO Øre i Frimrk.
"
llSIR!T ElSPKDITIO! ♦ Telr. DJeo 119>
Jernbaoemil"nd 10 pCt. Rabat

• 300

Centrnl

Oprettet 1898

Livs_forsikrjng_ med Alderdomsforsørgelse.
SPECIALITE T .· { Kap1talfors1kr10g
med Arverente.

Flag og Vimpler
i alle Størrelser.

Foreningsfaner og Bannere}
i fineste Udførelse.

KOLDING

Livsfcrsilcrin_qer

Større Stænger m. Flag
4.00, 5.50, 6.50, 12.00.
Løse Silkeflag, alle Na,
tioner, fra 0.50.

København B.

ummer er aflevere! paa Avispostkontoret d. 20. Novbr.

Gl. Kongevej 103. • 'l'elf. 13577.

Blomsterforretningen "ROS en" I

Det Danske .Mælkekompagni, København. I

-�

A. LarsensPrima
Eftfl�,danskSkotøjsmagasin,
Istedgade 57.
Fodtøj til smaa Priser.

Guldsmedeforretningen

Reparationer udfores paa eget Yærksted. - 'l'elf. Vester 4:83 y.

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj.

Sdr. Boulevard 71.
An b efa l e r sig med
Brude- og Festgaver.

anbefaler sig med Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer.

H ■ B 0 r g W a r dt 'S

�-------·"'

Ærb. R. Svendsen.

Hag-4'ri og Conditori
Dybb11løgade 25. Tit. Vst. 1168 x.
ønbefaler sig til d'Berrer Jernbanemand med I ste Klasses Varer.
Beøtillinl!'er paa øtørre 011: m11;idre Kae-er til Sel■kaber mo d_tel!'
es.
_ _ _ _ ___

Tlf. Vester 1644- x.

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

er ganske vidunderlig til at .fjerne·Olie,
· Fedt; Sod, Smørelse,-b'n.avs, Tjære o. lign. ,
fra Hænder og Arbejdstøj.
Forlang ,,'l'iklo" hos Deres Køb
mand eller skriv ti:

Bøger � Papir - Musik � Fotografiske Artikler.
VIGGO NI�LSENS BOUHANDEL

Worning & Peter ·en, Vejle.

Telf. 9327.
---------------------

Istedgade 64; Istedgaard.

Redaktion: Vesterbrog-ade 98 a Kjøbenhavn B.
Annoncf"-Expedition
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613
Ny Vestergade 7 8_ København B.
Udgaar 2 Gange maanedlig.
Telefon Central 14613.
Abonnementspris: 6 Kr. aarlig.
Kontortid KJ. 10-4.'
Tegnes paa alle Postkonterer i Skandinavien.
J'rederikabera Boatnll.eri. F&lkonera114 11.
2,

Telf. 9327.

