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NORMERINGSLOVEN 

Foruden den pænding, hvormed alle 
Tj nestemændene i Øjeblikket følger Lov
for lagene om edskæringerne og om Æn
dringerne af Tjene tetid reglerne, har vi 
Lokomotivmænd haft en pæncling v drø
rende ormeringsloven Behandling. 

Den Overen kom t, om Organi atio
nen indgik med Minister Friis- kotte om 
Betjening af Rangerlokomotiverne, gav, 
som vi allerede tidligere har omtalt, An
ledning til, at vi, da ormeringsloven blev 
forelagt, og d n aftalte Ordning ikke var 
blevet respekteret i For laget ved Krav om 
Bevillingerne, om kunde opfylde Ordnin
gens Betingelser, maatte mene, at vi stod 
overfor en ituation, hvor den nuværende 
Regering vilde berede Vanskeligheder. 

Foreningen Henvendelse til de for
skellige politi ke Partier i Forbindelse 
med Organi ationens Ledel e Foretræde 
for Lønning udvalget amt Drøftelser 
med Ministeren, re ulterede i et Samraad 
mellem_ Lønning udvalget og Ministeren, 
hvori Ministeren frem atte et Ændring -
forslag aalydende: 

Efter at Generaldirektoralet for Stat baner
ne paa Grundlag af nærmere an tillede Under
søgelser og Forhandling med den paagældend 
Organisation havde bestemt sig til i Løbet af 
tre Aar at søge gennemlørt en Ordning, ifølge 
hvilken amtlige eenmandsbetjente Rangerm.a
skiner kulde, betjene af Lokomotivførere, me
dens man til Gengæld inddrog Tom!indsbelje-
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ning paa nogle Rangermaskiner og forhøjede 
det daglige Mak imum for ammenhængende 
Rangertjene te paa eenmandsbetjente Ranger
ma kiner, blev der paa ormering loven for 
Finansaar t 1926-27 givet Hjemmel til at ud
nævne 74 Lokomotivførere, idet man paaregne
de udov.er denne Bevilling at skulle søge Hjem
mel i hvert enkelt af de to følgende Aar til 

dnævnelse af yderligere 60 Lokomotivførere -
jfr. Anmærkningen til Pkt. 41 i Forslag til
ovennævnte Lov, Rigsdagstidend for 1925-26, 
'l illæg A. Sp. 4696-97. 

Mini teriet for offentlige Arbejder har imid
lerlid nu meddelt, at det mener at kunne gen
nemføre den omhandlede Ordning fuldt ud ved 

dnævnel e af yderligere i alt 3 Lokomotiv
førere, idet man i den ommeldte Rangerfører
tjeneste anvender de Lokomotivførere, man reg
ner med at faa overtallige ved de personalebe
sparende Foran taltninger af forskellig Art 
(Ændringer i Tjenestetidsreglerne m. v.), der 
paatænkes gennemført. 

Under Henvi ning til foran taaende tillader 
jeg mig med Bemærkning, at nærværende For
slag ikke har været forelagt Lønningsraadet, at 
anmode det ærede Udvalg om paa mine Vegne 
ved 2den Behandling i Folketinget af Forslag 
til ormeringslov for Finan aaret 1927-28 at 
ville stille følgende Ændringsfor lag: 

Til § 1. Ændringer i og Tilføjelser til Tjene
stemand loven 2den Del. Afdeling 15. a. tats
banerne. 

Til § 508: om nyt ummer tilføje : An
tallet af Lokomolivførere forøges med 3 til 991. 

om Lokomotivmændene af dette Æn
dringsforslag vil e, foreslaar Ministeren 
en Bevilling paa 38 nye Lokomotivførere, 
id t han dog arntidig gør opmærksom 
paa, at han regner med allerede nu at kun-

s 

e 

K 

N 

s 



'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

nc gennemføre den mellem fhv. Min. Friis-
kotte og Organisationen omtalte Ord

nincrs Principper med Førere paa amtlige 
!fangerlokomotiver, o cr a:t han kan gøi-e
<IPt fu I dt ud merl denne mindre BeYil Jing
p;1;1 Lokomotivfør-re derv d, at han
paaregner ved for kel lige Per nalebe pa
re I er og Foran taltninger: Ændring i Tje
ne. teticl reglerne m. m. at faa aa mange
Lokomotivførere ved trækning tjenesten
og H,e. ervehold tilov r , at amtlige Ran
gerlokom tivcr cl r fter kan be " tte med
Førere.

aar man ved at Ordningen om an -
<lun lød paa 60 Førere i Aar og 60 Fører, 
næ t An,r, og Mini ter n gennem sit Æn
dring for Lag allerede nu giver· dtryk for 
at kunne g 1111 mfør Ordningen Princip
per, vil cl t -med andr Ord icre, lat Mini
sforen eller retter 1eneraldirektoraitet ser 
sig• i 'tand til at par en ca. 80 Lokomo
tivfør r ved cl nu bestaaend Ture, 
som aaledes kal overføres til Rangertj -
ne ten. Vi kal ikke her ophold o nær
mere ved de i Ændring forslag t paareg
nede Besparel er men kun under trege, at 
om. ider - efter mange Aar træb omt 
og taalmodigt Organisation arbejde, og vi 
kan føje hertil paa Trod af vor højtæred 
Maski.ndi:rektør Mening, - r det nu fa, t
. laal't ,:;aavel af en ociald mokrati k . om 
af er\ af , en tre. Mini tr og med Rigs
dagen. Bifald, at vore Rang rlokornotiv r 

kal betjene af Lolcomotivf.ørlwe. Vi 
kan med Glæde og med organi ationsmæ -
. ig , tolthed understrege denne Kend ger
ning, om nu er gennemført paa '!'rod af 
mi.ncl r god , iljc fra de Faktorer id , 
om man dog kulde men tocl o. nærme t 

oa for tod vore Vilkaar. 
. _Vi har nu tilbage at c, hvo1i'lede 
fin isteren li r · r ttere Gen raid irekto-

ratet vil. være i t.and til at pa;re ca. 0 
Lok motivførere. , i for vort Vedkom
mende er ,fuldkomm n klare over den m -
gct van kelige ituation, or Etat i Øje
blikk t befinder ig i, og vi vil og
. aa være virk omme for og redebonne til 
at m dvirke til for. tandige besparende Dis-

po itioner, m n vi vil ogsaa vide med den 
tør te Kraft, om Organi ationen besid

der, at modarqejde enhve1· Di position, 
om betyder Forrin ael af ikkerheden 

paa de dan ke tat ban r, og som vi med 
v rt Kendskab til Jernbanelivet praktisl�e 
Drift, det Foretecl er og Vilkaar aavel 
under Kør len paa Liniern om paa Ran
� rplaclscrn . konn r komm r i Farn. 

»Diclc«.

SITUATIONEN 
--.----.. 

Den ituation, som siden Slutningen. af 
.Januar vi te ig for Tjenestemændene i

Regeringen omfatt nde B træbel er for 
at ned kære Lønningerne og øge 'I jen t -
tiden samt at naa til Af k digel er af over
komplette Tjene temænd, har siden bc-
taaet; udover hvad vi tidligere har omtalt, 
r der for , aa vidt i de idstc 14 Dage ikke 

. kct noget nyt, i hv rt Fald ikke noget so·m 
officielt er traadt frem, og hvorpaa man 
vil være i tand til at kunne drage Slut
ninger hverken af økonomi k eller politisk 
Natur. 

Hvad Løn pørg maal t angaar, blev 
Regeringen l edskroring forslag efter 
Folketinget. første B handling a,f dette, og 
om vi i forrig Blad omtalte henvist til 

Rig clag01 . Lønningsudvalg. Rigsdagen 
Lønning udvalg har ikke været uden Be
skæftige! , det har holdt mange Møder, 
men ingen af di e Møder har været be-
kæftig t m d Regeringen edskærings-

for lag vedrørende Tjenestemændenes 
Lønninger, kun I ormerina loven har be
kæftiget det høje dvalg. 

om det var at vent , vilde dvalget 
ikke heller blive be kæftiget med pørg -
maalet, før Ven tr og det kon ervative 
Folkeparti v d pecielle Drøftelser var 
naaet aa langt frem, at de enten kunde 
optræde enigt i dvalget, eller ogsaa n.t 
Højre, hvi Enighed med Venstre ikke 
kunde naa , kunde frem ætte sit For lag 
om Ændring til Regeringen Forslag i on 

saadan Form, at det for det før. te kunde 
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amle hele det konservativ Folk parti, og 
for d t andet vilde give en tre Betænke
ligheder ved at gaa imod. 

Be træbel erne udenfor dvalget har 
ikkert været store og mange: De kon er

vative Folketing mænd, om endnu har 
ympati for og· For taa l e af 'l'j neste

rn ndenes lønning mro i0e Behandlino
og dere Værdi for amfundet Ma kine
ri, har udfoldet m gen Energi for at naa 
til et Ændringsforslag, hvor et kyldigt 
!Jen yn til den nuværende Depre ion -
p riode ·og til Regeringen Krav om Ned-
ætt ls af Lønnin° rn kan finde Udtryk,

dog med billig Hensyntag n til Tjenestf1-
rnændenes Intere ser. Vi har saalede la
det os forlyde med, at rbejdet koncen
trerer· ig om- en ek traordinær I ed ættel-
e af vore ·nugældende Lønning r med 2 

eller Portioner af Byrtid tillæget og 1 
Portion af Konjunkturtillæg t eller med 
2 Portioner af Dyrtid tillæget og 2 Portio
ner af Konju'nkturtillæg t. Det r nt løn
tekniske ved'en saadan Lønnedsættel e gi
ver ig forskellige Ud lag for at erne i 
de særlige Ydelser,·. om det og aa er Hen
sigten at ned ætte, og herom overvejer og 
forhandler man; derimod er det ud til, at 
det kon rvative Folkepa1'ti meget be temt 
og afgjort tiller ig om Mod tandere af 
Ændring i Principperne for Beregning af 
de særlige Y del er, og hvi det kon erva
tiv Folkeparti blot paa det Omraade kan 
vise Fasthed, vil det dog i hvert Fald paa 
det Omraade kan vi e Fa thed, vil det dog 
i hvert Fald vi e nogen Vilj overfor den 
Del af Regeringen For lag, om afgjort 
raaber højest paa Retfærdighed. 

I en Række vi er har man læ t om 
det kon ervative Folk parti Ændrings
for lag, som vilde indeholde B sparelser 
til et B løb paa ca. 16-1 Mill. for inde
værende Finan aar; man skal ikke fæste· 
Lid til di se Tal, thi det er Tal, som kal 
'Være grebet ud i Luften, men i Løbet af en 
-10 Dage, antagelig før Paa ke, vil Tje

ne temændene Organisationer ikkert bli
. ve nærmere b kendt m d de Linier og de 

Planer, om det kon ervative Folkeparti 

har vedrørende ine Ændring for lag til 
Regering n ed kæringsfor lag. 

D Be træbel er, om Reg ringen n" st 
efter Neel kæringen af Løm1ingerne til i&� 
ter, er en Forlænge! e af Tjenestetiden, O" 
dette har ligelede sat en Række Rygter i 
Gan°, vel har vi været vidende om at man 
aavel i Di trikterne Kontorer om i JC

neraldirektorat t og Minist riet i de sid te 
Par Maa,n der har arbejdet paa Ændrin
ger af Tjenestetidsreglern ; rn ng Drøf
t I er, man° Ov rv jelser har fundet ted 
om dette pørg maal dels mellem fdc
ling 1 dem og Generaldirektøren og cl Is 
mellem Min i teriet og· Generaldirektoratet 
oo- andre Etatschefer. Der har saaledc. 
været tærk Tale om at ormerne kulde 
rondr-e , aalede at -Timer ormen 

kulde blive 9 Tim r, 9-Timer ormen 
10 Timer og 10-Timer Normen 11 it 12 
Timer, og at J(ontorpersonalet Kontortid 

kulde hæve fra, til Timer. Vi mener 
nu at være i, tand til efter sikkert Forly
d nde at kunne oplyse, at de nuværende 
I orm r 8, 9 og 10 Timer ikke vil blive 
forandred ; om Følge heraf vil der hell r 
ikke blive ført Forhandlinger om Ændrin
ger i Hovednormerne for taten Tjenest"
mænd. Di e Forhandling r kulde i aa 
Fald have fundet ted i Finan mini terict, 
men det vil nu blive ført F rhandlingm· 
mel I m Or0ani ationerne o0 Generaldirek
toratet om JEndringer i de peciel I Tje
n stetid regler, som er gældende og af
pas et fter Jernbaneetaten Forhold. 

Hen igten · med dis e Ændringer er 
· lvfølg lig at udnytte Tjene temænden'
aa tærkt oni overhov det mul1.gt for at

fremkald Be parelser, om igen vil
kunne m dføre fskedigel er af overflø
digt 1? r onale, elvfølgelig i før te Række
af d.e ikk fa tansatte Tjen temæn'd.

De før te B regninger over,· hvorman
ge det kunde afskediges ved De danske 

tatsbaner, lød paa 3-4000 Mand ved de 
ener Beregning r gled Tallet -imidlertid 

ned til 1�00 Mand men dette Tal, om ikk 
tilfred til led Mini teren, der krævede en 
tørr Be pai·el c, naaed v d fornyede 
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'DANSKfQKOMOTIV1iDENDE 
Overvejelser op til noget over 2000 Mand; 
men med den udvidede Køreplan og efte1· 
vel nok nøje Overvejelse af det Sikkerheds
moment, som ar afgørende for Tilliden til 
den Bedrift, der hedder De danske Stats
baner, siges der nu, at Resultatet af de 
paatænkte ændrede Tjenestetidsregler 
skulde blive ca. 1400 overkornplette Tje
nestemænd, fordelt paa saa at sige alle 
Kategorier indenfor Etaten. Forhandlin
gerne om Ændringerne i de bestaaende 
Tjenestetidsregler vil ikke finde Sted i den 
kommende Uge, da Generaldirektøren er 
rejst til Tyskland, derefter har vi P aaske
ugen, hvori der heller intet vil ske, men 
umiddelbart efter Paaske kan man vente, 
at Forhandlingerne vil blive paabegyndt, 
som skal danne Grundlaget for de Tjene
stefordelinger, som Sommerkøreplanerne 
vel skal tilrettelægges efter. 

Det kommende Delegeretmøde kan der
for paaregne at faa forelagt i frisk Til
stand ikke alene de paatænkte Ændringc;;
forslag til Regeringens Nedskæringsfor
slag af Lønningerne, men ogsaa Æn
dringsforslagene til de bestaaende Tjene
stetidsregler. 

»Tilhøre1·en«.

I TANKER 

- - Der er Foraar i Luften. Hvor
man ser sig om begynder Livet at myldre 
frem og bebuder, at vi gaar Sommeren i 
Møde, Sommeren med Solskin og nytHaab, 
med Lise for Vinterens Kulde og Besvær
ligheder. Jeg sidder netop og nyder den 
dejlige Udsigt over Sundet med den blaa 
Himmel sommerligt genspejlet i Vandet. 
Byen paa den anden Side ligger venligt 
og bader sig i den milde Eftermiddagssol, 
den koketterer ved at sende Reflekser fra 
Vinduerne tilbage. 

Et skønt Billede. -
Der stiger Damp i Vejret der ovre, 

det er fra et Tog, et J ernbanetog, et af 
dem, der gennem to Menneskealdre har 
været Bindeleddet mellem By og Land, 
har været i uadskillig Forbindelse med 
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Bybeboernes Jul paa Landet med »rigtig« 
Julestemning og Kanekørsel, Bindeleddet 
med Sommerferiens Glæder og med man
ges uforglemmelige Barndomsminder om 
Besøget hos Bedstemoder paa Landet med 
Køreturen til Stationen og den smukke, 
lidt gammeldags Buket af Kejserkroner, 
Bonderoser, blaa Perleblomster isprængt 
med Mahogniblade og duftende Ambra. 

Og saa vil disse Landevejsgespenster 
gøre os Rangen stridig. 

Der maa ske noget, saa Jernbanerne 
kan hævde sig i Kapløbet. Der tales saa 
meget om Takstnedsættelser og om tomme 
anden Klasses Kupeer; var det ikke klogt 
at nedsætte Taksterne paa anden Klasse; 
der findes sikkert et stort Antal blandt de 
Rej ende paa tredje Klasse, som gerne be
taler, skal vi sige en halv Gang mere for 
at benytte anden Klasse; men som afhol
der sig derfra nu, fordi Prisforskellen er 
for stor. Som Menneskene nu en Gang er, 
saadan er det rejsende Publikum ogsaa, 
man vil gerne »tillade« sig dette eller hint, 
deriblandt at rejse paa den Vognklasse, 
som byder den største Behagelighed og 
Uafhængighed, derfor vil en nedsat anden 
Klasses Takst sikkert animere Rejselysten 
i det Hele taget og betale sig saa godt, at 
tredje Klasses Taksterne kan reguleres til 
Fordel for Publikum. Det vil<!e være en 
virksom Foranstaltning mod den saa ofte 
omtalte Affolkning af anden Klasses Vog
ne. 

Ja, men saa vil man jo miste en Ind
tægt af dem, der rejser paa anden Klasse 
nu. Maaske af nogle. Men lad dem, der 
har Raad dertil og finder en saadan Ud
gift vel anbragt dog saa faa Lov til at gøre 
sig Livet behageligt i en første Klasses 
Kupe og betale en Takst derfor, som staar 
i samme Forhold til anden Klasse, som 
denne til tredjeKlasse. Det er i nogen Grad 
sandsynligt, at en saadan Ordning vilde 
bidrage til, at Publikum vilde benytte 
Jernbanerne i Stedet for Privatbiler, og 
samtidig lader dem, der kan og vil betale 
for mere Bekvemmelighed, faa det, man 
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011 kede, hvilket igen kan komme de min
dr bemidlede til ode, alt aa en økono
mi k · 'ordel for Flertallet af de Rej ende 
og for - Jernbanerne. Mange vil maa ke 
mene, at naar Tak terne skal ættes ned, 
aa maa det før t og fremme t være for 

dem, der benytter den lave te ognkla e, 
javel, men Jernbanerne kal jo fonente ig 
og og aa give sit Per onale en Løn, som 
alle Parter er bedst tjent med; naar Ba
nerne Indtægter kal forringes paa nogle 
1:'unkter, aa maa d r finde Erstatning 
derfor paa andre; naar man i Republikken 
Ty kland kan have fire ognklasser, saa 
maa vi ogsaa kunne have tre, og - man 
behøver jo ikke at v re nogen Vismand 
for at indse, at lnddragelsen af før te 
Klasse i sidste ln tan godt kan komme 
til at svie paa et helt andet t d, end man 
fra først have tænkt. 

Og saa God tran porterne. Om dem 
er der jo mange, der m ner, at Lastbilern 
indenfor de enkelte Landsdele ogsaa vil 
tage Transporterne af Kul, ten o. 1. fra 
Jernbanerne. Der er m get, der taler der
for; thi selv om Benzin og Gummi for
dyre ved Told, aa vil dog den Martyr
glorie, som Tolden sætter om Bildriften 
og den paatænkte forøgede Kørehastighed 
give Bilerne et plus, der ikke maa lades 
ude af Betragtning. 

Lastbilernes tor Fortrin ligger som 
bekendt deri, at de kan tageLasten ved Skib 
eller Værk og transportere den til Modta
geren Dør. Hvad om nu Jernbanerne 
ved Fornyelse af Vognka serne forsøg vis 
forandrede nogle af dem, aabne og lukke
de, saaledes at dis e for hver Vogn bestod 
af tre Kasser, anbragt bag hinanden i 
Vognens Længderetning med Ruller un
der, aa de kunde rulle idevært fra 
Jernbanevognen ud paa Undervognen af 
en La tbil, som saa naturligvi maatte 
understøtte af en lag Dunkraft, saa 
længe Kassen rullede ud. D n fornødne 
Kraft til at trække Kas n ud kunde faa 
fra Motoren, ligelede til paa Be temmel
sesstedet at løfte Ka en forre te Ende 
opad, saa Lasten kan tyrte ud af en Lem 

i Bagenden. Med and.Te rd: flæ ningen 
tra Jernbanevogn og Lastbil, som den nu 
foretage med 1:iaanden, skulde afløses af 
111 kani k l raft. I oget lignende med de 
lul ked Vognkasser, men de maatte selv
følgelig tømme paa en Maade, der ikke 
kunde skade Indholdet. Det iger sig selv, 
at di e Ka er kulde være onnaler, om 
kunde anvendes hvor som hel t. Der kun
de Bilerne ikke konkurrere, det skulde 
hurtigt vise ig, at en 'Iran port over en 
Landevej kræver en Energi og Betjening, 
der er betinget af en Udgift, som langt 
vilde overstige Udgiften til »Omlæsnin
gen« paa Banegaarden. 
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Det blev en dyr Historie at praktisere 
den Ide, ja aamænd, men der vilde sam
tidig bliv en god Fortjene t , ved at Ba
nerne paa n tidssvarende Maade elv be
fordrede Godset til Forbrugerne, og det 
var jo ikke nødvendigt at have en Lastbil 
disponib 1 paa hver Landstation. Den 
tor evin t, om Banerne kunde tage, 

ved at en ankommet Vogn hurtigt aflastes 
for læ ede Kasser og lastes med andre, 
tomme ller læ sede og anv ndes paany, 
maa ikke glemme , og naar i aa fik en 
g nnemgaaende Godstogsbremse om paa 
den anden ide af Sundet - vi har jo al
\ rede mange od vogne, som er for ynet 
med Bremseapparater - og fremførte 
Togene med tørre Hastighed i hvert Fald 
paa de Dele af Strækningerne, hvor det 
kan lade sig gøre uden nogen tørre For
øgel e af Br ndselsudgifterne, saa havde 
vi endnu en Mulighed til at hævde os og 
amtidig en højere ikkerhed grad paa 

Jernbanerne. 
Det vilde jo og aa være et stort plus 

for Jernbanernes Kunder, den middelstore 
Forbruger af f. Eks. Kul kunde gennem 
sin dvi:i,nlige .Forbindelse faa en fire--
ek Ton i en Ka e og to andre For

brug re n lignende Portion hv r fra sam
me Jernbanevogn, derved fik Forbruger
ne Kullene billigere, og Købmanden tjen
te - relativt set - lige saa meget. 

F. Spøer.
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CENTRALORGANISATIONEN 

Til Folketingets Lønningsudvalg har Cen
tralorganisalionen afsendt følgende SkrivelsC': 

Statstjenestemændenes Cen tralorganisalion 
skal ved nærværende fremføre sit Synspunkt 
overfor Regeringens Forslag til Ændringer i 
Lov om Statens Tjenestemænd. 

Ved den Forhandling, der, forinden Lovfor-
lagets Fremsættelse, fandt Sted mellem Rege

ringen og vore Organisationer, gjorde vi med 
fuld Føje gældende, at den nuværende Lønord
nin? hvilede paa en Overenskomst, truffet i 
Foraaret 192:5 med den daværende Regering, og 
R t denne Overenskomst var lovfæstet Rf Rigsda
gen ved Gennemføre!. en af Loven af 18de April 
1925. 

Regeringen har ikke· villef anerkende cUsso 
Argumenter, men har frem ·at Forslag om Ned
skæring af . Tjene temandslønningerne til el 
. amlet Beløb af ca. 28 Millioner Kr. aarlig fra 
1. Juli 1927 at regne.

Under de forannævnte forhandlinger under
stregede Finansministeren, · at den samlede 
Nedskæringssum paa 28 Millioner Kr. aarlig 
maatte fastholdes. Under ·Hensyn hertil førte 
Forhandlingerne ik'ke til �oget Resultat. For-
laget er herefter forelagt Rigsdagen i det væ

sentligste i samme Skikke] e som den hvori. det 
forelaa, da Forhandlingsn1�det med' Tjeneste
mændene fandt Sted. 

.Efter at Forslaget har neret til 1ste Be
handling i Folketinget, har Organi ationerne 
underkastet Sagen fornyet Drøftelse hvorunder 
der har været fuld Enighed om, ;t den fore
. laaede Nedskæring vil ·virke økonomisk øde� 
læggende for Tusinder af Hjem, og al del Stand
punkt maa fastholdes, at de11 i 1925 gennemfør
te Lønordning ikke med Rette kan ændres for 
1. April 1928.

. 

Det var ved Overen kornsten om den nævnte 
Lønordning, saavel fra den daværende Rege
rings Side som fra Tjenemandsorganisationer
·nes Side en Forudsætning, at Loven skulde ha
ve en Varighed af 3 Aar til 1. April 1928 -
indenfor hvilket Tidspunkt Konjunktm- og Dyr
tidstillæg kun skulde paavi.rkes af Forandrin
gerne i Prisniveauet efter 'cl herom i Loven
fastsatte Bestemmel er.

At Rigsdagen ikke ale1te var bekendt med
uenne Forudsætning, men o�saa ved Lovens
Vedtagelse godkendte den, ·,fremgaar deraf, at
Lovforslagets Revi ionsbesle'mmelse vedtog�s i
uændret Skikkelse, efter at det !made af Fi
nansmini te ren og det konservative Folkepar
tis Ordfører, Hr. Parkov, klart var understre
get, at Bestemmelsen var at forstaa saaledes
at Loven skulde gælde til l. April 1928, og a;
Finansministeren senest 1. Marts 1928 skulde
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fremsætte Forslag om dens Revision. Vi skal 
i denne Henseende henvi e til de Udtalelser: 
fremsat af det konservative Folkepartis Ord
fører, Hr. Parkov, og af Finansministeren un
der Lovens Behandling i Folketinget 1925. Iføl
ge Folketingets Forlutndlinger Sp. 5376 udfalte 
Hr. Parkov: 

•· . Endelig kan jeg v,l'r<' c•nig med Ministeren
i, al han har indsat en Bestemn1clsen om Revision 
af Loven. Han har ønsket, al del' skulde væl'C fast
sal en Tid.·grænse, og denne c1 · fastsat til den·'1. 
Marts 1928, inden hvilket Tidspunkt der fl'a den 
til den Tid siddende FinansminiRtC'T skulde fore
ligge Forslag til' Revision. Men medens jeg er 

enig i, at del kan være rigtigt, al der LJ"æffes en 
Bestemmelse om Revisionen, er jeg i.kke enig -i, al 
man ud.-k yder Tid'spu11ktel . aa l1ingt. so'rn Lil ·1: Maris 

·192s. Jeg tror, del vil vær<• nødvendigt, al ·vi haT
en Bestemmelse om, a.l vi for den Tiet faal' en Re
vision. « 

Herpaa varede Finansministeren, Folketin
gets Forhandlinger Sp. 5389, ·saa:ledes: 

' 

• Del ærede Medlem udtaler, al del V!J.r bedre, 
om der havde staaet, al der skulde frem æltes For
slag Lil Revi. ion· af Loven om 2 Aar. Det var 
muligL, al 2 Aar er bedre end 3 Aar. Jeg t.ror ikke, 

jeg røber nogen Hemmelighed, naar jeg siger her, 
at Tjenestemandsgrupper, som vistnok antages ·al 
staa det ærede Medlems HiPrte ml'rmest, ønskede, 
at Forslag til Revi'sion først skulde fremsæt-tes om 
fi Aar. Det var en ,Indrømmelse lil m·ig, naar det
blev sat 3 Aar, saa jeg lror ikke, del ærede Medlem 
ligger i den LiniL•, han tror at ·ligge i, med Hen
syn til det Ønske,' der fTemsæltcR her. Men jeg 
skal for mil Veclkommenclc• være villig Lil al for
handle nm den Tidsbestemmelse; jeg bar blot villet 
bemærke, al nam· der staar 3 Aar, er del .ikke, fot:di 
jeg har ønskCL L'II længen• Gyldighed. tid for Loven, 
rnen forel i jeg ha I' ønsket en korlcre Tid, end Tjene
stemændene har ønsket.« 

Vi skal foruden disse Udtalelser henvise til 
at Lønning raadets Formand, Departements� 
chef Kofoed, den 11. September 1925 i Dag
bladet »Børsen« stærkt har understreget, at den 
nuværende Lønordning hviler paa en Overeiis
komst gældende til 1928. Departementschefen 
siger herom ifølge »Børsen«. Gengivelse:' 

»Her kan ingen 1-E11clringcr foretages, t.hi det 
drejer sig jo om en Overenskomst, der er slultcl 
mellem Staten og TjcnPstc1nændcne, og denne Oi•er

en. komst maa holdes.« 

Endvidere udtalet Departemenschef Kofoed 
til samme Blad:'- -. 
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- ·- --· - 'DANSK[QKOMOTIV1iDENDE
•.... nu er der . kel cl t, al I<onjunklurtillægcl 

pr blcven sal i direkte Forbindelse med Pri lallet 

saaled . al det .·tiger og falclc >r med delle ftcr 

Ht•gler, d r er fastsat indtil 191 · for clC'nnc Tid kan 

H<•l.dl'l'll<' for ](onjunkturtilhl'g<'l �aalcd s ikke> æn

dr<',·• 

[ det her anførte vil det fremgaa, at baade 
R geringen, Rig. dagen og Admini trationen har 
været nig med Tjeneslemmndenes Organi atio
ner i at den m1,·a:-rende Lonordning ved Lo
ven �f 1925 rnr fasllagt indtil den 1. April 
192 

Vi maa derfor overfor det hojtærede Løn
ning udvalg, om tidligere over,for Regering n, 
gøre gældende, al del foreligg nde Forslag 
Gennemføre!, e vil svække den Respekt om Tje
neslemmndene nmrer overfor lrnfn A(laler og 
indg:utede Forpligte] er, der altid nøje er ble
vet overholdt af Organi alionern . 

Hvad elve For lagets Indhold angaar, , kal 
l'i ind. krænke o til al udtale vor absolutte 

vilj imod For ørgerlillæg. principp l, der ef
ter Organi ationerne Opfatte!. e maa være Løn
forholdet mellem talen og den· Tjenestemænd 
uvPdkommende. )lien iøvrigl kan vi ikke er
kende Ber Uigelsen i den fore. laapdr Lønreduk
tion, idet vi maa hævde, al Tjene temrondenes 
Lønninger allerede er forringet i l Forhold, 
der meget nøje svarer til den ledfundne ed
gang i Pri niveauet siden I !)2J. En til varende 
Tilpa ning af Lonningerne fandt cl sv,"8rre ikke 

led i Perioden J9J 5-19, var del ket, vilde 
Tj ne temændene okonomi k tilling haYe 
været betydelig bedre, end Tilfc Idel nu er. 

den al komme ind paa nog n ,·idlløftig 
dregning af de tidliger og nu,·ær nde Lønnin

ger .og Forslaget \ irkning paa di s , skal vi 
dog tillade os at fremføre el enkelt Ek empel: 

I Januar 1921 under Højkonjllnkturerne op-
11 bar en gift Tjenestemand, de1· var bosidden
de i København, om lullon i 16. Lønnings
kla e en amlet Lønning indtægt paa 4-644 Kr.

a;ulig. Han oppebærer for ØjC'blikkel 3524, Kr. 
aarlig, og har saaledes i den forløbne P riodc 
haft en amlel Lønnedgang paa 1120 Kr. aar-
1 ig el! r nær op til 25 pCt. 

aafremt det af Regeringen fremsatte Lov
for lag gennemføres, vil den . amme i Køben
havn bo iddende Tjene temand Løn blive ned
bragt til 3240 Kr. aarlig, og aafremt han har 
For. ørgerpligt for indtil 3 Børn, til 3390 Kr. 
aarlig. Omsat i geforljene te bliver det hen
hold vis 62 Kr. 30 Øre og 65 Kr. 20 Øre pr. 
Uge. For Tjene lemænd med mindre end 6 
Aar An æltel e vil de tilsvarende gelønninger 
være 56 Kr. 53 Øre og 59 Kr. 42 Øre.
· For Provin byerne. og Landets Vedkom

mende bliver de foreslaaede ,Lønninger endnu

la,·ere, og d ud, n maa der regne med d n 
lndlrogt n dgang om ed ælteisen af de . ær
lig Ydel er, Kør - og atpenge m. "· repræ-
enlerer; det drejer sig i de Ile le Tilfæld her 

om n N dgang paa mere nd Halvdel n ar 
dis e Yde! er nuværende Beløb, idrt . ru1.\rel 

ummen som Tiden for Yde] ernC's Beregning 
fore laa ned at. 

Under Henvi ning til de her anforle yn. -
punkt r udtaler vi Haabet om al clC'l højta�rC'dc· 
Lønning udvalg vil søge al forhindr , at der 
imod Tjene temænd ne Øn ker genn mfom 
en Lov om - bort C't fra den uheldige øko
nomi ke irkninger - til ide æt!C'r AftalC'r. 
trufne i Henhold til den lodæ. lede Forhand
l i ngsret. 

FRA DA,GSPRESSEN 
TJENESTETID OG SIKKERHED FOR PUBLIKUM 

I Løbet af nærme. te Tid vil Trafikmini. ler 
, len. balle indbyd Repræ entanter for d for
handl in beret tig de Tjenestemandsorgan i a lio
ner til en Forhand

0

ling om Ændringer i de 
gældende Tjene 'tetid regler. Hr. t n balle. 
Maal er angivet at være en meget betydelig 
Ind krrenkning af Per onale taben, hvilket bl. 
a. kal naas ved -n Forlænge! e af Arbejd. ti
den, og Ior den stør te Etats Vedkommende.

lal banerne er Maalet, efter hvad der er ble
vet meddelt, at naa Lil en Indskrænkning paa 
I :'i-1600 Mand væ entlig t Yed A [ kC'd igel. C' 
af d l lø t an atte ·Mandskab, de aakaldLC' Ek-
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s! raarbejdere. '. 
rbejd tiden v d tal banerne e1· om bC'

k ndt , 9 og lO Timer, alt efter Arbejdet Be
skaffenh d, og de ,Krav, Tjene len stiller til
de paagældende Tjenestemænd. u kan ingen 
paa Forhaand afvi e Muligheden Ior, at der er 
noget at pare Ior taten ved en Omlægning 
af Tjenestetiden,. ærlig nu under den her kendC' 
Erhverv kri e, om jo og aa tal banerne' har 
faaet at føl i Form af en meget betydelig ell
gang i Trafikke . Egentlig kan det kun undre, 
al Hr. len balle har ladet hengaa el Fjerding
aar, inden han har rørt ved delte pørg maal. 
hvi han har Ret i, at det er muligt al . parr 

talen for 6-7 eller nere Millioner Kr. aar
ligt paa denne Konto. Hvis delle var rigtigt, 
maalle det vmre han . impl Pligt nare. l mu
ligt at gribe ind' og gennemføre en Regulering, 
om km1de afla fe talen for en overflødig d

gift. Men under de Forhandlinger med TjenC'
stemændene, dC'r nu fore taar, ·vil det visC' . ig, 
om Hr. ten balle har Ret, eller om han maa-
k'e har laget l\lunden lidt for fuld. kal der 

overhovedet vaire nogen 1fening i Tj neslr
mændene Forhandling ret, maa Mini. leren, 
iden han trærr r in Afgøre! e, lage de Argu-
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' t• ('S e (' 

li " (' s X s 'i 
(•~ s (' (' l, e N 

I' H, H l, e 
(' (' C (' e 

s s s " s H 
A s H s 

(' s s R ' (' s " 
Il (' 

(' s s (' 

s s 
,'I V " s 

s s (' 'i 
l' s 

.., s 
(J 

;; 
s l' 

s s 'i q 
,; s 'i (' s (' 

u ( ' s 'I I' RH t' I, 

s s 
s H s Se s 'I .. 

,; s H R 
s !i s 'I 

l' s 

" s s .. 
:, s 

s (' ... . " IS ,; 
s I, (' >l s .. s 

I' s " s (' s 
A s t' s H s 

u (' l' H s 
li ,. (' (' s 

s s e N 
s 

s s ,. p ., li 
$ s s s s I, s 

SA s s e N 
n 

" s s 
s s s 

e .., 
s ... 
s ,; 

s s s 'I " I' s s 
s ., 8 s 8 Il 

u s . 
s s ,; 

s s s 
s s s u s .. s .. (' 

.~ " 'I 
r. s s 



'DANSK lQ.KOMOTIVli DEN DE 
menter, der fremføres fra den praktiske Tje

nestes Folk, op til Undersøgelse, og netop i et 
Forhold som det, der her er Tale om, maa der 
tillægges de Udtalelser, der fremsættes af Tje
nestemændenes Side, særlig Vægt. De ved dog, 
hvor Skoen trykker. 

Og Spørgsmaalet om Indskrænkning af 
Statsbanernes Personale har jo to Sider: Alle 
vil være enige om, at Personalet, hvis ·det er 
for stort, skal bringes ned snarest muligt. Men 
først og fremmest maa Hr. Stensballe under 
sine Bestræbelser for at reducere Tjeneste
mandsstaben, og forlænge deres Arbejdstid ha
ve Hensynet til Sikkerheden for det rejsende 
Publikum for Øje. Den Gevinst, der kan ind
vindes ved f. Eks. at forlænge Lokomotivper
sonalets Arbejdstid, kan meget let blive dyre
købt. For at blive• ved Lokomotivførerne er vel 
intet andet Arbejde mere anspændende og sam
tidig mere ansvarsfuldt end netop deres. Et 
Sekunds Sløvhed paa Grund af Overanstren
gelse kan komme til at koste Snese af Men
ne·skeli v. De store tyske Jernbanekatastrofer 
for et Par Aar siden talte deres tydelige Sprog 
i saa Henseende, og Vigerslev-Katastrofen her
hjemme kan meget vel nævnes i somme For
bindelse. Den Dag, det rejsende Publikum, ·hele 
den store brede Befolkning, taber Tilliden til 
Sikkerheden paa Banerne, kan D. S. B. efter 
den Udvikling, Biltrafiken nu er naaet frem til, 
pakke sammen, og da vil det ikke nytte stort, 
at det er lykkedes Hr. Stensballe gennem en 
Forlængelse af Arbejdstiden at spare en større 
eller mindre Del af Personalet, thi da vil der 
være skabt Mulighed for langt mere omfattende 
Reduktioner, simpelthen fordi Trafiken gaar 
over paa Bilerne. Men formentlig kan dette 
ikke være Hr. Stensballes Maal. 

(Fyns Venstreblad.) 

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN 

.Af Hensyn til Delegeretmødet bedes Afd. 
Kass. indsende Kontingentet for Jan. Kvt. saa 

hurtigt som muligt. 

Carl Petersen. 

TIL LOKOMOTIVFYRBØDERNE I 1. DISTRIKT 

Afd. 2 og 6, København, indbyder herved Loko
motivfyrbødeme i 1. Distrikt til et Protestmøde 
imod Regeringens Nedskæring af vore Lønninger og 
Emolumenter. 

Samtidig findel' man det Iormaalstjenlig at 
drøfte visse Forslag, som skal forelægges Kongres
sen blandt andet Motorvognskørslen m. m. 

Mødet afholdes Mandag den 11. April KL 7,30 
paa Haveselskabetsvej Nr. 3, den lille Sal i Stuen. 

Paa Afd. 2 og 6's Vegne 
J. Knudsen.

DØDSFALD 

Lokomotivfører Srøen Kruse, Aarhus, afgik 
Tirsdag den 15. Marts ved Døden paa Aarhus 
Kommunehospital og begravedes paa nordre Kirke
gaard Mandag den 21. Marts. 

Afdøde var en ualmindelig tjenstvillig Kollega, 
der var afholdt af alle, saavel Kammerater som 
Mcdansatte, hvilket den store Dcllagelse ved Be
gravelsen bar Vidne om; det ret store Kapel kunde 
næppe rumme alle de tilstedeværende. Kisten led
sagedes til Graven af Sørgemusik, og efter Jord
paakastelsen bragte Lokomotivfører Kjær den afdø
de Kammeraternes sidste Hilsen og udtalte et Ære 
være hans Minde. 

KARNEVALLET I VAMDRUP 

den 6. Marts. Blæst fra Vest, nej fra Syd, da det 
foregik i en ægyptisk Ørken blandt Pyramider, Pal
mer, Karavaner m. m., assisteret af et sydl_andsk 
4 Mands Jaz Jaz Orkester. Ca. 130 Deltagere, alle 
maskerede, saavel komiske. som elegante Dragter 
lige fra Nord- til Sydpol, saa er der nogen, der 
ønsker at se noget udenlandsk, kan de bare tage 
til Vamdrup. En miniature H-Maskine, som var 
lavet af et Par ihærdige Lokomotivmænd, frem
førtes af samme to kort efter Festens Begyndelse. 
Ved Prøvekørselen havde den faaet et afbrændt 
Hjul, som er den Slags Ting, vi Lokomotivmænd 
er udsal for, men de undgaar vist Ingeniørforhør. 
Kl. 10 faldt Maskerne, og senere blev der udtruk
ket en Herre- og Damepræmie. Derefter gik Dan
sen Lystig Lil Kl. 2, hvor saavel Musikere som Del
tagere var ved at køre forbi. ,Stop•! 

Med diss•J Ord yil jeg gerne rette en Tak Lil 
Festudvalget, Musikerne og de to ihærdige samt 
alle, som bidrog til den vellykkede Fest: 'En Tak 
til Hr. Lokomotivmester Høegh for sin Velvilligbed 
med Or.d1,ingen a-f Frilied til vore Fester. 

H. P. Knarr . 

SJÆLLAND-FALSTERSKE SYGEKASSE 

Foranlediget af gentagne Forespørgsler henledes 
Medlemmernes Opmærksomh�d, pa�, at i Lægedi
stnkter, hvor der er flere Jernbanelæger, kan Læge
skifte kun finde Sted 1. April. Anmodning om 
Lægeskifle maa være Sygekassen i Hænde senest. 
15. April.

Frode Nielsen. 
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Det meddeles herved, at den mellem Jernbane
læge Linde og Læge P. Nørgaard trufne private 
Ordning angaaende Lægetilsynet med Interessen
terne i 1 D I Lægedi l rikL ophører fra 1. April 
d. A., saalede at Jernbanelæge Linde personlig
varelager Lægetilsynet med de lil hans Distrikt
hørende Interessenter. Repra- entantskabeL har
irnidlerticl fra nævnte Dato i 1 D Di trikt an at en 
tredie Jernbanelæge - Læge Yald. Petersen, Jagt
vej 74, Telefon ora 2636, Konsultationstid Hver
dage Kl. 1-2 og Fredag 6-7.

Intere senterne i 1 D Lægcdi LrikL har herefter 
for et Aa1· ad Gangen - 1. A pril-31. Marts -
frit Valg mellem de i Distrikt t ansatte 3 Jern
banelæger. 

Lægetilsynet med de i Søborg boende Interessen
ter varetage om hidtil af Læge Thygesen, Søborg 
Hovedgade 78. 

Jernbanelæge Jarløv, Revenl11,wsgade 30, er bort
rejst fra 1.-13. April d. A. Lægetilsynet med I 
A III Lægedistrikt i nævnle Tidsrum varetages af 
Læge Thranegaard, Rcventlowsgade $0. Konsulta
Lionstid: Kl. 1-2. 

JYSK-FYNSKE SYGEKASSE 

Ved det i Marts Maanecl d. A. foretagne Valg 
af Bestyrelse for Statsbanernes jydsk-fynske Syge
kasse for Perioden 1. April 1927-31. Marts 1930 

. valgtes nedennævn Le In teressenler til Bestyrelses-
medlemmer: 

Assistent J. J. Bjerring, Nyborg, 
Overportør 213 M. K. ørensen, Vejen. 
Banearbejder 1246 T. E. Frederiksen, Herning. 
Banearbejder 1609 A. Andreasen, Aarhus H. 
Overportør 401 N. P. Christensen, Odense. 
Raandværker 3969 H. P. Hcnriksen, Cenlral-

værkstedet, Aarhus (sid tnævnte valgt af de 
timelønnede Interessenter). 

Til uppleanler valgtes: 
Togbetjent 1005 H. C. P ler en, Aarhus H. 
Lokomotivfører M. P. Røgiids, Aalborg. 
Overportør 1027 L. C. Jensen, Aarhus H. 
Portør 29 N. K. Mikkelsen, Silkeborg. 
Haandværker 2 41 C. M. Caspersen, Central-

værkstedet, Aarbu . 
Arbejdsmand 4053 G. V. J aqneL, Centralværk

sledet, Aarhus. 
De Lo sidstnævnte valgte af de timelønnede In

Lcre. sen ter henholdsvis som første og anden Sup
pleant. 

TAK 

Min bjert ligste Tak for venlig Deltagelse ved 
min kære Mands, Lokomotivfører Søren Kruses 
Sygdom, Død og Begravelse. 

Johanne Kni ·e og Børnene. 

Udnævnelse fra 1.-4.-27: 

Lokomotivfyrbøder L. E. A. R Kragh, Vejle H. 
(Rangf.), til Lokomotivfører i Vamdrup (min. Udn.). 

Tilbagekaldelse cif Afsked. 

Den Lokomotivfyrbøder ved Kbhavn Godsbgcl. 
C. J. Andersen, meddelte Afsked paa Grund af 
Svagelighed fra 31.-3.-27 er tilbagekaldt.

Forflyttelse efter Ansøgning fra 1.-4.-27: 

Lokomotivførm· E. P. Larsen, Vamdrup, til Aar
hus H. 

Afgaael ved Døden. 

Lokomotivfører . P. M. Kruse, Aarhus H., deu 
15.-3.-27 og Lokomotibfører H. P. S. Lundby. 
Esbjerg, den 25.-3.-27. 
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Camillus Nyrups Etabl. 
Nyrop og Maa.Q A/S. 

Købmagergade 43. - København K. 
Telefoner: Cen�ral 768 og 10028. 

Bandager og Sygeplejeartikler i stort Udvalg. 
Speclalit,1: 

Bandager til van■k■llge Tilfælde. 

G
� Amk. Gummivare 

lal111rl Vestergade 3 lbb11. a. 
{i 1o•erspr1jttr, Suileu l S,replejeuti"er' Ill. Prisll le ■M IO Ørt i frimrk. 

JISIRlT !ISPID,TIOR ♦ Tel1. IJu ll15 
Jtnbnt:■H4 10 pCl. bbal 

Fællesforenlogen for 

Danmar�s Brugsforeninger 

Hovedkontor: 

J5 Njalsgade 15 

Køl,e11ha,•n 
Telefon 4015. 'fp)efu11 4015 

+-=••-�3::�3::3::�•!• 

I J?o1·lang I 
• ,,Slotsbryggeriet"s I
i Husholdningsøl & Skibsøl .;
W Original pasteuriseret Aftapning W 
W Faas paa Hel- og Halv-Flasker W
........... 31::(• 

R.ENSECRENf eN· 
-riKLo 

er ganske vidunderlig til at fjerntl Olie, 
Fedt, 'od, Smørelse, 'navs, '.rjære o. lign. 
fra Hænder og Arbejdstøj. 

Forlang ,,'l'ik lu'· hos Deres Køb
mand eller skriv ti: 

Worning � Peter e.n, Vejle. 

VAREHUS 

ITilbud til Tjenestemænd. 
De kan for Fremtid n faa aabnet en Konto, paa 1: masses 

Herre- og Dameskræderi san'lt Herrekonfektion og Drengetøj, 
paa Jtateb taling til ahsohtl kontante Prl er. 

M.('(l Højaqtelse 
J. V. Jensen, Skræddermeater. Gl. Kongevej 135 B. Vat r. 4610. 
lJden lJ<lbetalinr; lJden lJdbetalina-

r�������+: 

� E:�:.:f �:!��
r

�.:��"'re�:�:�{;.1��:��::.I' � l�����··
A. Larsens Efttl., Skotøjsmagasin, Istedgade 57.

Prima dansk Fodtøj til 'maa Pri er. 
Reparationer udføre paa eget Værk ted. - 'l'elt'. Ve ter 4 3 )'. 

J A k 
,

,. 
Bag eri & Cond ito ri 

■ g Ør S O V � FJeusborggadc 61. Tlf. Vest. 11867 
anbefaler sig til tl'Herrer Jernbanemænd mecl 1. Kla1111el!I Vnrer. 

Bestillinger paa større Oi{ mindre Kager til elskaber motlta:;c,i. 
Mnl',renhrød hl'in2e11. Mol',renhrød hrin2t> t11. 

Lædervare" Forretning en, 
Sdr. Boulevard 44-46 

Tlf. Vester 1494 v. 
anbt>fales. 

Rejsekufferter,Citytasker,Portemonni.e�r 
Skoletasker, Tegnebøger m. m. 

i stort dval;:. 

Vesterbros Vinimport. 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

B. 0. Hansen,
62, \' e�terbrogade 62.

Trikotage- og Garnforretning. 
-- 'tort <lntlg. -

Umlerbeklæd11i11g, :-;, mm per, okker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

Engelsk-Dansk Beklægnings-Magasin 
L:rng"'R1le 61. VALBY. 1'elcl'. ol. 

Største, billigste og hetlste 
Herre� og Drengeekviperings

Forretning og -Skrædert, 
Underbelclædnlno, Hatte og Huer. 

RATTUTS SALGSKONTOR 
Amicisvej a1 København V. 

li 

,,S C HU �T- Z'', Istedgade 134.
Telefon• li 372. 

=========== ALT I MA ,m�AKTUR TlL !HLLIGSTE PRI ER ===========

SPECIALITET: llaskintøj, kjorter, Underieklædaing, Drengetwj, Linned, Forkhedtr Seaged■iyr. 
QeTln■t tuller •odtaceø. StatabaDefanktio■•rer 5 pCt. Ra••• 

STØT DANSK INDUSTRI KØB DANSKE ,VARER ·· 

-��V�ars�!;:::==-----
KØB ■ANUFAKTURVARER & TRIKOTAGE 

i Varemap:asinet - vetl �"rk. Jensen - Ve�tergade 1, r. undby. 
Telefon 2305 - Stort Ud valg i Legetøj - Telefon 2305; 

Brdr. Nielsen, Brogade 5, Nr. Sundby JuyeJ�;·etou ��ii�J�ed 

Fest-, Brude- og Jubilæumsgaver. kyttepræmier i stort dvalg 

Køb Forbruget hos 

J. 'Chr. Sørensen
Tapet- og Farvehandel 
Ve terg:ide !) • Nørre nndby • Tlf. rHG

I = ----

i., 

• 
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