
20. Marts 193 7 37. Aargang.

REGULERINGSTILLÆGGET 

Da Centralorganisation I umiddelbart efter 
Nytaar overfor Finan ·ministeren fremsatte 
Krav om, at Tjene. temændene fik en vis Godt
gørelse for den Prisstigning, der havde fundet 
Sted, men som Reguleringstillægget i Kraft 
af hele sin Opbygning ikke kunde yde os no
gen Dækning for, kunde det fremsættes som et 
baade agligt og velbegrundet Krav, selv om 
C. 0. I ikke glemte, at Reguleringstillæggets
Opbygning var en Del af Lønoverenskomsten
i 1931, ganske vi t en Del, der havde været
bitter at luge, men det var nu engang Vil
kaarene som blev budt, for at man i det hele
taget kunde faa en en ·temmig Lønningslov
gennemført.

Alle Staten· øvrige Tjenestemænd samt Læ
rerne sluttede sig til Kravet, aalede. at det 
ikke aleno var Tjene temændc-ne m d de lavere 
Lonninger, men og:,;aa dem med de højere 

- Lønninge1·, der ønskede en Regulering paa
Grund af Prisstigningen. Som Følga deraf var
hogge di. ·se Parter 1·epræsenteret ved den For
handling, der den 20. Februar fandt ted ho
l•'inansminist ren.

Dot kunde ikke for ret mange komme som
en Overraskelse, at Forhandlingen den paa
gmldcnde Dag ikke kunde føres frem til et
afgørende Resultat, men blot kunde forme ·ig
:--om en Drøftelse mellem Parterne, og hvor de
hver for sig havde Anlednino- til at fremsætte
visse Synspunkter og Betragtninger. Drøftelsen
<'ndtc derfor med, at Finansministeren senere

vilde indkalde til en ny Forhandling om det 
frem atte Krav og elvfølgelig efter, at det nær
mere havde været drøftet indenfor den samlede 
Regering. 

Det har i den forløbne Tid været interessant 
at se, hvorledes de forskellige politiske Afskyg
ninger har stillet sig til det af Tjenestemæn
dene fremsatte Krav; de sure Miner har ikke 
altid været lige let at skjule, men til den an
den Side er vi efterhaanden ikke helt ukendt 
med, at de Forbedringer, vi faar hentet hjem, 
ikke fra alle Sider er os lige vel undt, herved 
er intet at gøre, men vi haaber, Tjene temæn
dene har lagt Mærke til den Side af Sagen, 
thi det er ikk den, der er mindst interessant. 

Til-sdag den 16. Marts Kl. 10,00 blev der 
atter indkaldt til Forhandling, og Finansmini
steren udtalte da, at det af Organisationeme 
fremsatte Krav om en Ændring af Regulerings
tillægget nu havde været Genstand for forskel
lige Drøftelser og Overveje! ·er, men han vilde 
straks gøro opmærksom paa, at Statens hele fi
nansielle Stilling i Forbinde]. e med Forhol
dene i store Kredse af vort Erhverv liv maatto 
mane til Forsigtighed, naar det drejede sig om 
saa toro Millionbeløb; der vilde derfor ikke 
være nogen Mulighed for at kaffe et Belob 
paa 12 Mill. Kr. til fuld Dækning af de Krav, 
der var fremsat; men han kunde dog rnøde med 
et Tilbud paa ca. 6 Mill. Kr. og maatte fore-
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lægget. Det var Regeringens Mening at frem
sætte et Forslag, der fast log, at Regulering·
tillægget i det kommende Finan, ·aar havde den 
foreslaaede Størrelse, saaledes at der ikke blev 
rørt ved selve Lønning lovens Opbygning, og 
at det forhøjede Reguleringstillæg kun gjaldt 
for et Aar . Det af Finansmini teren ·tillede 
Forslag saa saaledes ud: 

I Finansaaret 1937-38 beregnes det i Lov 
No. 98 af 31. Marts 1931, § 91, Stk. 1, hjemlede 
Reguleringstillæg med nedennævnte Beløb: 

Aarlig Lønning Kr. 

Under 1500 
1500- 1 799 
1800- 2 999 
3000- 4 499 
4 500- 5 999 
6 000- 7 499 
7 50 0- 8 999 
9 000-10 499 

JO 500 og derover ............... . 

Aarlige BelølJ 

38 pCt. 
612 Kr. 
660 »
69G »
756 »
804 »
864 »
936 »

1 020 »

Det i § 92, Stk. 3, hjemlede Honorartillæg 
forbliver uforandret . 

Samraadet havde frem at Øn ke om et 'l'il
læg til Honorarerne, men herom havde Finans
ministeren altsaa ikke tænkt at ville stille For
slag i Øjeblikket. 

Fra Organisationsrepræsentanternes Side 
blev det udtalt, at Tjenestemændene havde ven
tet, det kulde have været muligt at fremsætte 
et Tilbud, der var noget større, men Finan. -
ministeren erklærede, at han ilcke aa sig i 
Stand til at strække sig ret meget udover det 
allerede givne Tilbud. 

Der blev herefter fremsat Ønske om at faa 
Lejlighed til at se lidt nærmere paa Forsla
get, og Formiddag mødet blev derefter afbrndt 
og nyt Møde fast at til samme Dag Kl. 16,15, 
idet man fra alle Sider var enige ·om Ønske
ligheden af at faa Forhandlingerne ført til 
Ende. 

I Eftermiddag mødet mødte vor Central
organisation med Forslag om, at Satserne i 
Reguleringstillægget blev forhøjet med mindst 
108 Kr., hvilket vilde have givet Lønningerne 
indtil 4 499 Kr. en noget gun ·tigere Stilling end 
efter det af Finansministeren stillede Forslag, 
hvorimod Embedsmændene og Lærerne tiltraad
to Finansministerens Forslag. 

]!.ifter nogen Drøftelse tillede Finansmini-

steren Forslag om, at Lønningerne fra 1 500-
1800 Kr. fik et Tillrog paa 96 Kr. i Stedet fo l ' 
84 Kr. og at Procenttillægget for Lønningci· un
der 1 500 Kr. blev forhøjet fra 38 til 39 pCt., 
hvilke Sat er selvfølgelig ogsaa gælder for 
Pensionerne, et Forslag, der selvsagt maatlo 
hilses med Tilfredshed, eftersom det her var d 
allerlave t lønnede samt de maa Pensioner, det 
drejede sig om. 

Efter en kort Afbryde) e af Mødet blev der
efter Finansministerens Forslag med do fore
slaaede Ændringer tiltra.adt af samtlige Orgfl
nisationer. 

DE NYE LYNTOG 

Onsdag den 3. Marts havde Statsbanem 
indbudt saavel Dags- , ·om Fagpre en til at del
tage i en Prøvetur med det første af de nye 
4-Vogns Lyntog. Turen skulde foregaa fra y
borg til København.

Ombord paa Færgen fra Nyborg til Kmsor 
var Statsbanerne Vært ved en Frokost, hvor 
Generaldirektøren tog Ordet og udtalte: 

En Besh·ivel. e af riet Tog, vi i Dag har den Fol'
nøjelsc at vise Dem, er jo udleveret, saa jeg skn I 
ikke trælle Dem med at gentage aJ.t dette. Jeg l'il 
dog gerne paapege, at det har været vort Maal al 
naa et Stykke videre frem, end vi naaede med de 
første 4 Lyntog. Vi har jo navnlig skaffet bcdrC' 
Plads ved at udvide Toget med den 4-. Vogn, altsaa. 
fra 168 til 222 Plad,'ier foruden 8 Klapsæder, clPI' 
ikke sælge. forud, men benylles i de Tilfælde, hl'Ol' 
cler kommer Folk ind uden Pladsbillet, og som ab
solut vil med; rle sidder jo da i alt :fald bedre paa. 
Klapsæclerne end paa de Pakkasser, som Folk nu 
underliden har maatlet tage Lil Takke med. Vi kan 
forøvrigl ikke lade Lynt0ge11e holde saa længe rrd 
Mellcmslalionern.e, at alle- Pladsbillelter kan ko11-
lrolere ved Indgangen. Nu har vi ogsaa naaet Jlfak
simum af, hvad Færgerne kan give Plads til. Jrg- . 
kan godt betro Dem, at der paa de før, te Tegningrr 
til cl isse Tog blev skaaret et Par Meler af LængdC'n 
efler Opmaalinger og Prøveopstillinger paa Færger
ne, og at »Korsør«, hvis Sporlængde var lidt min
dre end de 2 andre tore Færgers, fik bygget rn 
Konsol ud i Agterenden ved sidste Eftersyn. 

Vi har ogsaa forsøgt at skaffe lidt -bedre Plads 
til Fælleskla. sens Passagerer og at fordele Pladsr11 
mellem de to i hver Sofa. Her er iøvrigt el Fol'holrl, 
hvor Publikum kan hjælpe godt med, og jeg vil gNnr 
hede Dem være os behjælpelig med at henlede Op
mærksomheden herpaa. Jeg tænker hermed paa clPI 
Forhold, at Folk a11bringer en stor Vinterfrakke rllrr 
Pel. ved Vinduet. Det tager meget af Ph1dsen og ri· 
ikke Meningen. For det før.-le er de1· jo Ganlerohr-

72 

◄

.s 
. ':, 

s . s 

s e 
s s 

s 

(J 

S8 

N 

s s 

s 

s 

s 
s s 

s 

s 



SK LOKOMOTIV TIDE D1:<-

tat banerne 

plad: i Vognene, men dernæst kan man meget vel 
lægge sin Frakke op i Jetlet; Plads til Kufferter 
findes bed;;t under Sofaerne. Der ligger ingen Var
meapparater om i de ældre Vogne. Vi ønsker alt
saa her, at Folk ikke alene kal tænke paa sig .·elv, 
men ogsaa paa deres Medpas agerer. Saa er der Ven
tilationen i de nye Tog, og der er den nye Vogn, 
det· med sine Tværvægge merme t er en Kopi af 
de tidligere 2. Klas e Boggievogne paa Kystbanen. 
Man kan nu efter Behag faa Plads i de store Sa
loner eller lidt mere af ond rnt i denne Vo!m. Vi 
har ogsaa øgt at forbedre Togets \ffjedring, hvad 
De io bedst selv kan dømme om. 

Den nye Køreplan har De jo tidligere hørt om, 
men jeg vil lige , ige et Par Ord om denne Køre
plan i Tal. Vi vil :fra 2·2. Maj paa D.S. B. komme til 
at køre omtrent 7 000 km pr. Dag, altsaa daglig 
næ ·ten 2 Gange Jorden rundt ved Ækvator. Der er 
io s·om bekendt ca. 4-0 000 km. I Tallet 7 000 km 
er indbefaLlet en Udvidelse af · fotortogkørslen paa 
4 400 km, meden· amtidig Damptogene er reduceret 
med 3 000 km. Kørslen vil fra Maj fordele sig med 
ca. 64 pCt. Damptogkm, ca. 28 pCt. fotortogkm og 
ca. 8 JJCt. elektriske Togkm. Efter id te Driftsberet
ning var Damptogenes Andel godt 70 pCt. Vore nu
værende Lyntog kører daglig ca. 3 Gange aa langt 
som Gennem nittet for vore store Lokomotiver, 3 ½

nye Lyntog. 

Gange saa, langt som Fælleskla en Iloggievogne 
og næsten 6 Gange saa langt som Gennemsnillet a,f 
rnre 1. Klas e-s Vogne, da det blev opgjort for et 
Par .'\ar siden, og samtidig er Benyttelse procenten 
slør.re for Lyntogene. De vil derfor kunne forstaa, 
at naa1· man syne , at Betrækket i de nuværende 
Lyntogs I. Kia e allerede er slidt en Del paa ca. 2 
1\ar, er det i og for sig ikke aa mærkeligt. De har 
i de to Aar præ teret betydelig flere Pas agerkilo
meler end en ældre 1. Klas es Vogn præsterer i 12 
Aar. 

ru tror jeg ikke, at Hovedruterne. Trafik kan 
bære en større Toggang. Den Motori ·ering, om vi 

ladig arbejder med, bør efter min Opfattelse væ
enllig komme Sideruterne til Gode, saaledes om 

det allerede nu vil ke med de stør te Sideruter. 
Iøvrigt er noget af det, der ligger mig mest paa 
Hjerte i den kommende Tid, at faa bygget nogle 
nye Staalvogne og faa fuldført Moderni et·ingen af 
vort Vognmateriel med Udrangering af de maa 2-
ak lede Kupevogne. Vor Trækkekraft faar en god og 
tiltrængt Styrkelse med de l1 store svenske Loko
motiver, om vi nart haaber at faa. 

Jeg vil aa slutte di se lidt pre<lte Bemærknin
ger med Øn ket om, at de nye Tog vil falde i Publi
kum Smag, saaledes som det jo allerede har været 
Tilfældet m cl de før te 4 Lyntog. 
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Den Beskrive] ·e, som Generaldirektøren 
ved Indledningen af sin Tale henviser til, skal 
vi af Hensyn til det nye, der er fremkommet i 

Firevognstoget, tillade os at gengive, idet vi 
gerne vil tilføje, at Statsbanerne virkelig synes 
at have faaet bygget et Lyntog, der gaar ad

. kil ligt mere roligt end de først byggede: 

De fire Lynlog, Statsbanerne har ladet bygge 
ho A/S Frfohs, Aarhus, og A/S Scandia, Randers, 
og hvoraf del første 1rn er afleveret, adskiller sig 
fra de for to Aar siden ibrugtagne Trevognstog der
ved, at de bestaar af 4 Vogne. 

Pladsantallet i de nye Tog blirnr derved 4,2 i 
1. Klasse, l64 i Fællesklasse og 16 i Bar'en, ialt
222 Pladser, medens Trevognstogene kun har 1.68
Pladser, nemlig 36 i 1. Klasse, 120 i Fællesklasse
og 12 i Bar'en.

Vognenes Stel er bygget af hule Staalprofiler, der 
er svejs,et ·ammen ad elektrisk Vej, og Sider og Tag 
er svejset til Stellet. Vognka serne hviler paa Bogier 
af Staal. Hver Toghalvdel, cl. v. s. en Motorvogn 
og en Personvogn, har ialt 3 Bogier, idet den ene 
Bogie er fælles for Motorvogn og Personvogn. Toget 
kan saaledes adskilles i Midten, men ikke imellem 
Motorvogn og Personvogn. 

Til hver af de 4• Vogne er der Adgang gennem 
Skydedøre i Vognsiden; disse Døre bliver i de nu 
anskaffede Tog lukket ved Trykluft ligesom i de elek
triske Tog i Københavns Nærtrafik. 

Forbindelsen fra Vogn til Vogn er om"ivel af 
Harmonika, og Vognenderne kan lukkes med dobbel
te Skydedøre. 

Togets 2 Motorvogne, der i alle Henseender er 
cranske ens, har i Forenden et Førerrum samt et 
Maskinrum, der afgiver Plad for de direkte paa 
Bogien opstillede to Dieselmotorer. De nye Tog har 
altsaa ligesom deres Forgængere ialt L� Dieselmoto
rer, der hver er paa 250 a 275 H. K. Hen lilslede
værende Maskinkraft er saalecles ialt 1000 H. K. og 
maksimalt 1100 H. K. Maskinanlæget girnr Toget en 
Kørehastighed paa 120 km/T. 

Motorvognenes næste Afdeling er Bar'en med ·dot 
lilslødende elektri ke Køkken. Her er Pladsai1tallet 
forøget med 4 til ialt 16, og Bordene er anhl'agt 
fast ved Vinduerne ligesom i Spisevogne. Ved et for
andret Køkkenarrangement er lilvejebrag-l en bedre 
Adskillelse mellem Bar'en og det tilstødende Maskin
rum. 

Fra Bar'en kommer man lil den slore Fælles
klasse-Afdeling, der er indrettet med -Midtergang. 
I denne Vognafdelin(l', der danner et samlet Rum, 
er der 40 Siddepladser i Sofaer a 2 Pladser samt 
Garderobeplads. 

,. 

Den ene af Toget 2 mellemløbende Personvogne 
er ligeledes en Fællesklassevogn med Midtergang og 
Sofaer med 2 Pladser; den er delt i 2 Afdelinger 
med henholdsvis 44 Pladser for Rygere og 32 Plad-
er for Ikke-Rygere, men den adskiller sig fra den 

lilsvarende Afdeling i Motorvognen derved, at der 
fra de mod hinanden vendende Sofarygge er ført 

Skillerum helt op til Loftet, saaledes al \ agnen paa 
denne :Maade bliver delt i smaa Afdeli11gcr, lt 1·e1· 
med 4 Sofaer a 2 Plad er. 

Den anden Per onvogn er hygget som Sidega11gs
vogn med 7 Kupeer for :I. Klasse og 1 Kupe ful' 
Fællesklas ·e, ialt 42 + 8 Pladser. 

Kupeudstyreisen er saavel i Fællesklas ·en om i 
1. Klas e i alt væsentligt som i de hidtidige Lynlog .
Ved Forandring af Armlænene mod Midlergangen i
Fælle klassen er opnåaet lidt mere Plads i Sofaerne,
og der er paa Sofaerne paa yet en Agraman lværs
over Ryg og Sæde til Angivelse af Pladsinddelingen.

Som en Nyhed fremhæve , at man i disse Tog 
for første Gang anvender et mekanisk drevet Ven
tilationssystem. I Vognens Loftsrum er ins1alleret en 
elektrisk Ventilator, der indsuger fri k Luft 11dcfrn 
og sender den gennem et Kanalsystem mellem Lofl 
og Tag ind i Vognenes for kellige Afdelinger, hvor
fra Afgangen af Luften foregaar gennem Aabni11-
ger i Gulvet. I Opvarrnningsperioden bliver Venlila
tionsluften opvarmet, forinden den gaar ind i Ku
peerne. 

!øvrigt sker Togopvarmningen ved et Varmtvands
system. 

Firevognstogene har ligesom Trevognstogene au
tomatisk Trykluftbremse, der virker med 2 Brem. r
klodser paa alle Hjul; desuden er Toget udruslcl 
med elektromagnetisk Skinnebremse og Sandsprcderr. 
der ved Nød bremsning vie ker automatisk. 

Lyntoget, hvis Længde er ca. 82 m, kan mod føre 
ca. 2000 Liter Brændsel. olie, hvilket er tilstrækkeligL 
til 1500 km's Kørsel. 

Dieselmotorerne og Bogierne er bygget a[ A/S 
Fdchs og Vognkasserne af A/S Scandia, medens 
Elektromotorer rn. m. er fra A/S Titan. Do nye Lyn
tog er saaledes i videst mulig Udstrækning ch1n"k 
Arbejde. 

Det første Firevogns-Lyntog vil blive at i Drift 
i Løbet af en Uges Tid, fra hvjlket Ticlsp11nkl rl 
Trevogns-Lyntog skal afgaa til Paris for ·at rcprn'
sentere Danmark og elan k Inclu ·lri paa den inlcr-
11ationale Udstilling i ,den kommende Sommer. Firr
vognstoget vil komme til at løbe som »Østjyden«; dog
vil delle Tog i en kort Overgangslid, indtil dot m-rslr 
Firevognslog leveres, om Søndagen og Onsdagen .-0111 

hidtil blive fremført som Trevognstog. 
Fra Sommerkøreplanen Ikrafttræden den �2. 

faj vil alle de nye Tog være i Drift, og »Østjyclcn«. 
,Midtjyden« og »E11g!ænderen« vil da blive kørt ar 
Firevognstogene. Fra samme Tidspunkt vil »Kron
jyden«, »Nordjyden« og • Vesterhavet« blive kørt ar 
Trevognslogene; dog maa det sidstnævnte Tog nu og
·da erstattes af andet Motortog.-materiel af Hensyn
lil Efter, yn af Lyntogene, indtil det Tog, der er 
. endt til Pari ·, vender tilbage.
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FRA MEDLEMSKREDSEN 

Hjælp til Spanien. 

na11sk Typograf-Forbunds Københavns A[
deling vedtog paa sin Goncrnlforsamling Søn
rlag den 28. Februar al bevilge 1000 Kr. Lil 
M11tlcollifo11dens Spa11ie11s-Tndsamling. -

Forbm1clel har allcrccle tidligere bevilget 
4000 Kr. -

Med Glæde maa enhver Arbejdet· hil c en saadan 
Beslutning, det· vidner om Kla efølelse hos de dan
ske Typografer. :Men hva,d med Lokomotivmændene? 
Var det ikke noget for vor Organi atioo at vise vor 
Forstaaelse af de span ke Arbejderes Kamp, deres 
gigantiske J<'orsvar imod General Francos morderiske 
Overfald. ved ogsaa at bevilge et passende Beløb, 
naar vi nu om nog-en Tid møde. nåa Kongressen. 
Det, der er foregaaet i Spanien, og det, der i Frem
tiden vil ske dernede vil enhver Lokomotivmand for
staa som Kampen for eller imod Demokrati-et. Vi har 
ikke ti-dligere været smaalige med en Bevilling, naar 
vi har ment, den var paa sin Plads, lad mig -derfor 
minde Hovedledelsen om, at del staar i deres Magt 
at sætte et Forslag paa Dagsordenen for den kom
mende Kongres, lydende saaledcs: Bevilling til Matte
ottifondens Spaniens-Indsamling. 

En s-aadan Bevilling vil blive givet, og vi bar vi t 
vore Kammerater ud over Landet, al Lokomotivmæn
dene ogsaa har Klassefølelse. 

Svend Andersen. 

VERDENSKRISEN OG DANMARK 

(Sluttet.) 

Allerede al dette korte Rids vil De forstaa al 
Krisen i Danmark navnlig viste sig paa to Punkter: 
i en alvorlig Gælds- og Rentabilitetskris� for Land
bruget og i en - delvis deraf foranlediget - stærk 
Stigning i Byernes Arbejdsløshed. Naar en saadan 
Kri ·o sætter ind, bestræber man sig naturligvis for 
at ride Stormen af, som man bedst kan. I første Om
gang kan del meget vel forstaas og forsvares. om 
det Offentlige indskrænker sig til al føre en he�l10l
dende Politik, der tilsigter, at ikke mere end højst 
nødvendigt bliver slaaet i Stykker. Men erkender 
:man, at der ikke blot er Tale om en almindelig Kon
junkturkrise, men om dybtgaaende Strukturændrin
ger i Verdensøkonomien, maa selvsagt baade Er
hvervslivet og det Offentlige søge at klare sig, ad 
hvilke Veje man paa længere Sigt skal.søge frem. 

Hidtil har vi jo imidlertid hovedsagelig holdt os 
til den henholdende Nølerpolitik. Det gælder de fleste 
af Staten. Hjælpeforanstaltninger til Gavn baade for 
Landbruget og for de arbejdsløse. 

Og saa den vigtigste af alle vo1·e Kriseforan
staltninger: Kronesænkningen, var i hvert Fald til 
en Begyndelse tænkt som en saadan midlertidig heri
holdende Foranstaltning. Alle kyndige var klar over, 
at Englands Opgivelse af Guldfoden maatte betyde en 
alvorlig Skærpelse af det danske Landbrugs Krise. 

Ja, man tør vel endog sige, at for intet andet Land 
var Pundets Fald saa skæbnesvangert som for Dan
mark, der afsatte ca. 60 pCt. af sin Eksport paa dE>t 
engelske Marked, men omvendt kun aftog ca. 15 pCt. 
af sin Import fra England. Thi Danmark saa nu 
pludselig den Valuta, hvori det fik Hovedparten af 
sin Eksport betalt, synke kraftigt i Værdi i Forhold 
til de Valutaer, hvormed det selv maatte betale Stør
stedelen af sin Import. Delte betød, at Danmark op
naaede et mindre Kvantum Importvarer end før pr. 
Enhed af sine Eksportvarer, at man for hvert eks
porteret Kilogram Smør og Flæsk kunde tilbytte sig 
en mindre Mængde Korn, Foder. toffer eller andre 
Ting end tidligere. 

Da en øjeblikkelig Stigning i Eksportvarernes 
Priser paa det engelske Marked ikke var sandsynlig, 
kunde man for den nærmeste Fremtid højst regne 
med fra Uge til Uge at faa et nogenlunde uforandret 
Sterlingbeløb hjem fra England. Tænker man sig 
nu, at Danmark havde holdt fast ved Guldfoden, vilde 
dette uforandrede Sterlingbeløb have fodbragt det 
danske Landbrug et væsentlig mindre Kronebeløb end 
i Perioden før Pundets Fald. Man vilde have faaet 
en Sterlingkurs paa 13,00-14,00 i Stedet for en 
Kurs i ærheden af den gamle Paritet 18,16, hvil
ket selvsagt vilde have betydet en alvorlig Skærpelse 
af Landbrugets Krise. Efterhaanden vilde naturlig
vis ogsaa Landets øvrige Erhverv gennem Landbru
gets . vigtende Købeevne have faaet mindre Afsæt
ning, lavere Indkomster og større Arbejd løshed, 
men i første Omgang vilde del aabenbart være gaaet 
stærkest ud over Landbruget. Ved i Stedet at følge 
Sterling og altsaa vedblivende lade Pundkursen ligge 
i. Nærheden af den gamle Paritet og til Gengæld
tillade Dollar, Mark og anden Guldvaluta at stige
tilsvarende, opnaaede man, at Landbrugseksporten
rent øjeblik kolig hjembragte ol nogenlunde uforandret
Kronebeløb. Derigennem bidrog man til at opretholde
Landbrugets Købeevne overfor de andre Erhvervs
Frembringelser og til at fordele de med lmportem;
Fordyrelse uundgaaeligl forbundne Tab over en bre
dere Front.

Imidlertid fortsattes Verdenspri faldet som be
kendt ogsaa efter September 1931, saaledes at del 
danske Landbrug. Stilling blev forværret ogsaa efter 
September 1931, men dels Stilling vilde selvsagt 
havo været endnu ringere, om man havde fastholdt 
den gamle Guldparitet. Det, man gjorde fra dansk 
Side, da man forlod Guldet og lod Kronen falde i 
Takl med Sterling, var med andre Ord et Forsøg paa 
i nogen Grad at dæmme op for del fortsatte Ver
densprisfalds ødelæggende Virkninger og hindre, at 
den, om man vil, tilfældige Begivenhed, at England 
saa sig nødsaget til at opgive Guldfoden, fik Lov til 
pludselig at skærpe den i Forvejen alvorlige Land
brug krise i Danmark. 
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Det fremgaar imidlertid tydeligt af Rigsdagens 
Forhandlinger om Valutaspørgsmaalet i September 
1931, at det ikke var Hensigten øjeblikkelig og ube
tinget at binde Kronen til Pundet. Man vilde føre 
en henholdende Politik, der ikke foregreb noget m. 
H. t. Kronens endelige Skæbne.
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Og da nu Verdcnspriscroe fortsat faldt, og Land
lJl'ugcls Kaar yderligere fol'ringedes, var det nalur
ligl, al man gik videre med Kl'one amkningen. 

Jeg antydede Jør, al England i Aarene cfler 1931 
maa. ·ke har li lslræbt en Undervurdering af Pundet 
for derigennem at støtte engelsk Eksport. Man kun
do derfor mene, at Danmark og de øvrige terling
bloklande allerede ved al følge Pundet havde ikret 
deres Eksporterhverv en tilstrækkelig begunstiget 

tilling. Men naar man erindrer sig, at de fle le af 
rlisso Lande bar deres Hovedmarked i England og 
tilmed i mange Tilfælde maa ba. ere deres Færdig
vareek port til England paa Raastofimporl fra Guld
lande, vil det let forslaa ·, at Undervurderingen af Pnn
rlct ikke for disse Lande betød nogen Fordel, men lværl
imod øgede den ovenfor paavi te Forværring af deres 
økonomiske Stilling. Det er derfor ikke underligt, at 
der i disse Lande opstod et trurkere og stærkere Ønske 
om at gaa ned under Pundet, og at Danmark, efter 
at New Zealand havde betraadt denne Vej i Efter
<taret 1932, fulgte dette Lands Eksempel og deprecie
rede sin Valuta i nogenlunde tilsYarende Grad i For
hold til Sterling. Naar man ved Kriseforliget i Ja
nuar 1933 blev taaende ved en Sterlingkurs paa 
22,40--22,50, var det ulvivl. oml væsentligt, fordi. man 
da overfor England kunde hævde, at Danmark ikke 
var gaact videre end vor vigtigste Konkurrent paa 
Smørmarkedet indenfor Imperiet, og at hvad der var 
Ret for den ene maatte være billigt for den anden. 
Danmark benyttede med andre Ord Deprecieringen 
lil Forbedring af Landbruget Rentabilitet, saa langt 
som man af handelspolitiske Grunde fandt det for
svarligt. 

Konsekvensen af denne henholdende Valulapoli.
tik maatto være, at man, naar Priscl'l1c paa Verdens
markedet aller blev stabile eller stigende, og Land
brugets Rentabili tel paany blev mere tilfredsstillende, 
J1!aatte tage under Overvejelse at gaa den modsatte 
Vej og .-ænke Kurserne paa Sterling og anden frem
med Valuta. Herom hal' man dog selvsagt ikke villet 
høre Tale fra Landbrugets Side; herfra har der lværl
imod lydt Krav om yderligere definitiv Sænkning af 
Krnneværdien. Detlo vilde aabenbart betyde, at. Va
lutapolitikkens Maal blev et helt andet end hidtil. Del 
vilclo nemlig være en betydende med at benytte Va
lnlapolitikken ikke blot til Modvirkniog af de for
øgede Vanskeligheder, der meldte sig udefra som 
Følge af England. Depreciering, men ogsaa til direkte 
fmøclegaaelsc af Danmark. egne indre Vanskeligbe
der, altsaa som en Vej ud af Kri ·en. 

Om der er en farbar Vej, kan vi maaske faa Lej
I i ,hed til at drølte en af de følgende Dage. Det Jigger 
i. hvert Fald udenfor min Opgave i Aften at give
Svar paa det.

Ej heller skal jeg trc-ullo Dem med en Gen nem gang 
a[ den okonomi. ke Udvikling herhjemme i. de sid ·te 
Aar. Trods alle Klager var jo baade 1934 og navn
lig 1935 relativt gode Aar. Byerhvervene klarede . ig 
udmærket og Landbruget taalel igl. Men ogsaa her-

1, jemme tegner Fremtiden sig usikkert. Landbrugets 
Rentabilitet hænger for en slor Del i den engel ke 
Baconorclni.ngs lynde Traa.<l., og Valutacentralens Be-
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skylle] e er el spinkelt Grundlag for en .indu. lrid 
Udvikling. 

Om den Fremgang, der bar været i 1934 og 1 Ø35, 
Cl' sket paa Grund af ellcl' paa Trods af den fortP 
økonomiske Politik, skal jeg ikke afgøre. Jeg najes 
med at konstatere, at Politikken hovedsagelig har væ-
1·ct af henholdende Art. 1'\fan har ind krænket sig lil 
at gøre •Dagens Gerning«. 

Hvad der hidtil er gjort til varig Overvindelse af 
Va nskel ighcdernc, indskrænker sig til spredte Foran
stallni nger uden nøjere indbyrdes ammenhæng. Ja
lurligvi.- er der i Lrn af Valutacenlralen vokset mang
foldige nye Produktioner frem af større eller mindre 
Betydning og Berelligelse. Og der er selvfølgelig og
saa indenfor Landbruget sket Omlægninger og Til
pa ·niog. Men i det slore og hele er Bestræbelserne jo 
gaact ud paa at oprethold vort Landbrugs Procluk
Lion ·aiJparat i det Ha.ab, at det ogsaa i Fremtid •11 

vil kunne finde sin Plads i den internationale Ar
bejd ·deling. Er detlo rigtigt? Er det Landbrug eller 
Industri, som er :fremtiden· Lø.-en? Det vil utvivl
somt blive et Hoved pørgsmaal u oder de kommende 
Dages Drøftelser. Et lille Skridt er ogsaa gjort i Ret
ning af en varig TA, ·ning af Landbrugets Gæld. -
problem ved Loven af 1936 om aneringslaan. Og clPr 
kunde vel ogsaa nævnes andre Ting. 1'\fen dermed vil
de jeg alter gaa ind paa de . enere Fol'cdrag holderes 
Omrnade. Thi Bedømm lsen af di.- e første Skridt rnaa 
naturligvi.- afhænge af, hvor man mener, at Vejen 
ud af Krisen gaar paa længere Sigt. Jeg vil derfor 
nøjes med til Slut at udtale Haabet om, at de kom
mende Dage maa bringe en frugtbar Forhandling 
om delte vanskelige Spørg maal og give i hvert Fald 
Antydninger af den samlede Plan for Danmark.
fremtidige Økonomi, .-om vi hidtil, al Tale om Øko
nomi lil Troels, bar savnet. 

LOKOMOTIVKEDLENS FYRKASSE 

Lokomotivkedlens Evn·e Lil at udvikle Damp er i 
væsentlig Grad betinget af Fyrkassen og særligt af 
H.isteflaclens Størrel. e. Lokomolivels Arbcjdsydcls<'
p1·. Tidsenhed er afhængig af den producerede Damp
mængde, som under normale Forhold er i Overen. -
lemmelse med den indfyrede Brænd elsmængclc.

Ri ·len maa være saa stor, at den nødvendige :Mæng
de Brændslof kan forbrmndcs økonomisk, cl. v. s., al
Hastigheden for Forbrændingen ikke bliver all for
stor, da der derved undviger for megen Varme gen
nem Skorstenen. Riste[]adens Størrelse er begrænsC'l
af Profilmaalet, og ·hvad der kan ind fyres af Loko
molivfyrbøderen.

De rnd Forbrændingen udviklede Røggasser maa 
for al faa en god Forbrænding og en god Ke<l.cl
virkning grad blandes intimt med Sekundærluflcn, 
som ledes ind igennem Fyrdøren, og berlil hjælper 
Murbuen og Røgbrændcrpladen, men som Helhed 
vi er det sig, al Røgga;;sen forbrænder bedre i en 
lang og smal Fyrkasse end i en kort og bredere. Lo
komoti vkedlens gamlø Udførelsesform med en mal 
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Fyrka. so anbragt imellem H.amrnopladerne hævder 
sig ·Ladig med Rislerlader paa indtil 3,5 m2 og er 
paa Lokomotiver med forvarmet Fødevand og over
hodel Damp lilslr.:ukkolig til Ydelser paa op til 2 000 
H. K. Erfaringen viser og. aa, at . malle Fyrkasser 
giver et bodro VarmouclbyLLo og cl bedre Vandomløb 
oud de bt·ede, og del sællor sine Spor i en ensarlol 
Ophedning alle leder paa. Fyrkassepla.dorne og for
rnindske1· Ropa.ra.Lionsudgi fterno. 

Mr. Stemn. 

TIL OPLYSNINGSUDVALGENE 

D,t Vi nleTcn.- Stud iea rbejdc nu Li Idol.� 111aa ,•;t'T'C 
al'slullet, g01·0s do lokale Oplysning,;11clvalg oprrnnk
som paa, al de ce pl igl ig Lil al indsende: 

I. Beretning om det iva'rksalle Oply ning:;ar!Jej
de hcru ncler Slud ickrcdrnrbe jdrls J\ rt, 1\ nlal Della
gcrc og Antal Undervisning, Limer. 

II. Hegnskab.
Bcrclning og Hegnsbtb 1naa vwrc tilsendt un

dcrlcgncdo omkring I. April. 
P. U. V. 

V. Jol,cmseu,

Marselisborgal 16 25, Aa.rl1 us. 

JUBILÆER 

Do11 I. April 1037 vil n1cd Rensyri !il Juhilæcr blive 
lllt rcl c11oslaacndo Dag, idel ikke mind1·c e1Jd 128 J<nl
leger vaa denne ])ag kan fejre deres 25 Aars Jubilæum. 

Paa vor idsle onliuw1·c Ko110're var der fremsat Lo 
Forslilµ; 0111 forn11d1·ct Beregning a[ Jubilæumsanciennile
lcn; del ene gik ud paa. al Juhilæel �kulde beregnes paa 
Grurnllag af Datoen for Anlagel:c som Loko1uolivfyrbø
cleraspirnnl, i det andel Joresloges, al Jubilæet kulde bc
r·egnes fler Datoen for den flis le An. ællelse, ua11sel om 
rlcnnc fandt Sted i Haanclværker- eller i 'Lokomolivfyr
huder�tilli11gen. Tiesullatcl ee som udførligt omtrill i vort 
Blad. første 1·. i delle Aar blevet, al del før. le For. lag 
er· gcnnornførl, clo� aalcdc. al der lH1jsl mcd1·eO'ne 2 
A,r,· af Aspirantliden. 

Under 11onnale Forhold skulde denne l'or-all(lring na
Lnrligvis paa Overgang. dagen give et noget slø1 re Anlal 
,Jubila1·cr end sædvanlig, men 11aar Antallet denne Gang 
er saa overvældende . torl. er del. fordi der i 1909-10 
hlcv a11tagel en Del Asr irnnler, som før·st blev Lokomotiv
fydiødcrr omkriug 19,i 1-15 - de sa�kalclle Evi"'hcds
aspiranl r - 0"' Datoen for den nye Ordning l kraftlnc
clen, 1. April d. A., træffer lige nelop i hele delle Hold. 

Vi bringer 0111. laacnrlc Billeder a[ en Del af Jubila
rerne, men da Jubilarernes Antal er belycleligl større end 

clc afbildede. c,· hvert FlillC'dc mærket med cl 
der refererer . ig Lil del tilsvarende umrnor i 
af de enkelte Jubilarer. 

T( øbr nlw r 11s G odsbanegaarcl. 

llllllllCI', 
Omtalen 

Fl. V. S. Jucobsm, Scl1uburl:vcj 7 (I), 7(. Jrf. Kri -Uau
srn, VC'slel'l·.01!cdvcj 8 ('la), og V. P. A. Peder.wm, :Brc
dahlsvej 3 U), fejrer dere 25 Aars Jubilæum rlcn I. 
April. Afd. 1 øn ker Jer i den Anledning hjertelig Lil 
Lykke og udtrykker }faabet 001, at vi endnu i ma11ge 
Aar 111;:ia su Jer med godt Helbred i vore Rækker. 

Fl. 

Endvidere bar folgencle af Afd. l's :Medlemmer .J11-
hilæum: 

C. C. Andersen, N. l(. Amlcrsen, l'. TC. Andrrassni, 
P. G. N. 0. As11, E. B. Bendtsen, P. 1'. NolclrufJ, C. Bram

stud, 0. S. Ji'i.s/,cr, L. P. Franc/ en, 'J'. M. l'frnnings1•J1, 
, . T,. H . .  lacobsnn. P. V. Jarnholt, g K. J·L. V . .Jensen, 
R. 111 . .J . .Jensen, 0. 'i'. J. Jorgenscn, V. Jlf. T(le:i-\ '/'. 
Krisfo118cn, C. J-1. /iJ. C. Kroner, Tf. V. Jlfocl1,en, /i'. ltfou1•n
scn, V. Nielsen, C. Olsen, Tf. P. Pelersrn, R. N. Rai;11w.,
.�1:11, l(. A. Sømlerl,:ør,e, A. P. B. Sr,re11srn, F'. T. L. '/'off.

Østerport. 
Lokf. '/'. C. Sleflcnsen, Løgslorgade 9, 2. . (B), fcir< >r 

den 1. April 25 Aars Jubilæum. Stcffc11sen blev nnlagel 
paa Værkslrdel i Aarhus de11 5. Ji'ebn1ar 1910, ansal . om 
Haandværkcr den 1./4. Januar 1912 _og forfrernrnel til Lok
Jyrhøder 1. April .1.915•. Den 1. Oklober 1915 kom ban til 
Kk .. bvodra han den 1. Januar 1929 blev forfremmet !il 
J,okFører i Holstebro; 1. April . A. Iorflyltccles han Lil 
Gb., og 1. Juni s. A. til J<k., hvor han ·idcn har Iorrcllcl. 
Tjene. le . .Jubilaren er en god Kolle"'a og Organ isations
mand, de,· sløl og roligt pas er in Gcrnin.t:. Afdeling 5 
bringer dig vor hjerteligste Lykc1nsk11ing og baaber, al du 
endnu i mange Aar med godt Helbred maa kunne vare
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tage din Gerning imellem os. 
E. M.

Desuden bar folgcndc Loko1nolivforcre ved J<k. Jubi
læum: 

'1'. A. A. Chri ·i'iansen og K. 0. Peder ·en. 

Helsingør. 
Lokf. '.l'. V. Ol en, der ligeledes l1older ,Jt1hilæ11111 I. 

\pril, begyndte som Asviranl i August 190!J, han hl<•v 
LC\kfyrhøclc,· 1. Oktober 1914 og Lokfører i Brande 1. 
Januar 1928. 

Roskilde. 
Lokf. E. J. J-l. Olsen (4-) begyncllc den Hi. April• J!J,JO 

paa J(k .. ansalle som Lokfyrbøder 1. Maj 1915 paa Gb., 
kom Oktober . A. til Kk., April 1917 liJ Nyborg og ved 
Genforeningen Juni 1920 til Ti1-iglcv. Blev 1. Februar 1929 
Lokfører 111ecl Station i Padborg, kom S plernher ·. A. Lil 
ningslecl og 1. Juli 1931 Lil Roskilde. 

I de Aai·, Olsen bar været her i Ro., har han vrcl 
sil joviale og bramfri Væsen skaffet sig mange Venner, 
ikke mindst i sin Egenskab som Fonnancl for l"estudvalgel 
her har han ved ine muntre Paafund skaffet os mange 
glade Timer, som vi benyllcr Lejligheden til al sige ham 
Tak for. 

K. P. Ffainbali:, Bøllingsvej 9, Ringsted (5), begyncllc 
den 17. Maj 1910 ved Cenlralværksledel i Ar., ansatte: 
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som Lokfyrbøder i Struer 1. Maj HH5, har i denne Stil
ling været i Viborg, Skive, Skern, Nykøbing M. og Glyng
øre. 1. Februar 1929 forfremmet til Lokfører i Glyng
øre, senere til Holstebro og derfra den 1. Juli 1931 til 
Ringsted. Trods sin »jydske« Fortid og endnu ikke heil 
akklimatiseret tør vi paastaa, al Jubilaren befinder sig . 
rigtigt vel efter »Omplantningen« og har sikkert ikke i 
Sinde al søge ny Jord mere. 

J. A. Jlfathiesen, Søndergade 26, Ringsled (6), begyndte 
i Centralværksledel Gb., den 12. April 1910, ansat som 
Lokfyrbøder den 1. Februar 1915 i Ms., efter Ansøgning 
forflyttet til Rg. 1. Juli 1925, Lokfører 1. August 1928 i 
Brande, efter Ansøgning igen til Ringsled 1. December 
1928. Malhiesen befinder sig vel i Rg., og ønsker sikkerl 
ikke selv at gøre Foraudring mere. Al Jubilaren ogsaa er 
vel anskreven i sin By beviser de forskellige kommunale 
Tillidshverv, han beklæder. Masnedsund vil ogsaa minde,; 
ham for: de Aar, han var Afdelingens Formand. 

Afdelingen ønsker Jer alle 3 til Lykke, takker for 
Aarene, der svandt, for godt Samarbejde og ønsker Jer 
Held og Lykke med Fremtiden. 

Afd. !J. 

Gedser. 

Lokf. A. V. K. Enclcr8en begyndte �in Gerning ved 
Statsbanerne den 29. Januar 1909, blev Lokfyrbøder i 
Ge. den 1. April 19-12, forfremmedes den 1. April 1927 
til Lokf. i Nf., og kom lo Maaneder senere tilbage til 
Gedser, hvor han altsaa har været i den langt over
vejende Del af sin Jernbanetid. 

Lokf. S. H. K. V. Hansen lillraadte sin Gerning ved 
Statsbanerne 3. Marts 1909, blev Lokfyrbøder i Vamdrup 
1. August 1912, kom 1 ½ Maaned senere til Ge., hvor
han har været siden, idet han vecl sin Udnævnelse til
Lokfører 1. April 1927 fik Lov til at blive der.

Lokf. J. T. Olsen begynclle i April 1910 som Aspi
rant i København og blev den 1. Februar 191.5, ansat 
som Lokfyr:bøder i Gedser. Den 1. April 1917 lraadle 
h,m ud af Slatsbanernes Tjeneste, men vendte 1. Marts 
1919 atter tilbage. Ved sin Forfremmelse til Lokfører 1. 
Juli 1931 stationeredes han i Brande, 1. Oktober s. A. 
kom han til Gedser. 

Lokf. H. A. Greisen, Nyk. F., begyndte paa Væ1·ksledel 
i Kbhvn. den 6. April 1909, blev Lokfyrb. i Ge. 1. Maj 
1!)11. G. var i sin Lokfyrbødertid ved forskellige Depoter, 
men kom i 1920 til Nf., hvor han ved sin Udnævnelse 
til Lokfører, 1. April 1927, fik Lov til at blive. 

Lokf. P. C .. Jensen begyndte paa Kk. i April 1910, 
ved Udnævnelsen til Lokfyrbøder, den 1. Maj 1915, korn 
han til Ng., 2 Maaneder senere kom han tilbage til Kk., 
hvor lian var, indtil han den 1. Marts 1929 hlev Lokforcr 

Nf. 

Vi ønsker alle Kollegerne hjertelig til Lykke. 
Afd. 11. 

Kaluncluorg. 

Lokførerne J. E. Pedersen, Nygacle 3, Kb., og J: C.

Jlfodsan, Fjordvej 6, Holbæk, fejrer den 1. April deres 
25 Aars Jubilæum. 

Afdeling 13 bringer i den Anledning vor hjerleligsle 
Lykønskning og udtrykker Haabel om, at vi endnu i 
mange Aar maa se Jer med godl Helbred i vore Rækker. 

R. 

Slagelse. 

Lokførerne K. A. Kristensen, Roligbedsvej 4, Sl., 
T. G. Meno, St. Jørgensgade 28, og S. P. Sinionsen 
Akacievej 16, fejrer den 1. April deres 25 Aars Jubilæum'.

Kristensen begyndte som Aspirant i Slagelse <len 11-. 
Juui 1009, han blev Lokfy'tbøder i Struer 1. November 
1914, kom tilbage til Slag�lse Aal'Cl efter:, blev don J. 
April 1928 Lokfører i Nf., og kom i 1030 t.ilbage Lil 
Slagelse. 

1'. G. Meno begyndte som Aspirant 1. April rn10, han 
blev Lokfyrbøder i Korsør 1. Maj 1915. Efter forskellige 
Stationeringer kom han i 1922 til Slagelse. Da han den 
1. Februar l 929 blev Lok fører, forflylledes han til Tøn
der, Maanedon efter kom han til Ringsled, og ½ Aai·
�enere vendte han tilbage li! Slagelse.

C. P. Simonsen var Aspirant i København fra 20.
April 1910. Don 1. Februar 1915 blev han Lokfyrbøt.lel' i 
Fa.; Augu ·t 1928 forfremmedes han Lil Lok føret· i Bram
minge, hvorfra han 3 Maaneder senere forflyttedes Lil 
li'a., for endelig den 1. Maj 1930 al komme til Slagelse. 

Afdelingen bringer Jubilarerne vor hjerloligsle Lyk
ønskning og udtrykker Haabet om, at vi endnu i ma.ugu 
Aar rnaa se Kollegerne med godt Helbred i vore Rækker. 

Sg. Lolcfører Afd. 

Korsør. 

Lok{øI'Qr C. li. Jlunsen (7) begyndte som AspirnJJt 
den 1. Marts 1909 i Korsør, 1 .Juni 1013 blev han Lo
komolivfyrbøder, og 1. April 1927 forfremmedes han til 
Lokfører i Kolding, hvor han forblev i nogle Aar, indtil 
han den 1. Juli 1931 vendte tilbage til Kø. Jubilaren 
har laget livligt Del i Foreningsarbejdet. 

Lokfører H. M. Jeppesen (8) begyndte som Aspirn11I. 
i Nyborg 20. Oktober 19'11, blev Lokfyrhøder i Kø. l. 
August 1915 og forfremmedes 1. April 1929 til Lokføror 
i Orehoved, men kom allerede Maaneden efter tilbage Lil 
Kø. Jubilaren har i denne Aarrække beklædt forskelligrJ 
Tillidsposter og er for Tiden Afdelingsformand, hvilket 
Hverv han røgter med stor Inleresse og Lil Medlemmer
nes Tilfredshed. 

Lokfører A. A. Olsen (9) begyndte ogsaa som Aspi
rant i Kø., nemlig den 1. April 1910, han hlev Lokfyr
bøder den 1. April 1915 og forfremmedes 1. Nover:nher 
1928 til Lokfører i Aaleslrup, ogsaa han kom efler 1 
Maaneds Fol'løh tilbage til Kø. Jubilaren hører Lil de 
stille, men . lejlighedsvis kommer hans gc111ylligc Lune 
dog frem. 

Korsør· Lokf. Afd. øn:ker Jubilarerne hjertelig til 
Lykke. 

A. B. 

Nyborg. 

Lokførurne At. L. Hansen (9 a), L. G. Jensen (!) h), 
L. P. Larsen (9 c) og K. M. Petersen (10) fejrer deres
Jubilæum den 1. April.

M. L. Hansen ansattes som Haantlværker i Esbjerg
1. Januar 19>12, Lokfyrbøder i Korsø1· 1. Marts 1915,
Rangerfører i Vejle fra 1920 og Lokfører i Tinglev 1.
November 1929, forflyttet til Nyborg 1. Oktober 19'31.

L. G. Jensen antaget i Nyborg Værksled 31. J·anuar
1910, Lokfyrbøder i Nyborg l. Maj 1915, Lokfører i Odde
sund N. 1. Januar 1929, forflyttet til Sg. 1. Januar 1930 
og forflyttet til Nyborg 1. Juli 1931. 
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l,. P. Larsen antaget om Aspi,·ant 1. Juni 1909, blev 
Lokfy1·bødcr i Viboro- 1. Novembet· 1914-, han fol'blev del' 
i hele sin Lokbyrbødcrlid, kom 1. April 1928 til Varde 
som Lokførcr, 1. Juli 1935 til Struer og forflyllecles ende
lig l. Maris 1936 til Nyborg. 

TC. M. Petersen antaget 20. Juni 1909, Lokfyrbøc.ler 
1. November 1914 i Esbjerg, forflyllel lil Nyborg ·t. 
Dccembct· 1915, forfremmet til Lokfører 1. Maj 1928 i
Esbjerg og forflyllet til Ng. 1. August 1930.

l<'or alle It Jubilarcl' gælder. at de som gode Kamme
rater er stærkt inlcrcs erel i dere. O,·ganisation ·arbejde 
og har haft forskellige Tillidshverv indenfor Afdeling •n 
fol' K. M. Petersens Vedkommende i en Aarrækkc Af
delingsformand for Lokfyrhøderne. 

Afdelingerne ønsker dem alle hjcl'lclig til Lykke. 
1'. 

Fredericia. 

Den I. April kan :lit af Fredericia Lokf. Afd. 11 cl
lemmer fejrn 25 Aars Jubilæum. H. K. DrmiP/srn (11), 
H. A. Hansen (l2), A. lfelt (13), P. N. J1mi;en (l4-), 
A. C. Jørgensen (15), A. P. F. Karin (l6), V. Larsen (17).
S. P. C. Molbech-Pelersen (18), J. C. P. 0/s.·on ( l9),
S. Pelersen (20), A. C. P. Skolling (21), 0. Sør,-nsm (22).
P. Møhler, Koncliag, (23), P. Pedersen, Kolding. (211.).

Jubilarerne er alle af de gamle Aspiranter, som nu
cflcr den nye Ordning kan fej!'e c.lcrc>: Jubilæum. De e1· 
alle-sammen gode og in Ieee erede Mecllernrncl' af D. L. V. 
Floro af Jubilarerne har været og ot· stadig Tillidsmænd 
i Afdelingen. Fa. Lokf. Afd. sonder hver enkelt sin bedste 
Lykønskning og Tak for goclt kollegialt og kammeratligt 
Samarl ojde i den forløbne Tid. 

P. A. V. 
Ax. J.

1'Jsl1jerg. 

Dc>n 1. Apl'il er dur ikke mindre end 8 Jubilarer i 
Esbjcl'g Lokf. Afd. Det er de saakaldlc Evio-hecl a�piran
tcr, der nu har tjent Statsbanerne i 25 Aar, nemlig: 
H. J. F. Andersen, V. Bøltern, H. R. Hansen, T. J. !-les

selbera, 0. P. Petersen, B. Rejnhardt, saml S. P. L. 

73,icrgli.nrl, Skern, og V. A. Hansen, kern. 
Vi ønsker clem alle hjertelig til Lykke med Dagen. 

X. 
'Tf ti sled. 

T"okførerne .f. K. J. Lal'sen og N. P. Slwvn har 2:i 
Aal'S Jubilæum den 1. April. 

Struer. 

Folgcndc a[ Stntcr Lok[ørera[dclings Mccllcmmcl' hol
der J Lthi læurn den 1. April: 0. 1'. Andersen (24 a), lf. P.

Cl11·i -lensl'n (21, b), P. J(. Christensen, A. J. A.. Hcmrbo, 

K. .,,,_ Honor1i (2ft c), E. J. Jensen, J. P. E. Jt,forten

sen (2/i.cl), K. M. Nielsen, J. K. Nørgaard, P. il. Ras

m·11sscn O" P. K. H. Ø ·tergaarcl (24 e) samt 1'. 1'houwsen,

Skive.
Al'dcli11gcn scnrlcr Ed.er vor hjel'leligste Lykø11sk11i11g 

111erl Raabct om Held og Lykke i Aarnnc, de,· kommer. 
C. R.

Viborg. 

Lokføl'el' P. K. Larsen (25) ønskes til Lykke paa J ubi
læum dagen. 

Vg. Lok{. Afd. 

Frederikslwvn. 

Lokfører C. Petersen begyndte i .Maj 1910 som A pi
rant, han blev Lokfyrbødc1· 1. April 1915 i Gedser og 
korn Aarcl efter lil Aarhus. P. blev den 1. Januar 1.92!) 
Lokføl'Cr i Fe.havn, hvor han bar været siden. 

Ac1/borg. 

Den 1. April kan 3 af Lokførernc i Aalborg fejre del' R 
25 Aars Jubilæum. 

S. E. Boye, Annebel'gvej 4ft, (26), er maaske den, der 
e1· mest kendt udadtil, idet han som Afdelingsfo.rmand 
først for Lokfyrbøderafcl. og nu for Lokførerafd. igennem 
Aarenc har deltaget i Kongresserne, ligesom han sidde!' 
i Repræsentantskabet for Hjælpefonden. Jubilar:en er cl 
meget interesseret Medlem af D. L. F. og har gjorl el 
virkeligt . lort Arbejde for Afdelingerne her i Aalborg 
Naar Vanskeligheder af en el!Ct' anden Art bar fore
ligget, har Boye altid laget fat med. Energi og h,11· 
kuanel opvise gode Resultater. Det skal du have Tak for. 

Lokf. F. F. Jensen, Væverensvej 22, (27), har rncrl 
Undlagol.;e af en kortere Tid i Glyngøre som Lokfyrbødcr 
0"' i Strner sorn Lokføre1· haft sin Gerning som Lokomotiv
mand i Aalborg. Jubilaren bar altid været et afholdt 
Medlem, der forslaar al give Samtalen en fornøjelig 
Fol'm, naar han kommer paa Stuen, lige om ban med 
afgjort Succes bar deltaget i en lokal Hevyforcstillin�. 

Lokfører N. Jensen, Schleppegrellsgade 15, er ligesom 
de to andre Jubilarer begyndt i Aarhus Værksted; som 
Lok[y!'bøcler kom han før l til Gb. og som Lokførcr til 
.Fr. havn. men kom forholdsvis hurtigt tilbage li! Aal
borg. ikke mindst til Kollegernes Tilfrcc.lshecl, da han 
altid har været en god Kollega og en stabil Makker at 
arbejde sammen med. 

Afdelingen bringer herilied Jer alle 3 et hjerteligt ,Til 
Lykke«. X. 

Rcmders. 

Lokføl'en,e C. Andersen, Norclve�tvej (28), og 11. 

Jlfomw.e, Viborgvc>j 26 (29), er Juhilarcr c.len L Apl'il. 
Andersen er en vellidt og interesseret Organisation,

mancl, som all.id møder frem ved vore Sammenkomslcl', 
, 

og Afdelingen har ved flere Lejligheder draget Nyllc a ( 
Andersen. Snille saavcl i Meta!- som Træarbejcle. 

H. l'rfomme ha1· i en lang Aarrække væ!'et stalioncl'rl
i Hel. Og. aa ban er en sikker Gæst, naa.r O,·ganisalioncn 
kalder. Da Afdelingerne i Ticl. fik anskaffet en Fane, 
var Momme naa Grund af sin stoule Skikkelse selvskre
ven som vor første Fanebærer. 

Afdelingerne bringer begge 25 Aal's Jubilarerne Lyk
ønskning paa Jubilæurnsdagen med Tak for godt Kam
meratskab gennem Aarene; og vore bedste Ønsker 0111 
Lykke i Fremtiden. A. 13.

Aarhus. 

Følgende Lokomotivførere Aarhus bar 25 Aars J11hi-
læum den 1. April: 
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A. 1'. Andersen (30), I. J. Andreassen, G. J. N. Bis

gacinl (31), J. C. Donb11, G. C. F. M. Frederiksen (32), 
F. A. Frederiksen, N. K. Hansen (33), E. N. C. Jørgen

sen, C. V. C. R. Lllttrsen, G. Laursen, G. Løfgreen, K. 

G. Madsen, N. R. M. NiP./sen (34), L. 1'. Lund, S. o,ver

gcmrd, saml L. E. A. R. Kragh, Vejle, og 0. E. Zorn,

Vejle.

(1 
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Befragtninger i Anledning af E-vig/1edsaspirenternes

Jubilæum den 1. April 1937. 

Til Lykke med Jubilæet for de 25 Aar. Det Jubilæum, 
• 0111 burde have kunnet fejr-es for Aar tilbage.

Det skal siges om Eder alle, at det jLJst ikke e1.· Hclrl
og særligt Hensyn fra Statsbanerne Side, der er vist i
de mange Aar, som er gaaet, siden I første Gang be
gyndte paa Eders Livsgerning rnecl ngdornrncos lyse Tro 
paa Fremtiden og Tillid til Retfærdighed for dem. som
helt og fuldt kunde og vilde udfylde sin Plads.

Ser: man i Dag tilbage paa de mange Aar, I lrni:
tjent Statsbanerne, vil det for den opmærksomme . ynes
som om I stadig maatte være dem, som kom til at und
gælde for, hvad Tiden førte med sig af Ubehageligbedel',
Ircmgaaet af Spareperioder og politisk Modvind, del' mødte
Tjenestemændene for endelig, da Maalet: at blive Loko
motivfører, opnaaedes, da at se Haabet om i Løbet af
nogle Aar at faa den l"ordel, der er ved at køre i fast
Tur, vinde ind til en lille Mulighed, der maaske før. L 
kan opnaas nogle faa Aar inden den Tid, da den tol'e 
]i'ridag begynder.

En Spareperiode forhindrede, at I normalt blev for
f1·emmede til Lokomotivfyrbødere. Da I endelig blev ansat.
kom Kt'igstiden med det utrolige Slid, med det som 
oftest daarligc Brænd cl og paa omtrent umulige Maski
ner, men hvad der værre var, I hørte til dem med de
allcl'iavcslc Lønninger, og hvad dette vilde sige i de Tidel'.
vecl kun deo, som fik det at prøve. Ogsaa denne Periode 
fik Enclc, der kom en Tid, hvor Bet�ling og Arbejdstors
hold tod i mere rimeligt Forbolcl til Arbejdet.

Igen dukker Sparemanien op, og denne bevirkede, at 
netop de amme Mænd igen kom til at undgælde, idet
det blev dem, der inrltil den Tid fik flest Aar som Loko
motivfyrbødere.

Endelig efter l 18 Aars Lokomotivfyrbødertjeneste
opnaaede det store Hold aakaldte Evighedsaspiranter at
hl i ro Lokomotivførere.

Omtrent samtidig begyndte Statsbanerne at faa særlig 
Forkærlighed for Motorkøretøjer, og med dem begyndte 
en særlig Træog elstid for de yngre Lokomotivførere, idet
Administrationen paa dette første Stadium af Motorliden
ikke an. aa en Lokomotivfører for e"net til at lade si" 
uddanne til at betjene disse nye Indr:tninger, men i Ste�
det for lod uddanne ofte langt yngre Lokomotivmænrl
hertil. Med den voldsomme Udvikling, Motordriften fik,
var det igen det samme Hold Lokomotivmænd, der ram
te· særligt haardt tjenst]jgl set, idet det nu stadig var
de yngre, om fik Motoruddannelse for derefter at be
, ørge Togfremføring, hvilket indtil da bavde været rlen
ældres selvfølgelige Ret.

Det kan synes nogle tri te Jubilæurnsbetragtninger,
111011 jeg synes ikke, disse Aargange a[ Lokomotivmæncl
har faaet nogen særlig god Paaskønnelse af Admini [ra
tionen; rlet var de Aargangc af Mænd, det· ndførte lid
rlet, da riet rigtigt kneb for Statsbanerne a L betjene det 
Samfund, , om dengang ha.vdc o. saa haat'dt hehov.

. Det er i hvert ]"ald ikke morsomt m1 25 Aa1.· efter
at opdage, at Ungdomshaabel: at blive Lokomotivfører i
fast Tur, ikke bliver til Virkelighed, fordi yngre blev 
foretrnkne til Gerningen. Men det er ofte netop gennem 
den megen Modgang, at de,.· fremgaar gode Organisations• 
111mnrl; det er derfor ingen Tilfældigheri, at. der blandt 

Evighed,a piranterne blev mange af vore ivrig te og bed
ste Afdelingsledere og Medlemmer. 

Aarhus Lokomotivførerafdeling fremsætter her in b d
sle Tak for Tiden, der gik, og udtaler de bedste Ønsker 
om en god og heldbringende Fremtid. 

Til Lykke. 
J. B. 

SkC1nderboru. 

Den 1. April 1937 kilu Lokfører L. B. Rasmu.,sen (35) 
fejre sit 25 Aars Jubilæum ved D.S. B. 

Rasmii ·sen vil være de allerfleste af D. L. F.s Med
lemmer velbeket1dt. Han har deltaget i Organisationens 
Arbejde baadc som Kredsbestyrelsesmedlem og Kreds[or
mand for Lokomotivfyrbøderne, men i de senere Aar har 
han ikke taget ret meget Del i Organisationsarbejdet, idet 
h;m har helliget sig Arbejdet indenfor den 1-i:ommunc 
hvor han nu har boet i 18 Aar. 

· ' 

Rasmussen indvalgtes i Byraadel i kanderborg for 
16 Aar siden og har i de sidste 12 Aar været Byens 
Borgmester, og det har væ1·et mærkbart for alle, at hans 
Initiativ og gode Evner har sat rige Spot· i Byens Url· 
vikling. Jubilaren anerkendes af alle som en endog sær• 
deles dygtig Kommunalmand. Afdelingen ønsker ham 
mange gode Aar endnu baade ·om Lokomotivforer 0n 
som Borgmester. 

en. 

Padborg. 

Den 1. April kan Lokførerne H. A. Henriksen (3-0), 
A. A. Jensen (37), G. N. C . .Jensen (3 ) samt A. fl. Hcr

mcmsen, Haderslev, (39) fejre deres 25 Aars Jubilæum. 
H. Henriksen blev ansat den 12 . .Tanuar 1912 paa 

Øslel'bro, forflyttet lil Helsingør den 26. Maj 19H og 
den 1. Maj 1915 til Viborg. Han forfremmedes til Lok
fører 1. Febrnar 1929 i I adborg. Hemiksen er en gorl 
Kollega, man hurtigt bliver kendt med, fordi han c,· 
en Mand, der altid siger sin Mening meget tydeligt og 
uden Omsvøb. 

A. A. Jensen blev ansat den 14,. Januar 1912. som 
Lokfyrbøder den 1. April J.9,15 i Roskilde, fodlytict til 
Horsens den t. December 1920, forflyltel til Aarhus den 
:L. November 1927, forfremmet til Lokfører i Padbol'g I. 
November 1928. Jensen er en god Kollega. han hal' værcl 
Formand for Afd. 41, Pa. sideu 1929·, hvilket er et godt 
Bevis for, at han el' en Mand, der med Interesse og 
Dygtighed tager Del i Organisationsarbejdet og Lil �inc 
Kollegers Tilfredshed. 

G. N. C. Jensen blev ansat den 27. Mart 1910, som 
Lokfyrbøder den 1. April 1914 i Struer·, forflyttet til Aar
hus 1. April 1917, fol'fremmct til Lokomotivfører 1. April 
1927 i Va1·de, forflyttet til Vamdrup 1. Januar 1028, for
flyllel til Padborg 15. Maj 1928. G. Jensen er en god 
Organi ationsmand og Kollega, altid rede til at slaa et 
Slag for at faa alle Forhold i den relte Orden. 
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Harmcmsen kom ved Genforeningen 1920 til Vojens 
som Rangerfører. Da Depotet blev ned lagt, blev han ta
tionel'et i Haderslev, men har Bopæl i Vojens. Jubilaren 
er kendt af de fleste ikke alene som Lokomotivmand, 
men ogsaa fol' sin Dellagelsc i det politiske Liv, hvo:· 
ban er Amtsraadsmedlcm, og hvor han er valgl ind i f!Cl'c 
forskellige Hvct·v, saa hans Tid er meget optaget. 

Jubilarerne ønskes lil Lykke paa Jubilæumsdagcn. 
Held og Sunrlhcd, saa T endnu 111 a11p;c Aar rnaa have 
Lov til at virke i Edel'. C:erning. P. IC. og 7'. l J _
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Brande. 
Den 1. April fejrer Lokfører K. A. A. Jensen (40) 

sit 25 Aars Jubilæum. Jubilaren ansattes 31. Marts 1910 
som Haandværker i Kbhvn. Den 1. April 1914 om 
Lokfyrbødcr paa Østerbro og blev forfremmet til Lokfører 
den 1. April 1927 med Station i B1·ande. Trods det al 
Jensen bar været plaget af Sygdom, har ban altid bevaret 
sit gode Humør, . aa del har været os en Glæde at sam
a r·bejdc med ham. 

B1·andc Afdelinger ønsker hjertelig til Lykke. 
Th. ll. 

M (ISnedsimd. 
Lokføret· C. M. Madsen begyndte som Aspirant i Gedser 

1909, blev forfremmet til Lokfyrbøder 1. Juli 1912. Vat· 
derefter i Struer og Helsingør og kom til Masncdsund 
L016, hvor M. siden har forrettet Tjeneste. Jubilaren blev 
forfremmet til Lokfører 1. April 1927. 

Masnedsund Lokførerafdeling udtaler her sin Lykønsk
ning med Jubilæet, ligesom vi udtrykker vort Haad om, 
at vi. endnu i mange Aar maa se dig merl godt Helbred 
i vore Rækker. Th. P. 

'l'ønder. 
I Henhold til Overgangsbestemmelsei· for det Perso

nale, som overgik fra Amtsbanel'ne, kan Lok[ører C. Jf.

Ebsøn (41) holde sil 25 Aars Jubilæum som Lokomotiv
mand. Ebsen kom hertil fra Sønderborg, men har nu 
level sig godt ind i Forholdene her i Tønder. Ehsen e1· 
en paapasselig og interesseret Lokfører og har arbejdet 
sig godt ind i cle nye Forhold paa D.S. B. 

Afdelingc1·!1e ønsker hjertelig til Lykke. 
A/cl. 51. 

Herning. 
Den 1. April fejrer Lokførerne M. M. Ha-nsen (42) 

og C. V. Jensen (43) deres 25 Aars Jubilæum. 
M. M. Hanseu begyndte i Aarhus 1910, ansatles som

Lokfyrbøder i 1!}14., forfremmedes til Lokfører i Hcming 
1.. April 1027. 

C. V. Jensen begyndte ved Statsbanerne i 1911, blev
T,okfyrhødcr i l9H og forfremmedes 1. Maj 1!)28 til 
J,okføret· i Herning. 

Begge Jubilarerrie er pligtopfyldende Tjenestemænd og 
gode Organisationsfællcr·. Afdelingen bringer dem sin bed
ste Lykøns.k11ing paa Dagen og 1rnske1· Held og Lykke 
i 'Fremtiden. ' R. S.

TAKSIGELSER 

Hjci·telig T11k for· venlig Opm.cr·ksomhed ved mil 25 
Aar·s .Tnbflm11m. Th. D. H. ]i'rnnd.,l'n, 

Lokf., Gb. 

Min hjcrlelig-sle Tak for vrnlig Opmærksomhed ved 
111it .T11hilæun1 . 1'. Jo/1,msr.n, Anrhus. 

'Hjertelig Tak for al Hnlig Deltagel�c ved vor kære 
M1rnd og FadPr. pens. Lnkf. N. L. Jensens· Død· og Rcgra-
rclSe. 

Hmnrn ./r:nsen og Børn, 

Aarhus. 

:, 

::::. 

�1:. ··.•�· .. :; ··.•, . . . . . 

,_ 

En Lokomotivaksel knækket. 
Da Tog 2941, som fremførtes af en R-Maskine, den 

5. Marts befandt sig mellem Vejle og Daugaard, knæk
kede en af Lokomotivets Aksler. Uheldet bevirkede no
ge_n l?orsinkelsc, idet del paagælclendc Bane lykke i nogen
Tid maalte befares som enkeltsporet.

Hovedspor spærret af en afsporet Rangermaskine. 
Samme Dag som del fornn omtalte Uheld afsporedes 

en Rangermaskine i Næstved. Den kom til al staa paa 
tværs af Hovedsporet, aa Berlinerlogel fra l{øbenhavn 
ikke kunde køre gennem Stationen. Pas�agererne maalte 
gaa over i el fra Ms. rekvi1·erel Særtog, der holdt paa 
den anden Side af den afsporede Ma. kine, og de blev 
med delle befordret videre til Ms.; men der op lod her
ved en Forsinkelse paa godt og vel 1 Time. 

Afsporingen foraarsagede forskellige Kalamiteter i 
Toggangen, idet det varede 4 Timer, inden Sporene vnr· 
fuldstændig ryddede. 

Dansk Propaganda Lyntog gennem Eurova. 
De danske Statsbaner udstiller, om del forudsættes 

Læserne bekendt, cl af vor·e Lyntog paa Verdensuclslillin
gcn i Paris. Toget et· køl'l derned ad den sædvanlige 
Vej, gennem Tyskland og Belgien, og del fremgaar a[ 
Meddelelser i Dagspre.-scn, al drt bar klaret hele Tul'en 
uden Uheld, og al del har vakl. llcgcjstr·ing overnll, lrvo,· 
det er kommet frem. 

De nye Damploko111oliur kan ·ikke komme ind i 
Landet. 

Som tidligere meddelt har Stat. bnnerne købt li. store 
Damplokomotiver i Svcr·ige, og de skulde jo nu gerne 
snart herover til os; men det viser sig, at �r er Van
skeligheder med al faa dem ind i Landet. Færgeklap
perne i Hel ingøt· Cl' nemlig ikke kraftige nok til al kunn!l 
bære disse Lokomotiver. De kan ganske vist sendes tit 
Masnedsø, men del vil blive temmelig dyrt, da hver 
Fæ1·gc kun kan lage 2 Lokomotiver, og da clcr er køhl 
ialt 11. saadannc, vilde der nltsaa blive Tale om (i Sejlad
ser (r-a Helsingborg til Masnedø. 

Det er derfor besluttet at forstærke Fwrgclejemc i 
Helsingør, og da der et· nogle brngclige og tilstrækkelige 
kraftige Færgeklapper til Disposition f'ea den nedlagte 
Lillebæltsoverfart, vil di�sc 1m blive nnbragl i Helsingør. 
men de nyanskaffcde Lokomotiver kan allsaa ikke komr'ne 
ind i Lrndct, forinden Færgclcjel'llc er· omhyllcl. 

l�nfrevriselokomoli'vf ørere.
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,Dansk Jernbaneblad« meddeler.· paa Grundlag af 
»Hailway Gazelle• følgende mot·sommc Oplysning fl'a
Jernbanernes første Tid:

- Da Stockton-Darlinglon Banen for 111 Aar siden
blev aabncl, blev Lokomotivførerne ikke lønnet med fast 
Løn saaledes som det øvrige Personnle, men fik en Slags 
Akkordbetaling paa ¼ Penny pr. Tonmile; af denne Bc-

-

6 

. . . (. C 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

laling skulde de betale cfores Fyrbøder, købe Kul, Olie, 
Talg og andre nødvendige Materialer til Lokomotivet saml 
Smøreolie tiJ Vognene i de Tog, de fremførte. 

stemningen ventes al foreligge om en Maaned. I den mel
I mliggcnde Tid kal der ikke vedtages nogen Kamphand-

Gennem,f'ørelsen af 40 Tirnersugen i Frankrig. 
Da 4-0 Timersugen ved Lov gennemførtes ved de fran

ske Jem baner, blev der fa l al vi. se Tidsfrister, løbende 
indtil Paasken 1�37, indenfor hvilke Loven skulde være 
fuldstændig gennemfø1·l. Nogle nf Selskaberne har imid
lertid ikke værnl i Stand til al faa Loven [uldl gennem
fort og har nu ansøgt om Dispensationer. 

'J'jeneslelidsnævn ved de franske Baner. 
Loven om 4-0 Timersugen indeholdt ogsaa en Bestem

melse om cdsællelse af cl Udvalg til al ovcrvaagc, al 
Lovens Anordninger gennemfør-les. Delle Udvalg er nn 
nedsat; Personalet har faacl 11 Hepræsentanler heri. 
Disse er alle udpeget af den Org-anisation, , om er Lilslul
tcl I. T. F. 

Tmende lrejke i Ifonacla. 
Jernbaneforbundet i Kanada, som i længere T.id har: 

været i Forhandling r med Arbejdsgiverne om en Lønfor
højelse, har besluttet al foretage en Af t.emning blandt 
Medlemmerne om en eventuel Strejke. Resultatet af Af-

Kallundborg Brugsforening 

og Købmandshandel. 

t Støt vore Annoncører! 

Kolonlal - Vin - Kaffe 

Konserves . Isenkram. 

Chr. Schrøder Murermester og Cementvarefabrikant,
Telefon 360 anbefaler sig med alt Murerarbejde, 

I 
Terrassoarbejde; Havefliser, 

Flagstangsfødder m. m. 

ling. I. T. F.

Forflytte/se: 

Lokomotivfører J. J. Birkbo, As en , I.il Frederici_a 
fra 1.-3.-37. 

Lokomotivfyrbøder A. L. S. A. Jensen, FTelgolancl, efter· 
An. øgning til St,-uel' fra 26.-2.-37. 

Afs/.ecl: 

Lokomotivføret' H. E. Bech, Langaa, efter Ansøgning 
paa Grund af Alder med Pension fra 31.--5.-37. 

Lokomotivfører A. P. M. Schmidt., Kbhavn Godsbgd., 
paa Grund af Alder med Pension fra 31.-5.-37. 

Lokomotivfører J. C. Møller, Aarhus H., paa Grund 
af Alder med Pension fra 31.-5.-37. 

Lokomotivfører N. L. Nielsen, Aarhus FT., paa Grnnd 
af Alder med Pension fra 31.-5.-37. 

JENS RASMUSSEN &-SBN '5
Sllræder os Herreellvlperlnpl. 

anbelalea. 

GODE VARER • BILLIGE PRISER 

Telf. 50. Storegade 28. 

Anna Trier Brændgaard. 
ALT I TRIKOTAGE 
Broderier, Kjoler, Hatte 

Storegade T elef. 100 

P. Nis·sen

HUSK! 

HANSNIELSEN"S 

SKOTØJSFORRETNING 
Spec.: SlloføJar e p a r aflon. 

GODT OG BILLIGT 

Torvesade t. 

Køb Deres 

KØD, FLÆSK oe P AALÆG 
hos mig, 

[Kun prima Varer til
absolut billigste Priser. 

Fr. Eriksen. Telefon 167. 

Kallundborg Farvehandel 
Alt i Tapet- og Malervarer 
Gulv- og Lakfernis, 
Rullegardiner. 

Vilh. Nielsen og Søn 
Urmager og Guldsmed 

Store gade  29 - Brand e  
TELEFON 1311 Køb danske Varer! 

Telf. 264. 

Chr. Hansen, Skibbrogade 1

Wienerbageriets Brød 

smager bedst 1 
llun 1. KJ,a Varer anvendes. 

ALFRED NIELSEN. 

Telefon 231. 

L,verandør til Ferl,h/,mm,t. 

a1a1termeetre 

Kød- oa Paalætaforretnlnt 
Cordllgade 10 

Telefon 173. Kallundbora. 

ui,erandør til Feriehjemmet. 

H. Hanaen har det -

Monffr Deres HJem Ira 

H, Hansens Møbelforretning 
Ko r d  Il s a  de 54 

T el1. 149 

- MÆGTIGT T.ÆPPELAGER -

REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kuhn, førstnævnte 
ansvarhavende. Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Central 7708. 
lldgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

anb. d'Hrr. Lokomotivmænd 

Svend 

Husk Svendborg Bryghus Øl 

,,Køb Deres Uhre og· Briller hos os" 
Martin Petersen & Søn, Svendborg 

ANNONCE-EKSPEDITION: 
Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 1 4. 
Postkonto 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 4ll. 

s - . 

s 
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lsteentoft Skotøj ENGELSK BEKLÆDNINGS..MAGASIN
Telefon 346 NYBORG Telefon 346 

Industrihotellet, Nyborg - Telefon 301
anbefales. NORDISK KAFFE KOMPAGNl'8yrcstaurerede Lokaler - J ste Kl.s Køkken GOD KAFFE - RIMELIGE P.RI ER Kaffe er bedst! 

Aug. Jørgensen (ny Vært) �:�.::::-1�::ulselund, Forla.=.g de=. hos Deres Købma.n.d-

C. Knackstredt
Telefon 660 Spec.: Kranse, Buketter, Planter og Potte-Kultur. Direkte Sal_q frn Dt-ivh11,s. 

Iniren BullllaleJe, 
derlor b Il I I Ir■ fe Pr I a er. 

Huskl 
Søren Jensen

s

Oste• og Fedevare• 
forretning. 

Støt vore Annoncører! 

ALLIANCE 
BAGERI & CONDITORI 
Tlf.136 Nørregade Tlf.136 
== P. C. PETERSEN -

RICHARD LEHN
I. KL Herreekvipering. • Telef. 68

Nyborg Herregaardsmejeri. 
Fineste Mejeriprodukter! 

Tlf 79 Se efter paa Kapslen, at Mælken er Ira samme Dag, • og ikke gammel Mælk fra Dagen i Forvejen. 

GAA TIL 

WILDE 

saa gaar De ikke forkert. 

Blume ns aad ts 
Sæber. 

Altid Kvalitetsvarer! 

Jydske Strikkeriers Udsalg. Indeh. H. Prelrn. 
Tl!.665. Nørre_gade 16. Nyborg. 

A I t i 'l' r 1 k o t a g e .

Nyborg 
Forenede Trælastforretninger. ;:I===================:::: ·relf. 146. - dtranilvejen 1. - Te!!. 146. 

F O R L A N. G K A F F E Sførsfe Lager I Øsllyn 
a f  Trælast og Bygningsartikler 

Ira P, M, BRUUN'• Kallerlslerl, 

(Ved A. M. Petersen.) 

LIGKISTER 
JENS ANDERSEN Telelon 216. 

er billig med 
Telelon :116. KJOLER OG OVERTØJ 
---------------------

Ligsenge, Ligtøj �g Kranse 
an betales 

.,,.- f:gne Ligvogne 
A It v,dr .Begrav,lsmS.Llgbrænding b,serg" 

P. JAKOBSEN
·���•It>Itl���·

� D R E V S �e�ra�-. �ø�g�d�, E M A N N � _v
e
-�-"�_,;�_}_��_: L_1,b1_1 b_"'_'''_"_";._�l -1

e/_.�:_"k-� 7-1 
Glas-, Porcellain- og Udstyrsforretning . 

• ����,���. Johs. Wi c hm an n's
Johannes lversens Træskoforretning 
Sadelmager- og Møbelforretning anbefales 
Nørregade anbefales D. L. F. d'Hrr. Lokomot,vmænd. 

Glarme■ter Telef. 264 

Rullegardiner. Gardinstænger. Billeder 
indrammes. Rammer i alle Størrelser. 

WERNER HANSEN 
CAFE FÆRGEGAARDEN 

Godt Madsted. - Billige Priser. 
URMAGER & GULDSMED T E L E F O N 6 8 2. 

MELLEMGADE 11 - TLF. 530 - NYBORG.._ __ ,________________ __...: 

Hotel Royal 
Koncert S.. Solistoptræden 

Østervemb 

Godtfred Petersens 

Købmandshandel, 
Strandvejen, 
bringes i Erindring. 

Byborq Jernstøberi, Hans L. Larsen & Co. •;. 
Kakkelovne • Ke•furer • Byg11lng■■t.llegod■ 

Telefoner 76 og 231. Støt Byen11 Indaøtri. Telefoner 76 og 231. 

Støt dansk Industri! 

H. L. Christiansen,
TeU. 606, SlrandveJen Tel1. 606. 

• 

• Cykler • Radio • 
Tilbehør , Ladestation 

NYBORG KULIMPORT 

ved Chr. Petersen 
Havnegade 6 og 3 Tlf. 15 og 23 
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