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EN -�OVERENSKOMST 

Skal den ikke holdes? 

l en Artikel i forrige Numer om Norme
ringslovforslaget fremsatte vi nogle Bemærk
ninger angaaende Forøgelsen af Lokomotivfø
rernes Antal, ·idet vi henviste til den Overens
komst, Dansk -Lokomotivmands Forening "i 
1925 fik med det daværende Ministerium Stau
ning. Og vi gav Udtryk for, at vi havde ventet, 
at den resterende Del af den Gæld, Staten staar 
i til Dansk Lokomotivmands Forening, var · ble
ven indfriet nu, da samme. Minister sidder for 
Styret af offentlige Arbejder sqm den Gang. 

Da vi nu har set, at Normeringslovforslaget 
intet indeholder om vort Tilgodehavende, spør
ger vi med Undren: kan man bære sig saaledes 
ad, fordi det er en Statstjenestemandsorganisa
tjon, man har sluttet Overenskomst med? Vi 
føler os overbevist om, at havde man en Over-· 
enskomst med en eller anden Fagorganisation, 
blev man pisket til at overholde Overenskom
sten, hv·is man ikke vilde have Strejke. Men kan 
man saa, hvpr der sidder en social-radikal Re
gering under Statsminister Staunings Forsæde, 
bryde sig Pokker· om Aftaler eller Overens
komster, fordi det er Tjenestemænd, ·man har 
med at gøre? - . Tjenestem�n-d optræder i 
Reglen, altid meget loyalt, fra dem venter man 
kun en eventuel Protest. 

Vi spørger: Kan Staten bære s1g saaledes 
ad overfor· en Tjenestema11-dsorganisåtion, man 
slutter Overenskomst :nied, at man lader Orga" 
nisat_io:oen betale. sin Rart,:og naar den er ind
kå.sseret, glemmer St·rute:M-at. betale sin Part? 
rr· •.:Vi.spørger ,pare:.: Kån rnån det? . , ... ·_ 
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. Organisationen har selvfølgelig forsøgt · at
faa- den Sag rnttet ved Henvendelse paa rette 
Sted, saa·ve·l hos Minister som hos Folketingets 
Lønningsudvalg, hvor Normeringslovforslaget
for Tiden ligger. Og for at klargøre, hvorledes 
hele denne Sag ligger, er der udarbejdet eri Re
degørelse over Spørgsmaalet: Lokomotivførere 
til Lokomotivførertjeneste saavel paa Stræknin
gen -som til Rangeringen, som foreløbig er til
stilet Lønningsudvalgets Medlemmer. Denne 
Oversigt lyder saaledes: 

a) Strækningstjenesten.
1913. August: Lokomotivpersonalets Repræ

sentanter har Audiens hos Trafikminister Has
sing Jørgensen og beklager sig bl. a. over den 
udstrakte · Anvendelse af Lokomotivfyrbødere 
til Lokomotivførertjeneste. 

Oktober: Under Folketingets første Behand
ling af Finanslovforslaget kritiserer Folke
tingsmand L. Rasmussen, Fredericia, de bekla� 
gelige Forhold, Lokomotivpersonalet ved Stats-_ 
banerne anvendes unde1\ b. a. den udstrakte 
Anvendelse af Lokomotivfyrbøder� til LQr_ 
koniotivførertjeneste. Trafikministeren giver 
Løfte om, at Spørgsmaalet skal blive gjort til 
Genstand for Undersøgelse. 
· · · 1914_ Februar: Trafikministeren indkal'der

Repræsentanter for Statsbanernes Administra-'
tion og · Lokomotivpersonalets· Organisa-:
tion til et Møde i Ministeriet. Som Punkt 1 e1�
opstillet: Forfremmelse af de LokomotivfyrbøJ
dere, der til Stadighed forretter Lokomotivfører--�
tjeneste. . , - .. · - :, - ·

•-'April-:' -f'.inansudvalget · tager Initiativ �tii1
SpøTgsmåalets Løsning; der stilles i dette Øje-
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med ·10 000 Kr. tit Raadighed for Trafikmini
steren. 

9. Maj: Ministeren indkalder p�any Admini
strå.tionens og Organisationens Repræsentanter 
til et' Møde i Ministeriet. Ministeren giver her 
Oplysning om de til hans Raadighed stillede 
10 000 Kr., og Mødet slutter med, at Spørgsmaa
let henvises til Forhandling mellem Admini
strationen og Organisationen. 

31. Juli: Forhandling i Generaldirektoratet,
h'9'or det først behandlede Emne i den af Gene
raldirektoratet opstillede Dagsorden lød saa
led�s: 

»Ansættelse af et saa stort Antal nye Loko
m'otivførere, at al Reservetjeneste som Lokomo
tivfører paa Jernbanelinien kan udføres af Lo� 
komotivførere_ eller Oprettelse af en ny for Fø
rere af Rangermaskiner bestemt Stilling, der 
indordnes mellem Stillingerne som Lokomotiv
fører og Lokomotivfyrbøder.< 
· "Forhandlingen endte resultatløs.

29. Sept.: Trafikministeren fremsender føl
gende Skrivelse: 

., »I !:)t i August Maaned 1913 til Ministeriet 
indse:qdt Andragende henledede Bestyrelsen for 
)Da:q.sk Lokomotivfører- og Lokomotivfyrbø
der Forening« Ministeriets Opmærksomhed 
paa ·den udstrakte Anvendelse af Lokomotiv
fyrbødere ved Statsbanern� til Udførelse af Lo
komotivf�rertjeneste. 

-Denne:Henvendelse har givet Anledning til,
at '�pørgsmaalet om Forfremmelse af et større 
Atital Lokomotivfyrbødere til Lokomotivførere 
end hidtil· eller om Oprette.Ise af en særlig Stil
ling for ':J;'jenestemænd, som forretter Range
ringstjeneste, h_ar været Genstand dels for en 
foreløbig Drøftelse under Ministeriets For
sæde· med Repræsentanter for vedkommende 
Tjenestemænd, dels for en Forhandling mellem 
Generaldirektionen for Statsbanerne og »Dansk 
Lokomotivfører- og Lokomotivfører Forening« 
samt t-rende' Medlemmer af Jernbaneforenin
gens 9. Kreds. 

Da sidstnævnte Forhandling, for saa vidt 
angaar det foran omhandlede Spørgsmaal, er 
afsluttet uden positivt Resultat, har Ministeriet 
besluttet, _at imø,dek�mme l:,okomotivfyrbøder
nes Ønsker derved, at der udnævnes et saa stort 
Antal Lokomotivførere, at Tjenesten som Lo
komotivfører ·paa · Jernbanelinien i· det væsent: 
lige ·kån blJye .µdført af :,:_,okomotivførere; hvor
ved beinærkes,_ -�.t det er en Selvfølge, at de Lo-

komotivfyrbødere, som saa,iedes udri.ævnes til 
Førere, i det eventuelt ønskelige Omfang tillige 
paa samme Maade som hidtil ville blive an
vendte til Udførelse af Rangeringstjeneste. 

Hassing Jørgensen 
Saxild� 

Oktober: Folketingsmand L. Rasmussen 
takker Ministeren, fordi han har stillet sig for
staaende overfor en Løsning af Spørgsmaalet, 
men beklager samtidig, at det Beløb, som i 
denne Anledning blev stillet til Raadighed, ikke 
er anvendt. Trafikministeren s.varede ifølge 
Rigsdagstidende saaledes: 

»Der har været ført temmelig vidtløftige
Forhandlinger om det Spørgsmaal, uden at det 
egentlig lykkedes at opnaa Enighed, nogen 
fuldstændig Enighed i hvert Fald, mellem Gene
raldirektoratet og Personalet. Spørgsmaalet er 
derefter afgjort af Ministeriet saaledes\ at man 
bevilger en Forfremmelse af Fyrbøderne i et 
saadant Antal, at Betjeningen paa Linierne i
alt væsentligt kan udføres af Lokomotivførere 
alene,- Jeg mener at have Grund til at tro, at 
Personalet har furidet denne Løsning af Spørgs
maalet rigtig og rimelig, og jeg haaber dermed, 
at ·denne Sag skulde være ude af Verden.« 

•'November: 70 Lokomotivfyrbødere forfrem
mes til Lokomotivførere, hvorved det er fast
s!aaet, at Lfterntidig . skulde Lokomotivfø;ertje
noste udføres af Lokomotivførere. 

. •• r - b) Rang�1·tjenesten.
-1917. Up.der Fina�slovdebatten henstillede

Folketingsmændene N. Andreasen, Næstved, og 
H. P. H,ansen, Slagelse, til Trafikministeren; 
at Spørgsmaalet om Betjeningen af Ranger
lokomotiverne løses paa den Maade, at disse 
Lokoµ10tiver· betjenes af Lokomotivførere. 

1918 . .. 25. Oktober: Forhandling i General
direktoratet, som endte resultatløs. 

19. December: Forhandlingen genoptog'es,
og der blev tilvejebragt en Ordning, hvorved 
ca. 100 af de Lokomotivfyrbødere, der betjener 
Rangerlokomotiver- paa særlig vanskelige Sta
tioner (Færgeoverfarter o. 1.) forfremmes til 
Lokqmotivf_ørere. 

1925. Efter at Spørgsmaalet »Rangerloko
motiver-nes Betje.ning« flere' Gange havde været 
beh,�ndlet mellem Administrationen og Organi
satio�en · .,: · 1919, f�23 �g. 19,24 �; __ beslutte�e
Trafikniiniste.I' ::Friis. Skotte sig ·i Sommeren 
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·1925 til at søge dette Spørgsmaal endelig løst.
Efter :Orøftelse mellem Ministeren, Administra
tionen og OrgaI)-isationen nedsattes der �t. min

dre Udv:ilg _til at foretage en nærmere Under
·søgelse af Mulighederne· for Tilvejebringelse
af en Ordning, som økonomisk hvilede i sig
s�lv. Efter at Udvalget var færdig med sit Ar

bejde, sluttede Statsbanernes Generaldirektorat
og· Dansk Lokomotivmands Forening den 16.
December 1925 0 verenskomst i Spørgsmaalet
:>Rangerlokomotivernes Betjening.« Overens
komsten gik ud paa, at samtlige Rangerlokomo
tiver i Løbet af 3 Aar skulde besættes med Lo
komotivførere, i hvilken Anledning 194 saa
danne skulde nyudnævnes. Af de med Sagens
Løsning forbundne Udgifter, · ca. 223 000 Kr.,
ydede Personalet selv de 209 000 Kr.

Trafikministeren og Finansministeren god
kendte den trufne Aftale, der fandt sit Udtryk
i Forslaget til Normeringslov for 1926-27 (Nr.
41, Side 26), hvor følgende er anført:

»Flertallet af Rangermaskiner har hidtil
været eenmandsbetjente, som Regel af Lokomo
tivfyrbødere, idet Tomandsbetjening kun er
indført paa de fleste Overfartsstationer og paa
visse _vanskelige Rangeromraader, navnlig
Havnepladser. Fra LokomotivpersonalPt har
man gennem mange Aar modtaget Andragen
der om, at der maatte_ blive etableret Tomands
betjening paa alle Rangermaskiner, eller i det
mindste, at alle eenmandsbetjente Rangerma
skiner skulde betjenes af Lokomotivførere. Man
har ikke ment at burde udvide Tomandsbetje
ningen, og af økonomiske Grunde har man og
saa hidtil modsat sig Udnævnelsen af Førere
af de _eenma-ndsbetjente Rangermaskiner til Lo
komotivførere, endskønt man erkender, at de
paagældendes _Dobbelthverv som Fører og Fyr
bøder maa anses for mere kvalificeret end al
mindelig Lokomotivfyrbødergerning. For at
søge Spørgsmaalet løst har man ladet et Ud
valg, hvori Personalet var_ repræsenteret, un
del'Søge, hvorvidt det var muligt som Ækviva
lent for den med Udnævnelsen forbundne Ud
gift, ca. 223 000 Kr. aarlig, at anvise tilsvarende
Besparelser. Ved den stedfundne Undersøgelse
og senere Forhandling med Personalets Orga
nisation er det blevet muligt at foreslaa Nor
måtivet for Lokomotivfyrbødere nedsat med 47
Mand, dels ved i flere Tilfælde at ændre To
mandsbetjening til Eenmandspetjening, .. d�ls
ved· eh f o:rhøjel�e af de nug·æ1dende Ma��imum

. - .. !_ . .! . � . • • - ' 

for sammenhængende· Rangertjeneste -( eksJ,d. 
Eftersynstjeneste) paa eenmandsbetjente Ma
skiner fra 7 til 8 Timer daglig ( idet dog det 
maanedlige Maksimum paa 195 Timer forbliver 
uforandret). Besparelsen ved Nedsættelsen i 
Normativet kan anslaas til ca. 209 000 Kr. 
aarlig. 

Selv om den paatænkte Omordning herefter 
vil medføre en aarlig Merudgift af ca. 14 000 
Kr. mener man dog at burde stille Fo:rs.lag om 
Sagens Løsning paa det heromhandlede Grund
lag. Medens Besparelsen kun vil finde Udtryk 
paa Finansloven, vil der paa Normeringsloven 
kræves Bevilling til Udnævnelse af ialt 194 Lo
komotivførere. Bl. a. under Hensyn til, at Ned
gangen i Antallet af Lokomotivfyrbødere med 
normal Afgang først kan ventes gennemført i 
Løbet af et Par Aar, foreslaas Udnævnelserne 
fordelt paa 3 Aar med 74 det første Aar og 
60 de to følgende.« 
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Man maatte herefter gaa ud fra, at ogsaa 
denne Sag var bragt til en endelig Ordning. 

I Henhold til foranstaaende skulde man.alt
saa kunne betragte de omtalte Spørgsmaal som 
fuldt løste saavel for Strækningstjeneste,ns som 
for Rangertjenes-tens Vedkommende; men s� 
indtraf Regeringskrisen i 1926, og Normerings
lovforslaget for 1927-28 indeholdt ikke det 
Forslag, som ifølge Overenskomsten skulde 
fremsættes. Foreningen henvendte sig derfor 
til Folketingets Lønningsudvalg, som. foranle
digede Samraad med Trafikministeren, der 
ifølge den af Udvalget afgivne Betænkning var 
enig i, at alle Rangermaskiner skulde besættes 
med Lokomotivførere, men alligevel mente Mi
nisteren, som regnede med at faa overtallig� 
Lokomotivførere paa Grund af personalebespaa 
rende Foranstaltninger (Ændringer i Tjeneste� 
tidsreglerne m. v.) a-t kunne gennemføre- Over
enskomsten fuldt ud ved en Udnævnelse af ialt 
38 nye Lokomotivførere. Disse Udnævnels.er 
fandt derefter Sted. 

Imidlertid udvidedes Toggangen samme Aar, 
dette medførte en i Strid med Overenskomsten af

1917 og af 1925 stigende Anvendelse af. Loko" 
.motivfyrbødere til Lokomotivførertjeneste. Og 
da _heller ikke Forslaget til Normerings-lov for 
1928-29 indeholdt Forslag angaaende den af
talte For�gelse �f Lokomotivførernes -.-Antal, 
henvendte Organisationen sig paany .til Folke
tinget� Lønningsudvalg, der atter . drøftede 

• 
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Sp-ørgsmaalet i Samraad med Trafikministeren, 
- otn imidlertid hævdede, at Person'alereduktio
nerne i Forbindelse med Indførelse af Motor
drift i Løbet af en kortere Tid vilde kunne fri

rgøre saa mange Lokomotivførere, som der
endnu manglede i at opfylde Overenskomsten,
hvorfor det ikke var nødvendigt at søge ·Antal
let af Lokomotivførere forøget.

Det viste sig imidlertid, at Ministerens For
nodning, ikke var rigtig, thi Lokomotivfører
mangelen blev stadig større og større, og An

·vendelsen af Lokomotivfyrbødere til Lokomo
·tivførertjeneste steg tilsvarende, saaledes at
man ved Udgangen af Kalenderaaret 1928 havde
100 Lokomotivfyrbødere, som i ca.' et Aar

::havde udført uafbrudt Lokomotivførertjeneste,
hvorfor Foreningen atter henvendte sig til Løn

.ningsudvalget, der igen foranledigede Samraarl
·med Ministeren, som overfor Udvalget oplyste,
at der paa Grund af udvidet Motordrift vilde
1kunne spares 20 Lokomotivførere, hvorfor han
ikke ansaa det for nødvendigt at søge Antallet
af Lokomotivførere forhøjet, Lønningsudvalget
gik derefter ud fra, at Normeringen af Lokomo
'ti vførere var i Overensstemmelse med den i
Normeringslovforslaget for 1926-27 under Lb.
Nr. 41 anførte Overenskomst angaaende dette
-T◄\irhold.
'. . • Det vil· saaledes ses, at baade Statsbanernes
-.Ledelse, Trafikministeren, Finarn�ministeren og
Rigsdagen gennem Folketingets Lønningsud

-valg i 1926 har godkendt· den angaaende Ran
·gerlokomotivernes Betjening sluttede Overens
·komst, i.følge hvilken der, som før nævnt, skulde
udnævnes 194 Lokomotivførere. Af disse er der
-Jh(n t1dnævnt 112, der mangler saaledes endnu
,82,· · forinden Overenskomsten for Administra
tionens og Bevillingsmyndighedernes Vedkom
mende er overholdt, medens Organisationens
-og. Personalets Modydelse (209 000 Kr.) for
længst er indkasseret.
· · :Tjenestetidsreglerne er nu nøjagtig de sam
me, som var gældende ved Overenskomsten·s
Indgaaelse, og da Rangering med egentlige

·Rangerlokomotiver ifølge Statsbanernes Drifts
.bei.'etnfng er steget fra 759 160 Timer i 1925-26
tU 770 330 Timer i 1928-29, .maa disse Maski
n�rs, Betjening kræve mindst det samme Antal
.Personale, som det der udkrævedes i 1926, saa
tedes at Foreningen med fuld Ret kan hævde,
l:!-t. tle _o 1ennævnte 82 .tldnævnelser. mangler, in-
chm .. 0.verenakomsten e!:'.overhoJdt:�-� ... - •. ·
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"Den samlede Kørsel med Damplokomotiver 
er ligeledes ifølge Statsbanernes Driftsberet
ning steget ca. 10 pCt.,· nemlig fra 28 036 400 
km i 1925-26 til 30 660 600 km i ·1928-29. 

Den til en saadan Forøgelse af Toggangen 
nødvendige Forhøjelse af Personaleantallet 
har 'ikke fundet Sted for ·Lokomotivføretnes 
Vedkommende. Forholdet er derfor d�t, at ·det 
ifølge Materiale, som Foreningen indsamlet, 
for Tiden et en Lokomotivførermangel paa ca. 
152. 

Foreningen maa anse det for rimeligt, ikke 
alene at den om Rangerlokomotivernes Betje
ning trufne Overenskomst overholdes,· men og
saa at Lokomotivpersonalet forøges i Forhold 
til de stedfundne Trafikudvidelser. 

Sluttelig skal man pege paa, hvorledes det i 
nærværende Skrivelse anførte staar i Overens
stemmelse til de faktiske Forhold; thi de 82 Lo
komotivførere, som endnu mangler til Ranger
lokomotiverne,- sammenlagt med den af Gene
raldirektoratet dette Aar forlangte og åf Tra
fikministeren godkendte Forøgelse, 77, hvilken 
sidste Forøgelse fuldt skulde · dække de siden 
1926 stedfundne Trafikudvidelser, giver netop 
det Tal, der svarer til den nuværende Lokomo-
tivførermangel. 

Foranstaaende Oversigt fortæller med' .. a,,l 
ønskelig Tydelighed, hvorledes Landet ligger. 

Foreningen har ved Repræsentanter haft 
Foretræde for Folketingets Lønningudvalg, der 
ogsaa har haft Samraad med Ministeren om 
denne Sag. 

Saa vidt det har været os muligt at faa nær
mere at vid'e· om Resultatet af Samråadet/ 'er 
det det, at Ministeren mener, at dette· Spørgs
maal henvises til Behandling i Lønninskom
missionen. 

Kan det virkelig være Socialdemokraternes 
Mening, at man har Lov at behandle en Over
enskomst paa den Maade. Vi er af den Mening, 
at denne Sag aldeles ikke kommer den ned
satte Lønningskommission ved, ikke det bitter
ste. Da Rigsdagen i 1925 vedtog Ordningen af 
Rangermaskinespørgsmaalet, vedtog den sam
tidig, at der skulde være Lokomotivførere ·paa 
samtlige Lokomotiver, og deri vedtog endvidere, 
at Ordningen skulde gennemføres i tre paa hin
anden følgende Aar, At Venstreregeringen for
�uskede Spørgsmaalet- v'ed -·diktatorisk, at ·:,gen:. 
nemføre andre Tjenestetilis'regle:r '.eg ved ,at fbr-
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ST A. TSINDUSTRI I TYSKLAND 

Af P. P. Svejstrup. 

,tælle, at m.an'.ved Ino.førelse af Motortog kunde 
klare' Sp�rgsmaalet uden a.t qdnævne Lok6mo-
\ivførere, har siden vist sig at være ganske fejl
�agtigt, hvad der tydeligt nok er vist i foranførte 
.te�egørelse. Da Tyskland for i() Aar siden forvandledes fra 

Kejserdømme til Republik, ejede Riget ikke saa helt 
_faa -industrielle Virksomheder. Der var først ad
skillige Anlæg, hvor man direkte arbejd.ede for Krigs
haandværket, som f. Eks. Fabrikkerne i Spandau 
og det store Værft" i Kiel; endvidere havde Riget 
under Krigen i høj Grad savnet Kvælstof baade til 
militær Anvendelse og for at holde Landbrugsproduk
tionen oppe, saa Befolkningen ikke sultede, og man 
havde derfor taget Initiativet til at bygge en mægtig 
Kvæls,toffabrik i :Midttyskland. For at skaffe den 
fornødne Kraft havde man overtaget et af A . E. G. 
paabegyndt direkte paa Brunkulslejerne bygget Elek
tricitet n�rk i Zschornewitz ved Bilterfeld, og ende
lig havde Riget interesseret .sig for Udviklingen af 
Aluminiumsindustrien for at ha ve det fornødne lette 
iVfetal til Flyvemaskinerne. 

V1 vil se det, før end vi tror det, at den nu
siddende Regering vil skyde en lovlig vedtaget 
Overenskomst til Side under Paaskud af, at 
_:den Sag. bør behandles i Lønningskommissio
.nen. 
.. · Blandt· Rigsdagens socialdemokratiske Med
.lemmer sidder jo adskillige Fagforeningsledere, 
�er utvivhomt maa faa en daarlig Smag i Mun
�den ved at se den Sag behandlet paa den Maade, 
som det nu for Øjeblikket er Ministerens Me
ning .at give den. Og vi kan ikke tænke os det 
in.uligt, at de stiltiende vil finde sig deri. 

Vi har ikke stukket noget under Stolen, vi 
'forlanger blot en rimelig og retfærdig Løs
ning af denne for os vigtige Sag. 

Og vi nærer_ det bestemte Haab, at Retten 
<11.ok skal sejre, og det er ensbetydende med, at 
·Vi faar vort Krav o·pfyldt.
·· : Thi vi har Retten paa vor Side!
!: J,. :' 

- -
7 DAGES FERIEKURSUS 

Paa Kongressen i Maj 1929 besluttedes at 
oprette Kursus for Medlemmer. Der pegedes 
bl. a. paa, at et eventuelt Kursus kunde tæn
kes oprettet paa Foreningens Feriehjem. 

I Henhold til ovennævnte Vedtagelse har 
Ho.vedbestyrelsen besluttet at afholde .et· 7 Da
_ges Feriek.u:rsus i sidst� Halvdel af Maj Maa
ned ·paa Feriehjemmet. 
, · Vi kan foreløbig meddele, at der: kan tæn
kes oprettet to Studiekredse, hver Kreds· med 
_12 Deltager·e_·· En"Kreds omfattende: Praktisk 
J'illidsmandsvirksomhed for Jernbanemænd, og 
_en Kreds omfattende: Samfundslære. Det er be
tingende for Oprettelsen af Kursus, at der mel
_d�r sig 24 Deltagere. Der vil i Forbindelse med 
.Studiekredsarbejde blive arrangeret Afhodelse 
:af Foredrag af oplysende Karakter: 

Vi henleder allerede nu Opmærksomheden 
_paa dette E:ursus og i næste Nummer af nær
værende Blad vil der fremkomme detaillere,de 
_(?plysning�r:. 

· . 

.- •. •-··-" .. .. ..: ..., ., l-. ... , ----�-- � \. - . � 

.. , ·•- .

.:.· ... • .  

Alle disse indu. trielle Vir1cso-mheder blev styret fra 
de ministerielle Kontorer ·i Berlin, og det gav .sta
dig Anledning ·til mange politiske Angreb og Dis
ku sioner, hvad ikke virkede fremmende paa Indu
striernes Arbejdsro. Fra demokratisk Side kunde 
man ikke helt benægte Berettigelsen af Kritiken, dels 
fordi Industrivirksomheder. rriaa handle efter ·øje
blikket. Forhold og kommer bagefter ved at afvente 
Rigsdagsbeslu tninger, dels fordi Statsrevisionen var 
:i.uridisk indstillet og ikke .egnede sig for Erh�ervs
forhold, og endelit .fordi Statens faste Lønninger 
gjorde det . vapskligt (:l.t holde paa de allerdygtig-�te 
Teknikere, idet de konkurrerende private Virksom
heder tilbød højere Gager, Man besluttede derfor i 
�9�3 helt. at oJJl;!æv,� det. n,ævnte Ministerium samt at 
·orndaillle · de· paagailq.1rnd1:i Bedrifter tit Aktieselska
l;ler, hvis · Aktier igen ejedes af et Kontrolselskab
(V.ereinigte Industrie-Unternehmungen A. G., forkor
tet Viag), og dettes Aktier ejedes igen af Finansmini
steriet, saaledes at Finansministeriet blev eneste Ak
tionær -paa Generalforsamlingen og derved blev i
Stand til at bestemme, hvem der skulde sidde i Be
styrelsen, og i de_t hele at trække Hovedlinierne i
Viag.s Politik op. 

' ··. · 
Denne Nyordning betød, at Viag fik samme Hur

tighed i Di:spositionsevnen og samme Handlekraft som
andre private 'Aktieselskaber, medens 6elskabets
økonomiske Politik paa Grund af Ejerforholdene dog
maatte være baseret paa Samfundets Behovsøkonomi
i Modsætning til Privatbedrifternes Profiløkonomi.

J)enne Modsætning kom ikke mindst frem ved
Rigskreditselskabet, der er behjælpelig med at skaffe
Kommuner og sunde Erhvervsvirksomheder den for
nødne K1·edit, og Revisionsselskabet, der har afgivet
talrige Betænkninger om Erhvetvsvirksotnheders
Økonomi, og derved har hjulpet disse til en sund
Reorgani ation. Se"lskabet'. har i stigende Grad metl
Yirket tii at= s -kabe Ensartethetl i Erlnenenes' "Regn�
'�k;'1sfo't'.holp/ V�rdiansætttilser :og Kalkulatio11er· · o·g
·11a1°·derved �idet--et· amfund mæssigt væfd\fuldt 'Ar-

• 
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bejde i Retning af at gøre Erhvervslivets Forhold 
mere overskueligt, og dette har ikke mindst haft Be
tydning for Finansministeren. 

Til Viag hører .endvidere en Del Virksomheder in
denfor Maskinindu-strien, disse stam�er -fra tidligere 
militære Fabrikker og har. derfor µiaattet gennem
føre en fulds•lændig Om.lægning til Fredsproduktion; 
dette har været meget vanskeligt, fordi Maskinindu
strien i Forvejen var i Stand til at fremstille mere, 
end der forbrugtes, saaledes at Konkurrencen har 
været haard. Adskillige af de gamle Virksomheder 
har maattet opgives, men de, der nu er tilbage, har 
gennemført en Rationalisering og Modernisering, -saa
ledes at de er i Stand til at konkurrere med tilsva
rende Privatvirksom.heder paa lige Grundlag, og at 
de i Fremtiden, vil kunne forventes at give et større 
Udbytte. 

Hvad dernæst angaar Viags Datterselskaber. in
denfor Aluminiumsindustrien, saa hører de til Ver
dens bedst organiserede og bedst ledede Virksomhe
der indenfor denne Branche. De tyske Rigsalumi
niumsfabrikker er Medlemmer af det europæiske Kar
tel, og man kan vel af den Kendsgerning, at saa store 
Fabrikker som de ty.ske tilhører Staten, forklare no
get af den Nedsættelse af Priserne, som Aluminiums
kartellet har gennemført, og som andrager 460 Mk. 
pr. Ton, saaledes at Prisen nu er 1000 Mk. pr. Ton. 
Dette er nemlig ganske bemærkelsesværdigt, fordi 
andre Verdenskarteller faktisk som oftest forhøjer 
Priserne, saaledes har Kobberkartellet f. Eks. i de 
sidste Par Aar forhøjet Kobberpriserne med ca. 50 
pCt. De tyske Rigsaluminiumsfabrikker har endvi
dere udført et stort Arbejde for at finde paa nye 
Legeringer, saaledes at Aluminium kan finde en vi
dere Anvendelse, bl. a. ved Bygning af Automobiler 
og til Højspændingsledninger. 

Det ·største af Viags Datterselska,ber er Elektro
werke, der med en Aktiekapital paa 60 Millioner 
Mark er førende i den tyske Elektricitetsindustri. 
Dette Selskabs største Anlæg er Elektricitetsværket 
i Golpa Zschornewitz, der i Øjeblikket er Verdens 
største og mest moderne indrettede; det gør et impo
nerende Indtryk at gaa rundt paa de store Anlæg 
og se, hvorledes alt groft Arbejde udføres maskinelt. 
Som Eksempel paa, hvilke tekniske Forandringer, 
der er gennemført i den senere Tid, skal nævnes, at 
de- Spor, der fører langs de aabne Brunkulsgruber, 
tidligere blev flyttet i Afs11it paa 1000 m af 100 Mand 
i 10 Timer, medens de nu ved Hjælp af en Maskine 
flyttes af 4 Mand i 3 Timer. Dette, der paa den ene 
Side giver et uhyggeligt Billede af de tekniske Frem
skridts øjeblikkelige Forhold til Arbejdsløsheden, vi
ser paa den anden Side lidt om, hvad Frmskridtet 
kan betyde for Prisbilligheden for Elektriciteten. 

Elektrowerke har en meget høj Anvendeligheds
grad for sine Anlæg, idet en meget væsentlig Del 
anvendes til de konlinuerligt arbejdende Aluminiums
og Kvælstoffabrikker, medens en stor Del af Resten 
anvendes som Grundl�g for Forsyningen· af B{lrlins 
elektriske J ern,baner og til Berlins og andre store 
Byers kommunale Behov. De kommunale Elektrici-

tetsværker fremstiller saa Elektriciteten i de Timer, 
hvor der er Maksimumsforbrug (Spidsbelastningen). 
�lektrowerke ·kan ,derfor levere -sin Elektricitet mE1get. 
·billigt, og der ·ar'bejdes. stadig' jhærdigt ·paa nye Fre'm
skridt (Udnyttelse af de flygtige Bestanddele af Brun
kullene, Forøgelse af Kedeltryk, Maskinenheder o. s.
v.), ligesom man er i Gang med et Samarbejde mel
lem alle de førende Elektricitetsværker i Ty.skland,
-saaledes at man er inde paa at lade Bayerns Vaii.d
kraftelektricitet fra Brunkulsdistrikterne.

Stor Betydning for det tyske Erhvervsliv har og
saa Viag.s Deltagelse i Kalkkvælstofproduktionen haft;
i de senere Aar har man gennemført et nøje Sam
arbejde med Milliardkoncernen ·•Fa1·benindustrie«,
der har forpagtet Viags store Anlæg i Midttyskland,
men, Riget har alligevel bevaret Indflydelse paa, at
der skaffes den fornødne Kvælstofgødning til Land
bruget til en forholdsvis rimelig Pris.

Vil man til Slut sammenfatte Viags Betydning for
det tyske Samfund, :;aa er det af ikke ringe Værdi,
at Ministeriet gennem -saa store og velledede Fore
tagender har nøje Kontakt med Erhvervslivet. Hertil
kommer, at Rigets Interesse i Industriforhold ligger
indenfor de Produktionsgrene, der i de sidste Aar har
været og formentlig vil vedblive at være i den ,største
Udvikli11g. M_an maa dog paa den anden Side ikk1t
overvurdere Betydningen. af den Demokratiserfog, der
saaledes har fundet Sted siden Republikkens Sejr for

10 Aar siden.' ·udviklingen gaar nok i Retning fra
Produktion for Profit til Produktion for Behovstil
fredsstillelse, men man har i hvert Fald Begrundelø
for at mene, at Vejen er lang og tran�.

KULSTØVFYRING. PAA 

LOKOMOTIVER 
Af Lokomotivfører F. SptUr. 

At der under en Forbrændingsproces i _et 
Kedelfyr tilføres Brændslet den rette Luft

mængde er af meget stor Betydning og bestem
mende for hele Forbrændingens Økonomi. Til
føres for lidt Luft, udnyttes Brændstoffets
Brændværdi ikke fuldt, fordi der ikke er Luft 

nok til at forbrænde alle de udviklede Gas
mængder, som derfor uforbrændt forlader Skor
stenen. Tilføres mere Luft end nødvendigt, ta
bes Varme ved, at den for meget tilførte Luft 
ophedes tii Fyrets Temperatur og derved und
drager Fyret noget af. den Varme, som skulde 
OJ?tages i Kedlen. Det kan ogsaa Udtrykkes saa
ledes, at tilført Luft, som ikke indgaar i For
brændingen, virker afkølende i Fyret og Kedel
rørene. 

lfoldes et' Kedelfyr for tykt, er det vanske
ligt �t tilføre 9en rette Luftmængde alle Steder 
i Fyret, det låder sig lettere gøre med et tyndt 

.. 

.. 
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Fig. 1. Kulstøvfyring i en Lokomotivkedel. 

Fyr. Forbrænder et Kvantum Kul bestaaende 
af mindre Stykker, med Adgang for Luften mel
lem de enkelte Stykker, er der bedre Mulighed 
for en økonomisk Forbrænding, da der paa de 
mindre Kulstykker er større Overflade, hvor
paa Luften kan indvirke, end paa det samme 
Kvantum Kul bestaaende af større Stykker. 

fig. 2. Kulstøv-Brusebrænder-. 

. Naar Kul pulveriseres faas en betydelig 
større Overflade paa hver Vægtenhed Kul. For
brændes Kulstøv, som svæver i Luften, sker 
Forbr_ændingen meget hastig og økonomisk, 
idet Kulstøvet hurtigt antager Gasform, og den 
rette Luftmængde kan tilføres, hvorved For
brændingen bliver mere fuldkommen og næsten 
røgfri. 

Til Kulstøvfyring kan anvendes alle Slags 
Kul, selv Kul med ringe Varmeevne og stort 

• I 

Askeindhold, da Forbrændingen foregaar me
get hurtigt og der ikke efterlades Slagge eller 
Aske. 

Den Tanke at forbrænde Kul i Støvform 
blandet med Luft blev prøvet i Tyskland alle
lerede ' 1890, men man opnaaede ikke det øn
skede Resultat. Den praktiske Anvendelse af 
Kulstøv til Fyring fulgte langt senere og brug
tes først i industrielle Ovne særligt i Cement
industrien og senere i Dampkedler. En i Tysk
land udarbejdet Statistik over de derværende 
Kulstøv-Fyringsanlæg, som var i Brug eller 
under Bygning i 1�26, viser, at der i nævnte 
-Aar var over 600 Anlæg i Drift med et aarligt 
Kulstøvforbrug af over 2,5 Millioner t, hvoraf 
største Delen var Stenkulstøv. 

Fyring med Kulstøv anvendtes førs_t i D.� 
forenede Stater i Amerika, hvor i 1916 over 
9 Millio_ner t Kulstøv anvendtes til Fyring� 
deraf kun mellem 0,1 og 0,2 Million t til Damp-
pr_oduktion. 

I Die Lokomotivtechnik omtales Resultater
if Forsøg med Kulstøvfyringsanlæg paa. Lo� 
komotiver, som er foretaget af det ,saakaldte 
»Studieselskab for Kulstøvfyring paa Loko
motiver«, bestaaende af de kendte Lokomotiv-'
bygningsfirmaer Borsig, Hanomag, Henschel,
Krupp og Schwartskopff, samt nogle tyske

. ,. ' 

Fig. 3. Tenderlokomotiv ombygget til Kulstøvfyring. 
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Kulsyndikater. Paa Henschel-Værket i Kas
sel har Forsøgene fundet Sted. Fig. 1 viser 
Kulstøvfyringens Princip. I· en stationær 
Kulmølle males Sten- eller· Brunkul saa fint 
som Mel, og Kulstøvet anbringes i Tenderens 
Kulrum. Med en eller flere Transportsnekker 
(Fødesnekker) ledes den nødvendige Mængde 
Kulstøv til Brænderen, hvor det blandes med 
en Luftstrøm, Forbrændingsluften, og denne 
Blanding blæses fra neden ind i Fyrkassen. 
Til at levere den fornødne Forbrændingsluft 
findes ,en Centrifugalblæser: . Askeka · sen er 
erstattet af en ildfast ,Bundliasse med en min
dre Rist, h�orpaa der· kan brænde et Hjælpe
fyr., 

paa Risten i Bundkassen et Hjælpefyr, som 
vedligeholdes indtil Damptrykket i Kedlen kan 
drive Fødemaskine:riet ... Naar dette er sat i 
Gang, tændes det indstrømniende Kulstøv af 
Hjælpefyret. Som Erstatning for Hjælpefyret 
kan ogsaa -ånvendes en Hjælpebrænder, der 
har sin egen lille Fødesnekke. Dampudviklin
gen reguleres ved at ændre Fødesnekkernes 
Omdrejningstal og tilpasse Mængden af For
brændings} uft tilsvarende. 

Det gode Resultat med G12-Kedlen gav An
ledning til, at de tyske Rigsbaner overlod Hen·-:· 
schel-Værket' at ombygge et Antal 1 E-Ten., 
derlokomotiver til Kulstøvfyring. 

.\ . ::� 

.l 

�f:. ···\.:-:··.·-. -- . ' 

De her' anvendte Brændere kaldes Bruse
brændere. Brusebrænderens. Form er som en 
afstumpet Kegle, Fig. 2, hvis største Endeflade 
er lukket af en Dyseplade med mange smaa 
dyseformede Aabninger. I dens sp1dse Ende 
findes en Anordning, som blander Kulstøvet og 
Forbrændingsluften mege-t .grundigt. Forbræn
dingsluften køler Brænderen saa meget, at Elementdampkedel., 
Vandkøling ikke er nødvendig. Under For- Amerikanerne fremstiller i Øjeblikket en ret ejendom-

melig Dampkedel, som efter Behag kan sammenbygges 
brændingen danner der sig ved Dysepladen af et større eller -mindre Antal Elementer, der hver nær-
smaa Flammer, .som forener sig til en bred mest kån sammenlignes med en lille Vandrørskedel. Hver 
fyldig Flamme, der• fylder hele Fyrkassen. bestaar af to korte Beholdere, af hvilke den ene optræder

Med denne Brænder opnaaedes .paa. Forsøgs- som Dampsamler, den anden er Vandbeholder. 

;:;tedet i en Lokom.otivkedel med ca. 93 m2 Hede• Mellem begge Beholdere er ført et sto1't Antal snævre 
Kogerør og et enkelt noget videre. Nedtage:r:rør, i . dette

flade og 4,1 m:t . Fyrkasserumfang en Varme- idste ligger et mindre Rør, som dog kan udtages for 
udvikling af_ .1,9 ¾i,lioner VE/m2 Hedeflade j Re11·snin·g .. Elementerne er ophængt i et Jernstativ skraa..: 
Timen. 

Efter dette Forsøg blev paa �estilling af det 
tyske Rigsbanesel�kab en G12-Lokomotivkedel 
9m\)ygget tU ,k1,1lstøfyring, og det viste sig, at 
��n · forlangte Fordampningsevne, 60 kg 
pa:inp/m2 Hedef}ade -i TJJl].en.,, ikke alene blev 

ne•ndP ret ·stejlt og Piia en saadan Maad·e, al Varmeud.;; 
videiser frit kan finde Sted. 

,. ' 
De 11ederste Vandkamre virker ikke som Hedeflade·: 

. . • • .. ·•,'!. 

de øverste Beholdere, Dampsamlerne staar alle i Forbin-
delse med e11 stor Dampsamler, hvorfra Dampen ledes 
til Overhederen. , , 

T. f. M. 

pnaaet, men. bf;ltydeligt overskredet. . Varm -
p.d:\dklingen. i Fyrkassen naaede til Tider op Lønnjn�-��pørgsmaalet, 

ovet' 2,8 Millioner VE/m2 Hedeflade i Timen, som overalt er aa brændende, søges for Tiden, og da 
·ærlig i Tyskland og Amerika, løst gennem Forsøg paa 

og Dampudviklingen steg til 100 kg Damp/m• at udfinde en videnska.belig og retfærdig Værdsætning 
Hedeflade i Time�. En saa· stor Dampudvik- a( den m.enneskelige Arbej<,lsydelse. 

. 

ling ved Kulfyring er ikke mulig rned an_dr,!3 .. Den stadig stigende Konkurrence nødvendiggør en yder

Fyremaader. Der anvendtes Brunkul af sæd- liggaaende Rationali ering af al Produktion, og en der

vanlig Handelsva:i;e ·med et Varmeindhold af med følgende nøje Af�asning· af Lønnen i Forhold til 
det ydede Arbejdes Vær'di. 

5000 VE, som ble. v malet til Støv og si
0
0-tet i en E '· · ,.-·, �n saadan Værdimaaling er imidlifrticl lige saa van-

Si med 4900 Masker/cm2
·• Kedlens Virknings- ske)ig som den, - ikke mindst un,de�· Hensyn til den 

grad var 0,6,!. Skorstensrøgen var · gen11emsig- internationale Varudvek&ling, - ·er nøavt::ndig. 
tig og svagt 'gr'aa farvet. · · · · Deu kau. ikke direkte udrngnes af den Tid, Arbejdet 

Fødesnekken og Cen.trifugalbl�seren drives lager, Jnen maa foretages under Hensyn til en vis Arbejds
ydelsesfaktor, som, hvis denne er lille, medfører en til-af en lille St�mpeldampmaskine eller en· Dam'p- SV'l1•n·nclc N d . B t 1· - . , , e gang I e a mgen. 

turbine. Ved Opfyring og. ;tt��st,a,a�n,)æ�R� ,�., ... M !! l];.s1,ne,s }\a o�sa11 mere og mere at· være tilbøjelig

.. 
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til al gaa over til Lønningssystemer, som foruden en vis 

"T-idløn omfatter en Arbejdsydelsespræmie, beregnet efter 

aen Tirkelige Produktionsværdi og den enkelte Arbejders 

-Yåeeyne. T.f.M.

SYGEKASSEN 

Fra den 1. April 1930 ydes der Tilskud af Sygekassen 

•til Dækning af behørigt dokumenteret Krav om Honorar

til anmeldt Privatlæge. Tilskudet udbetales aarligt bag
ud - første Gang efter Udløbet af Regnskabsaaret

1930-31. Endvidere yder Sygekassen fra 1. April 1930

.samme Tilskud til Medicin, der er ordineret af anmeldt
Privatlæge som til Medicin ordineret af Jernbanelægen.

Til Interessenter, der har anmeldt privat Læge, ydes 
,der Tilskud af Sygekassen til Dækning af behørigt doku

menteret Krav om Honorar til den private Læge. Er 

Honoraret til den private Læge mindre end eller lig med 
.det Beløb, der normalt skulde have været betalt en Jern

banelæge for den paagældende Interessent, refunderer 
.Sygekassen hele Beløbet; er Honoraret større, refunderes 

.der det Beløb, som skulde have været betalt Jernbane

lægen. Tilskudet udbetales bagud. Regninger for Regn
. skabsaaret (første Gang efter Udløbet af Aaret 1930-31) 

indsendes af Interessenterne inden Udgangen af April 

lCaaned. - Senere indkomne Regninger vil ikke kunne 
-v�ntes honorerede.

JERNBANELÆGERNE 

Jernbanelæge Gunni Busck, Islands Brygge 9, er bort
rejst fra 2. til 31. Marts d. A. Hans Praksis 1 nævnte 

"Tidsrum varetages af Læge Neumann, Islands Brygge 13. 
Konsultationstid Kl. 12-13 og Fredag Kl. 18-19. 

TAK 

For den store Opmærksomhed, som blev vist os den 
·19. ·Februar, beder vi herigennem alle Bidragydere mod
Jage vor hjerteligste Tak.

C. Pedersen. J. Boyesen.

Vor dybtfølte Tak til alle for al udvist Deltagelse ved 

-vor inderlig kære Mand og Fader, Lokomotivfører Adolf 
<:arlsens Begravelse. 

Kirstine Carlsen og Børn. 

-Overført fra. D. S. & M. F. til D. L. F.: 
Den 1. Februar 1930 Lokfb. H. N. C. Leth Nielsen, . 

Lunderskov. 
Den 1. Februar 1980 Lok fb. K. E. Jen sen Ramkilde, 

11ad.ersley. 

Lokomotivførerkredsen: 

Fredericia: Kassererens Navn og Adresse rettes til: 

. K. V. S. Nielsen, Ansgarsvej 13. 

Repræsentanten for Feriehjemmet: Navn og Adresse 
rettes til: N. K. V. S. Nielsen, Ansgarsvej 13. 

Tønder: Formandens Navn og Adresse rettes til: A. 

Andersen, Vestergade 19 . 

Lokomotivfyrbøderkredsen: 

Helsingør: Fodmandens Navn og Adresse rettes til: 

N. Juul Christensen, Ørebakken 1, St.
Slagelse: Formandens Navn og Adresse rettes til: F.

C. Rosenberg, Valbyhus 2, 2. Sal.

Kassererens Navn og Adresse rettes til: V. Jensen,

Løvegade 71, 2. Sal. 
Repræsentanten for Feriehjemmet: Navn og Adresse 

rettes til: V. Jensen, Løvegade 71, 2. Sal. 

Struer: Kassererens Navn og Adresse rettes til: J. 

C. Astrup, Vestergade 30 .
Repræsentanten for Feriehjemmet: Navn og Adresse

rettes til: A. M. Kristiansen, Taarngade 5. 
Padborg: Kasseserens Navn og Adresse rettes til: N. 

T. Thorstensen, Nygade.
Haderslev: Repræsentantens Navn og Adresse rettes

til: M. Jensen, Slagtergade 65. 

Udnævnelse fra 1-3-30: 

Lokomotivfyrbøder E. C. Christensen, Kbhavn · Gods
banegaard, til Lokomotivfører i Glyngøre (min. Udn.). 

Lokomotivfyrbøder A. Andersen, Korsør, til Lokomotiv

fører i Oddesund Nord (min. Udn.). 
Haandværker S. A. E. Suneson, Kbhavns Godsbgd., 

til Lokomotivfyrbøder i Haderslev. 

Haandværker S. A. Knudsen, Kbhavns Godsbgd., lil 
Lokomotivfyrbøder i Padborg. 

Haandværker 0. C. Bruun, Aalborg, til Lokomotiv

fyrbøder i Brande. 

Forflyttelse fra 1-3-30: 

Lokomotivfører C. M. Madseu, Orehoved, efter Ansøgn. 

til Masnedsund. 
Lokomotivfører J. K. Olsen, Glyngøre, efter Ansøgn. 

lil Orehoved. 
Motorfører J. S. M. Beusen, Kbhavn. Godsbgd., efter 

Ansøgn. til Næstved. 
Lokomotivfyrbøder S. T. Stenkvist, Padborg, efter An

søgn. til Kbhavns Godsbgd. 
Lokomotivfyrbøder E. C. L. Brandt, Bran·de, efter 

Ansøgn. til Kbhavns Godsbgd. 
Lokomotivfyrbøder H. U. Andersen, Oddesund Nord, 

efter Ansøgn. til Korsør. 
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Lokomolivfyrbøder A. Pedersen, Kalundborg, efler An- Dødsfald: 

. øgn. til Nyborg. Lokomotivfører A. . P. Carlsen, Aarhue I.. ilen 
Lokomotivfyrbøder R. C. E. Christophersen, Hoclc>rslev, 21-2-30.

fter Ansøgn. til Kalundborg. 

Afsked: 

Lokomotivfører . S. Nielsen, Masnedsund, paa Grund 
af Svagelighed med Pension fra 28-2-30 (min. Afsked). 

,V avner el telse: 

Lokomotivfyrbøder Y. A. Kri len en, Thor:;, .lleicler 
rettelig M. A. Christensen. 

��1Wltl1R 
--------------------- ----==:......-==---=--=------------:-----:-=-

Blomsterforretning lstedgades Legetøjshus Ny Ravnsborg 
V, Fælledvej 82 - Tlf. 10718 

H. Drmne:nberg. (A. M. Thuneby) Istedgade 66 
Blaagaardsgade 25 

Specialitet: Dukker og Dukke, 

anbefaler sine 
Tlf. Nora 1979 Tlf. Nora 1979 reparat. Stort Udvalg i Legetøj. 
Medlemmer erholder 10 pCt. Billige Priser. 

Selskabs- og Foreningslokaler Varerne bringes overalt. 
Tandlæge 

TANDLÆGE Lædervare - Forretningen 
Sdr. Boulevard 44-46 

Tlf. Vester 1494 v 

FH,K. SØRENSEN 

Øjet faar Hvile 
S. A. MARTENSEN Konsultation: 10-7. 

Tage Hansens Eft. Istedga.de 69. 

i "Brillen" fra Thiele 
i 112 Aar "Briller" Købmagergade 3 
' :;;;:;.;;;;..,....- � ·- ;;:; 
Sammenugn vore Priser ogTU
pasning med andres og døm 
selv. - Lev. til Sygekassen. 

NOMA 
BARB-ERSÆBE 

• 

Mild og behagelig 

- for Huden. -

Giver tæt og hold

- bart Skum. 

Konsultation: 10-8 og 6-7 
Lørdag 10-2: 

Telt. Vester 3330. 

Enghave Plads 6 

anbefales. 

Rejsekufferter, Citytasker, Porte
monnæer,Skoletasker, Tegnebøger 

m.m.
i stort Udvalg. 

R11parat1onn ndf11•f'M. 
---

Camillus Nyrops Etabl. 
Nyrop og Maag AJS. 

Købmagerl!'llde 48 .• København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028. 

. 

. . 

Banda11er oo Sy11epleJeartlkler 
I stort Udvat11, 

Specialtt,t: 

Bandager til vanskelige TIifæide . 

Tilbud til Tjenestemænd! 
Som sædvanlig faar De Konto paa 1. Kl.s Herre• og Dameskræderi. 

Herre== og Damekonfektion til Lagerpris. 

Telf. Vester 905 x. 

Kjoler, Børnetøj, Imprægnerede Herre• og Damefrakker. Ratebetaling med og uden Udbetaling. 

Skrædermester 1.· v. Jensen, Gl. Kongevej 135 B. 
Vester 46 10. Vester 46 10 • 

.\'wr11a·renrle Nummer er aflevere/ pan Avisposlkonloret d. 6. Maris. 

REDAKTION: Veslcrbrogade 98 A, 2. Sal, KjøbenhaYn V. 
Tlf. Vesler 8173 eller Centr. 14 613. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aa.rlig. 
__ T_e..=.unes paa alle Postkontorer i Skandinat1ien. 

ANNONCE-EKSPEDITION: 
Ny Vestergade 7, S. Sal, Kjøbenhavn K. 

Telefon Central 14 618. - Kontortid Kl 10-4. 
Postkonto: 20 ML 

FrederikøLerr Boll'lrTklrnrL Fallrnn<>-rAllÅ 11 

I 
I 
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