
20. Marts 1940 40. Aargang

REGULERINGSTILLÆG ET 

Finansministeren forelagde i Folketingets 
Møde den 6. Marts Lovforslag om, at det mid
lertidige Løntillæg paa 14 Kr. pr. Maaned, 
Tjenestemændene har haft i 1938/39 og 1939/40 
udbetales til og med 1. Oktober i Aar. For
slaget er kun paa 3 Linier og gaar i al sin 
Korthed alene ud paa, at den i 1938 vedtagne 
og i 1939 fornyede Lov om det midlertidige 
Tillæg faar Gyldighed indtil 31. Oktober d. A. 

Til Lovforslaget er knyttet følgende Be
mærkninger: 

:>Efter de gældende Regler om Regulerings
tillæg er der ikke Hjemmel til en Forhøjelse 
af dette Tillæg, saa længe det af Det statisti
::;ke Departement aarligt beregnede U dgiftstal 
ligger mellem 2 427 og 2 842 Kr., medens en 
Forhøjelse efter de givne Regler i andre Til
fælde indtræder, naar U dgiftstallet stiger med 
104 Kr. 

Det i Januar 1938 beregnede Udgiftstal 
beløb sig til 2 853 Kr. og vilde, aafremt der 
ikke Yar fast::;at det ovenfor nævnte særlig 
vido Interval, have medført, at der ialt skulde
ydes Tjenestemændene 10 Portioner af Begu
leringstillæget, meden Tillæget efter Tjeneste
mandslovens Regler kun kunde yde· med 7
Portioner. 

Fra de 3 Centralorgani ationer af Statstje
nestemænd samt Danmarks Lærerforening
blev der frem at Anmodning om, at Reglerne
for Ydelse af Reguleringstillæg ændredes saa
ledes, at Tjenestemændene erholdt et til det
daværende Udgift tal forholdsmæssigt beregnet
Antal Portioner.

k 
Dette For ·lag mente Regerino-en ikke at

unn flt 
E> 

e 1 ræde, men ved Lov Nr. 74 af 18.

Marts 1938 blev Tjenestemændenes Ønske om 
en Lønforhøjel e dog i nogen Grad imøde
kommet, idet der for Finan aaret 1938-39 yde
des et midlertidigt Tillæg, der for gifte Mænd 
og dermed lige tillede udgjorde 168 Kr. for alle 
Lønninger (Pensioner) paa 1 500 Kr. og der
over, medens der for Lønninger (Pensioner) 
under 1 500 Kr. ydedes et Tilæg paa 12 pCt.; 
til ugifte ydede · Tillæget med tilsvarende Be
grænsninger som fastsat i Tjenestemand loven 
med Hensyn til Reguleringstillæget. 

Da Udgift tallet i Januar 1939 gik ned 
fra 2 853 til 2 831, bortfaldt ifølge Tjeneste
mandslovens § 91 med Virkning fra 1. April 
1939 Hjemmelen til at udbetale den Portion af 
Reguleringstillæget, hvormed dette ved Stig
ningen i Udgiftstallet for Januar 1938 fra 2 710 
til 2 853 var blevet forøget, idet Grænsen for 
denne Portion Medregning var 2 842. Fra Ud
løbet af Finan aaret 1938-39 ophørte end
videre Gyldigheden af den ovennævnte Lov Nr. 
74 af 18. Marts 1938 om midlertidigt Løntillæg 
til Statens Tjenestemænd m. fl. 

Efter stedfunden Forhandling mellem Rege
ringen og Tjenestemandsorganisationerne op
naaedes imidlertid ved Lov af 15. Marts 1939 
Lovgivningsmagtens Til lutning til, at den for
nævnte Lov I r. 74 af 18. Marts 1938 fik Gyl
dighed ogsaa for Finansaaret 1939-40 samt 
til, at den Portion af Regulering tillæget, der 
ved UdgiftstalleL Nedgang fra 2 853 til 2 831 
skulde bortfalde efter Tjene temandslovens 
Regler, opretholdtes for Finansaaret 1939-40. 
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Ved de nævnte Forhandlinger blev der af 
Tjenestemand organisationerne. Repræ entan
tanter ydet Tilslutning til, at samme Afløn-

s 
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ning skulde opretholdes for Finansaaret 1940 
-41, saafremt der indtraadte en saadan Stig
ning i Udgiftstallet, at Tjenestemændene efter
de almindelige Regler fik Ret til samme Antal
Portioner som i Finansaaret 1938-39. I saa
Fald vilde den ekstraordinære Reguleringstil
lægsportion altsaa bortfalde.

Da det af Det statistiske Departement i Hen
hold til Tjenestemandslovens § 90 udregnede 
U dgiftstal i Januar d. A. steg fra 2 831 til 3 181, 
har Tjenestemændene ifølge Tjenestemandslo
vens Bestemmelser Ret til ialt 10 Portioner af 
Reguleringstillæget. Der er imidlertid af Tje
nestemandsorganisationerne overfor Regerin
gen paany fremsat Anmodning om, at den Pris
talszone, der efter Reglerne i Tjenestemands
loven ikke giver Adgang til Ændringer i Re
guleringstillæget (2 427-2 842), maa blive ud
fyldt ved en dertil sigtende Ændring i Tjene
stemandsloven, hvad der med det ovennævnte 
U dgiftstal vilde medføre Ydelsen af 13 P ortio
ner af Reguleringstillæget i Finansaaret 1940-
41. Organisationerne har derhos fremsat Ønske
om, at der maa blive givet Reguleringen til
bagevirkende Kraft for Januar Kvartal 1940,
samt at der fremtidig maa blive foretaget kvar
talsvise Reguleringer i Stedet for den i Tjene
. temandsloven hjemlede aarlige Regulering pr.
1. April.

Ved de med Tjenestemandsorganisationerne
afholdte Forhandlinger har Regeringen ind
taget det Standpunkt, at man af principielle og 
finansielle Grunde ikke kan imødekomme Øn
sket om at give Reguleringen tilbagevirkende 
Kraft eller at indføre en Ordning, hvorefter 
der fremtidig normalt sker Reguleringer med 
kortere Mellemrum end det i Tjenestemands
loven fastsatte. Derimod har man efter Om
stændighederne ment, at der kunde være An
ledning til ligesom i Finansaarene 1938-39 
og 1939-40 at foretage en ekstraordinær For
højelse af det · lovhjemlede Reguleringstillæg 
af samme Størrelse som det for Tiden udbetalte 
midlertidige Løntillæg. 

Tjenestemandsorganisationerne har ment at 
maatte fastholde deres Interesse i at ·kunne 
fremsætte nyt Forslag vedrørende Regulerings
tillægsordningen fra et tidligere Tidspunkt, end 
Udgift.:;tallet for Januar 1941 foreligger. Da 
Regeringen paa sin Side af finansielle Grunde 
har nærP-t Betænkeligheder ved at binde sig 
til en Orcining, der gælder for hele Finans
aaret 1940-41, er man ved de stedfundne For-

handlinger naaet til Enighed om, at der Yed 
særlig Lov skal søges Hjemmel til, at der fo i 
Tidsrummet 1. April-31. Oktober 1940 ud
over det i Tjenestemandsloven hjemlede Regu
leringstillæg paa 10 Portioner ydes et Tillæg, 
der maanedlig svarer til det i Finansaarene 
1938-39 og 1939-40 hjemlede midlertidige 
Løntillæg. 

(i2 

Merudgiften ved Forslagets Gennemførelse 
udgør for Statens Vedkommende ca. 7 Mill. Kr.« 

I sin Forelæggelsestale holdt Finansmini
.steren sig i det væsentlige til de foran anførte 
Bemærkninger, idet han dog klart nævnte, at 
»den stille Zone« dækker over Prisstigninger,
som svarer til 3 Portioner Reguleringstillæg,
ligesom han ogsaa pegede paa, at den finan
sielle Situation kan udvikle sig i saadan Ret
ning, at Stillingen efter 1. November i det hele
taget kan gøre det vanskeligt at opretholde helo
den Lønordning, der her er Tale om.

Som bekendt fastsattes Reguleringstillæget for det 
kommende Finansaar i Henhold til Tjenestemand. -
lovens Regler paa Gmndlag af det nu i Januar Maa
ned beregnede Udgiftstal, der udgjorde 3 181 mod 
2 831 i Januar 1939 og 2 853 i 1938. Forrige Aars 
Udgiftstal gav kun Ret til 6 Portioner Regulerings
tillæg, idet Tallet 2 831 ligger inden for den saa
kaldte stille Zone, hvor der efter Tjenestemand�loven 
ikke finder nogen Regulering Sted. Denne Zone 
spænder over et Udgiftsinterval svarende til 3 Por
tioner Reguleringstillæg. I 1938 naaede Udgiftstallct 
op over dette Interval, og Tjenestemændene fik derved 
Ret t.il 7 Portioner. Samtidig blev der givet et ekstra
ordinært Tillæg, som for gifte Mænd og dermed 
ligestillede udgjorde 168 Kr. I 1939 blev den faktiske 
Ordning den samme som i 1938, idet Tjenestemæncll'
ne foruden de 168 Kr. ekstraordinært fik tillagt J Por
tion Reguleringstillæg og derved bevarede de 7 Po1'
tioner. Der blev samtidig nndee FoL·handlingerne rnrcl 
Tjenestemandsorganisationerne aftalt, at den gi vnc 
ekstraordinære Portion skulde bortfalde, saafremt Ud
giftstalle! i 1940 igen gav Ret til 7 Portioner; som i 193 

Efter det sidst beregnede Udgiftstal, der som 
nævnt var 3 181, er vi paany kommet op over det 
store Interval, endda med hele 4 Portioner, saa
ledes at Tjenestemændene efter Tjenestemandslovens 
Regler har Krav paa 10 Portioner. 

Tjenestemandsorganisationerne har over for Re
geringen i Aar som tidligere principalt fremsat An
modning om, at det store Interval blev fyldt ud, 

hvad der vilde give 13 Portioner Reguleringstillæg. 
Endvidere har de anmodet om, at den deraf følgende 
Lønforhøjelse fik tilbagevirkende Kraft for Januar 
Kvartal 1940, og yderligere har de øn ket, at der blev 
foretaget en kvartalsvis Regulering i Stedet for, som 
Tjenestemandsloven hjemler,Regulering een Gang aar
Jig med Udgangspunkt ved Fioansaareti" Hegyndelse. 

Regeringen bar lige saa lidt nu som før kunnet 
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. aa at ændre selve Tjenestemandsloven, for uidga\t 
deu stille Zone angaa r. Endvidere har man 

saa. 
d

vic 
f principielle og af finansielle Grunde ment 

l,aa e �te fastholde, at der ikke under nogen Form 
at �

a
\ke Lønregulering med tilbagevirkende Kraft, 

�un om man heller ikke har kunnet gaa ind paa at hgeso 
gennemført en automatisk Regulering af Tje

søgo
t mandslønningerne hvert Kvartal. Derimod har ncs e d ']'.d k I cl ikke ment paa nærværen e .1 spun ·t al mr e ma; ætte sig, at det særlige Løntillæg paa 16 Kr., 

;
0 

: Aar og i Fjor er ydet inden for den stiUe Zone, er 
etholdes ogsaa efter 1. April i Aar. Den 7de Por

?: Reguleringstillæg vil nu efter Aftalen i Fjor med 
��ganisationerne bortfalde som ekstraordinært Til

l g og det tomme Interval blive,· herefter alene er
:�a.ttcl med de 168 Kr. Den reelle Lønforbedring blivm· 
da 3 Portioner Reguleringstillæg, idet der om nævnt 
efter 1. April i alt skal yde· 10 Portioner. 

Der er under den nylig stedfundne Forhandling 
med Tjenestemændenes · 3 Centralorganisatione1· og 
Danmarks Lærerforening opnaaet Enighed om en 
Ordning paa dette Grundlag, saaledes at det særlige 
Tillæg søges forlænget for Tiden indtil 1. November 
i Aai·, altsaa for 7 Maaneder. Organisationerne har 
i Betragtning af den Usikkerhed, der gør sig gæl
dende vedrørende Prisniveauet, ønsket at forbeholde 
sig deres Stilling med Hen yn til Tiden efter 1. 
�ovember, og jeg har fra min Side fremhævet, at 
den finansielle Stilling og den økonomiske Udvikling 
i den kommende Tid kan forme sig paa en saadan 
Maade, at hele den Lønordnbg, der her er Tale om,
ikke lader sig opretholde. 

Det foreliggende Lovforslag gaar da i Overens
stemmelse med Resultatet af Tjenestemandsforhand
lingerne ud paa, at det særlige Løntillæg, som har 
vmret ydet i Henhold til Lov af 18. Marts 1938 for 
Finansaaret 1938-39 og Lov af 15. Marts 1939 for 
Finansaaret 1939-40, forlænges for Tiden fra 1. 
April til 31. Oktober 1940. Da Udgiften for et helt 
Finansaar vilde andrage godt 11 Milt. Kr., bliver 
Udgiften for de 7 Maaneder henimod 7 Mill. Kr. 

Der er paa Finanslovforslaget kun budgetteret 6 
Portioner Reguleringstillæg. De nu tilkommende 4 
Portioner giver en Merudgift paa ca. 27 Mill. Kr. 

ammen med de ekstraordinære 7 Mill. Kr. er der 
altsaa Tale om en Forøgelse af Staten Udgifter for 
Finansaaret 1940-41, i Forhold til hvad der er bud
getteret paa ca. 34 Mill. Kr. Hertil kommer imid
lertid en Merudgift paa ca. 1,7 Milt. Kr. som Følge 
af, at de særlige Ydelser, d. v. s. Udgifter til Dag
penge, Timepenge, Sejlpenge, Nat penge etc. efter Tje
�ostema_ndslovens Regler overensstemmende med det 
_egulahv, der er udstedt om disse Ydelsers Regule

ring, automatisk stiger med 2 Portioner. Derved er 
�a�. naaet o_p _Paa �m Merudgift paa 35,7 Mill. Kr. 
• 

01 hl maa 1m1dlertid lægges ca. ½ Mil!. Kr., idet J�g verl de omtalte Tjenestemandsforhandlinger har givet Til lutning til, at der for det kommende Finansa
l 
ar søges tilvejebragt Hjemmel til at de paa Finans-oven opf t H 

' . 
t.d. ør e onorarer udbetales med et m1dler-

1 igt T·n 1 æg paa 10 pCt. For Tiden yde der- 5 pCt., 
men delte pro t · T. 
F. cen vise 11læg, der kun er bevilget paa inansloven f 
modt 

or mdeværende Finansaar, er ikke aget ved Budgettet for 1940-4t. 

2 Dage efter Forelægo-elsen kom Lovfor
:--laget til forste Behandling i Folketinget. Det 
anbefalede· af Ordførerne for Socialdemokra
tiet, Det kon ·el'vative Folkeparti, Det radikale 
Venstre og Kommunisterne, meden Venstre, 
Bondepartiet, Retsforbundet og Nationalsocia� 
I [;-;terne talte imod Forslaget. 

Vem,tres Ordfører, S. P. Lai-scn, ansa� det 
for at være uklog Politik at give Tjenestemæn
deno noget som helst ud over, hvad de har 
Krav paa i Henhold til Lønningsloven (at 
vi stadig har Prisstigninger paa 312 Kr. staa
ende udækket interes erede ham tilsyneladende 
ikke), og han mente heller ikke, at ret mange 
Tjenestemænd vilde være lykkelige ved at faa 
de 14 Kr. mere om Maaneden i 7 Maaneder, 
naar Pengene kun vanskeligt kan skaffes. Han 
mente iøvrigt, at Reguleringstillæget er en 
Slag Vel tandstillæg, og at Grundlaget for 
Tilstedeværel~en af dette Tillæg af sig selv 
ændredes, naar de økonomiske og finansielle 
Forhold i Samfundet ændres, saaledes som de 
for Tiden er. 

Valdemar Thomsen, som talte for Bonde
partiet, havde en mærkværdig Opfattelse af 
»Hullet« i Reguleringstillægsbestemmelserne.
Han har ikke fundet ud af, at dette er en Lev
ning fra den Madsen-Mygdalske uberettigede

edskæring i 1927; i hvert Fald syntes han at 
mene, at Hullet var lavet som en ligefrem Hen-
yntagen til Tjenestemændene. Han fandt det 

mening løst og ud over alle Grænser at give 
dette særlige Løntillæg til Tjenestemændene, 
hvem han betegnede som Samfundets Kæle
børn ·og som dem, der, bortset fra Storfinansens 
Mænd, e1· økonomisk bedst stillet. Han spurgte 
bl. a., hvem det er, der skal ætte deres Leve
fod ned, for at Tjenestemændene kan opretholde 
deres. 

I sin Svartale betonede Finansministeren, 
at det da ikke kunde være saadan, at man p:i1-
lede Tjene temændene ud og lod det være dem, 
som først og fremmest skulde holde for. Han 
betonede endvidere det helt rigtige, at medens 
vi. i indeværende Finansaar har haft baade det
. ærlige Tillæg paa 168 Kr. aarligt og en nor
mal Portion Reguleringstillæg udover, hvad 
der er foreskrevet i Tjene temantlsloven, saa 
faar vi fra 1. April alene det :,;ærlige Tillæg. 

Skulde Van kelighederne i finansiel Hen
. eende taarne sig op i endnu højere Grad, 
regnede han med Resignation fra Tjeneste
mændenes ide. 
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Ved Forslagets 3. Behandling i Folketinget 

den 13. Marts blev det vedtaget med 79 Stemmer 

(Socialdemokraterne, Radikale og Konserva
tive), medens 27 fra Venstre, Bondepartiet, 

Retsforbundet-og Nazisterne stemte imod. Lov
forslagets Gennemførelse maa altsaa betragtes 

som
_
sikret, da dette skrives. 

OPL YSNINGSARBEJDETS 

FORSKELLIGE OPGAVER 

Sangen. 

En aktuel Side af Oplysningsarbejdet er Saugen, 
og i det efterfølgende vil jeg anstille nogle Betragt
ninger over, hvilken Betydning det lyriske har haft 
og har i Samfundet og dermed for et sundt Folkeliv. 

Den kendte norske Unitarforfatter Kristoffer Jans-
son indleder et lille Digt med følgende Vers: 

Aldrig der er saa mørk en Sky, 
den maa jo for Solen svinde. 
Aldrig de1· er saa kleint et Ly, 
at Spurven det ej kan finde. 

Dette er ikke alene sande Ord, men de giver os 
i en mørk og streng Tid, som den vi oplever, til
lige Haabet om, at der maa komme en Tid, hvor 
Folkene ikke skal leve i Ufred eller Had til hver
andre, en Tid hvor det gode har sejret, selv om 
det onde kanske ikke er død. 

En af de Ting, som skal hjælpe os til en saadan 
ny og bedre Tid, er Sangen. 

Vi her i Norden er saa lykkelige at have rige 
Kilder at øse af paa dette Omraade; men det synes, 
som om vi ikke udnytter dem tilfalde. 

Sangen er en af de Ting, som faar Isen i os til 
at smelte. Den varmer i .Sindet, lyser op i Mørket, 
samler Fortid og Fremtid til eet Hele. Den samler 
Slægternes Attraa, den forener og forsoner, den er 
Evighedernes Kredsløb, og dermed har den enhver 
Mulighed for at samle alt det, som i Dag synes saa 
hjælpeløst splittet. 

Arbejdernes Oplysnings Forbund har paa dette 
Omraade et vaagent Øje for Tidens Tarv; derom vid
ner dets Sangbog, som er en lødig Samling af gamle 
og nye Sange. Men det nytter kun lidet, at dygtige 
Mænd har samlet til et Hele, det Lyrikerne har frem
bragt som ren aandelig Føde for Menneskene, naar 
man ikke drager Næring deraf; thi det burde være 
saaledes, at der, hvo1· der holdes 1ifode, Foredrag, 
Generalforsamling o. 1., der var Sangen medvirkende 
saavel ved Indledningen som ved Afslutningen. 

Der tales saa meget om nordisk Samarbejde, og 
det er kun godt; men der tales Mand og Mand imel
lem om det, som om det var noget, der er af ny 
Dato og dermed Nutidens Værk. Og dog har Lyri
kerne for 100 Aar siden tolket dette Samarbejde. 
Nordens Pol burde i Dag have været forgyldt, saa
fremt Slægterne - og ikke mindst vor egen - havde 
forstaaet Sangens fulde Betydning. C. Ploug siger i 
sit Digt »Unge genbyrds Liv i Norden« (tilegnet 
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»Skandinavisk Selskab 1845«) bl. a.: »Skab en ny
en evig Saga om vort skønne Fædreland«. I Sangen
»Aarene skrider« digter han: »Engang skal Nordens
Pol af den forgyldes . .. «. Til Studentermødet 1869
i Kristiania digter Jonas Lie Sangen »Midt i en Jærn
tid•, i hvilken han bl. a. siger:

Ja hil dig, du hellige Hjem i Nord 
hvorunder· Nordstjernen vaager! 
Gud give dig Sejren, fordi du tror, 
igennem Tidernes Taager, 
fordi med Enfolds fromme Sans 
du Aandens Storvej kender 
og bærer i dit Sind den Glans, 
som paa din Himmel brænder. 

Ved Sangerfesten paa det kgl. Teater 1924 siger· 
Kaj Hoffmann: 

Saa syng da, Danmark, lad Hjertet tale; 
thi Hjertesproget er Vers og Sang, 
og lære kan vi af Nattergale, 
af Lærken over den grønne Vang. 
Og Blæsten suser sin vilde Vise, 
og Stranden drøner sit Højtidskvad; 
fra Hedens Lyng som fra Stadens Flise 
skal Sangen løfte sig, ung og glad. 

Oskar Hansen siger i Sangen tilegnet Komponist-
Konkurrencen 1934: 

Danmark for Folket, 
det klinger og gror, 
det er de stærke, 
de sejrende Ord. 

Hver den, der virker med Evne og Aand, 
og hver og en, der skaber med den barkrde Haand, 
hver den, der ærligt i Arbejdets Flid, 
vil bygge op den nye Dag, den nye Folkets Tid. 
Plads for dem alle, Plads for alle, der vil 

Danmark for Folket. 

Der kunde nævnes mange, mange flere, men Tan
ken - saavel i gamle som nye Digte - og Pilen, 
som viser frem mod Maalet, er den samme. Naar 
disse Mænd vælger at udtrykke sig i Sang, saa er 
det for at smelte Tingene sammen til et Hele, lil 
fælles Maal, selv om Vejene kan være forskellige: 
Plads for dem alle. Følg med din Sjæl Lærken over 
grønne Vang. Ja, selv gennem Tidernes Taager . kal 
vi paa Sangens Vinger være med til at forgylde det 
Aandsliv, som skal samle og begejstre Folkene til 
Skabelse af en ny og bedre Tid. 

Der e1· vel nok nogle, som mener, det er utopisk 
at haabe paa et Fredsrige, og at Sangen skulde være 

et virksomt Middel hertil. Jeg maa imidlertid gøre 
opmærksom paa, at en af Oplysningsarbejdets Hoved
opgaver er at bibringe Slægten den rette Forstaaelse 
af, at det er Samlingstid. Oplysningsarbejdet skal 
samle, skal tale og synge om alt. Da skal den Tid nok 
oprinde, hvor ikke Vold og Sværd vil sejre; men den 
Folkeaand, som gennem Enighedens Lur kalder til 
Samling, og som bærer Broderskabsmærket i sil 
Skjold. Sangen er saaledes et ikke uvæsentlig Led 
i Oplysningsarbejdet. 

P. Sessing.



DE FINSKE BØRN 

Finlandsindsamlingerne har Danmark 
Gennem 
p midler og Vareforsendelser bragt et Broder-

ved enge
idlertidig Hjælp i en Nøds ituation. 

folk
0 

en 
� er disse Indsamlinger mødt med fuld For-

;e
ra

af Sagens Alvor; og den Offervilje, der alle
staae se

udvist _ {kkc alene ad officiel Vej, men og
rede er 

uem det. private Initiativ - er et vægtigt 
sa& gen 

h f I l . 
Pl' d k for at hver enkelt a1' ø t c et som sm 1gt

U 
17_ sit Bidrag her, hvilket foruden økonomisk Be

atd"I -:g har haft moralsk Værdi og været medvir

:�10 til yderligere at styrke den skandinaviske Sam-

følelse. . . 
Imidlertid har Forholdene udviklet sig saal�des, 

t Hjælpen til Finland kræver større Rækkevidde,

:g bl. a. er Spørgsm�alet om �e finske Børns Evaku-

·ng blevet aktuelt i de nordiske Lande. eri 
Finnerne selv har længst muligt bestræbt sig paa 

ikke at gøre Brug af Till:iud ��rom, _men Krigen, der 

har gjort Tusinder af Familier hJemløse, har be

virket at det blev en tvingende Nødvendighed at 

raa B�rnene bort fra Dagens Rædsler og ind under 

en fredelig, tryg Beskyttelse.
Evakuering af de finske Børn er allerede paabe

gyndt baade til Sverige, Norge og Danmark, men da

der er Brug for mange Tilbud, anmoder vi de af vore
Medlemmer, der vil tage et saadant lille finsk Barn
til sig og skærme det mod de forfærdende Oplevelser 
og den Nød, som Krigen førte med sig, og ogsaa i et
Barnesind kan skabe· Indtryk, der aldrig glemmes, 
om at sende os en Meddelelse herom hurtigst muligt, 
saaledes at Sagen snarest kan ordnes efter de Direk
tiver, som Autoriteterne fastsætter.

Fra •Finlandshjælpen«, Holbergsgade 3, Køben
havn, har vi indhentet Oplysninger om de eventuelle 
Spørgsmaal, der kan opstaa i denne Forbindelse, og
kan paa Grundlag heraf meddele:

I hi;ilken Alder kommer Børnene? 
I væsentlig Grad Drenge fra 3-10 Aar og Piger fra 

:1-12 Aar. Da der er flure Tilbud om at modtage Piger
end Drenge, hcustilles det saavidt muligt at melde sig for
•f.'l Dam«, idet Fordelingen af Børnene derved lettes.

Sundhedstilstand.' 

. Børnenes Sundhedstilstand er undersøgt i Finland
milen Afrejsen og vil ogsaa blive paaset her.

Sygekasse. 
Hvis De er nydende Medlem af en Sygekasse, vil Syge

kasseforholdet antagelig blive ordnet saaledes, at de eva
kuerede kommer til at gaa ind under den gældende Sygekas�eordning. Det har Finlandshjælpen skriftli� bedt Ministeriet om. 

Ernæringskort. Med Hensyn Lil Ernæringskort vil der ved Forevisning,ir Barnets Identitetskort paa det sædvanlige Udleverings
ted fo_r Ern�ringskort blive udleveret Kort fra Barnets�komstdag hl næste Udleveringstermin hvorefter det vilhhve ligestillet med Familiens øHige Medlemmer. 

Sk . Skolegang. olegangen vil antagelig blive ordnet saaledes at Bør-nene faar Ad t·1 d I k '. 
h;,,,l gan_g . 1 e o ·ale Skoler. Det har Finlands-•- pen hedt M1msteriet om.

Hvor længe skal K varterværterne beholde Børnene?
tr

y�aas
�

ar
� Børnenes Forældre eller Værger maatle ud

land \.
1 

ns . e om, at Bør�ene skal vende tilbage til Fin
Bis�n; ;!.:

ms
�
nd�lsen finde Sted ved Finlandshjælpen'.s

om at la 
i an

B 
sh1ælpen gaar iøv:rigt ud fra, at Tilbudet 

helst ikk ge et
d 

arn gælder for mindst 6 Maaneder, men e un er et Aar. 

Adovtion. 
Hvis den finske N a !ion skal bevares, maa man ikke 

regne med at kunne adoptere et finsk Barn. Det kan 
Finlanclshjælven derfor ikke hjælpe med til. 

Hvis Barnet er særlig va.nskeligt. 
Hvis De skulde modtage et særlig vanskeligt Barn, kan 

l!'orholdct ved Henvendelse til T,okalkomiteen afvikles. 
Hørnehave og Daghjem. 

Noget generelt om, hvorvidt de finske Børn kan optages 
i Børnehaver og Daghjem, kan paa nuværemle Tidspunkt 
ikke siges; men Kommunerne skill nok vise sig imøde
kommende. 

Ansvarsforsikring. 
Spørgsmaalel om, hvorvidt de finske Børn kan gaa ind 

under Familiens almindelige Ansvarsforsikring, kan ikke 
besvares generelt. Henvendelse maa rettes til det Selskab, 
hvor l<or·sikringen er tegnet. 

En Ansvarsforsikring tegnet i »Forsikringsforeningen 
for Tjenestemænd ved Statshanerne, dækker ogsaa fur 
finske Børn, der er oplaget i Hu. standen. 

Klæder. 
Børnene er forsynet med almindeligt Gangtøj; senere 

kan rettes Henvendelse li! Finlandshjwlpen's Lokalkomite 
angaaende Tøj til de Børn, man har i Pleje. 

Kost. 
Da enkelte ba.r forespurgt. om der er stor Forskel paa 

Kosten i Finland og Danmark, kan vi oplyse, at den finske 
Ko�t i det store og hele svarer til den jævne danske. 

Ka.n man faa et Barn fra bestemt socialt Niveau? 
Ved Indkvarteringen, der foretages af Lokalkomiteer. 

vil der saa vidt muligt blive laget Hensyn til, at Børnene 
bliver anbragt i Hjem, hvor Forholdene svarer til dem, 
som Børnene kommer fra. Organisationerne vil i Overens
stemmdse hermed søge udvirket, at Børn fra finske Jern
hanemandshjem fortrinsvis anbringes bos danske Jern
banemænd. 

Hvorledes fordeles Børnene? 
Børnene fordeles egnsvis, og Fordelingen foregaar gen

nem Lokalkomiteen. Kvarlerværterne vil i Forvejen blive 
underrettet om. naar et Hold kan ventes til deres Egn. 

Kvinder med Smacibørn. 
Der vil endvidere blive Brug for flere Tilbud om at tage 

Mødre med Børn. 

Samtlige faglige Organisationer ved Stats- og 
Privatbanerne i Danmark retter en indtrængende Op
fordring til ethvert Medlem, der har Mulighed for at 
tage sig af et finsk Barn, om at udfylde nedenstaaende 
Kupon og snarest sende den til sin Organisation. 

Tilbudene vil blive overgivet til Centralkomiteen 
for Modtagelse af finske Børn. 

Det er Børn, det gælder, og det er et nordisk 
Broderfolk, der har kæmpet for Fred og Frihed og 
nu skal genopbygge et ødelagt Land, som vi her skal 
hjælpe - yderligere Appel er sikkert overflødig. 

DANSK LOKOMOTIVMANDS FOHENING 

De finske Børns Evakuering. 

Dato ................... . 

Undertegnede ønsker at modtage et finsk Barn: 

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • • • · · · ·  • • ·

Stilling: 

Adresse: 

s 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

AF I. T. F.s HISTORIE 

Inlernalionalt Trnnspol'larbejder Forbund har 
paabegyndt Udgivelsen af en ny Publikation •Tran. -
portarbejderne lænker Verden sammen•, der udsen
des paa spansk og engelsk og ærligt spredes i de 
Lande, hvis Tran portarbejdere endnu ikke er til
sluttet Transportarbejdernes Internationale. 

I det første Nr. af det nævnte Blad anstiller 
I. T. F.s Generalsekretær, E. Fimmen, nedenanførto
Betragtninger, som vi bringer i S. Suneson's Over
sættelse:

Det var den 28. April 1919. Verdenskrigen var 
endt. De blodige Myrderier var forbi, Vaabenstil
standspagten var underskrevet, og Fredsbetingelserne 
var under Udarbejdelse. Men Hadet blev dog ladig 
holdt vedlige mellem de Nationer, der i saa lange 
Tider havde staaet overfor hinanden kun optaget aI 
den ene Tanke at ødelægge samt dræbe saa mange 
som muligt. Der blev heller ikke gjort Forsøg paa 
at dølge dette Had, specielt Hadet til Tyskerne, og 
besynderlig nok søgte man fra nogle Sider at kaste 
Ansvaret for Krigen paa de ty ke Arbejdere, idet 
man hævdede den mærkværdige Opfattelse, at Tysk
lands Arbejdere havde været stærke nok til at for
hindre Krigen. 

Slagord som: »Hæng Kejseren«, »Alle Tyskere er 
»Hunner••, »Tyskerne skal betale til sidste Hvid, alt
hvad Krigen bar kostet af Ødelæggelser« hørtes ofte
af de sejrende Nationer.

I en saadan Atmosfære skulde et Møde finde 
Sted den næ. te Dag. Den før te Kongres efter Ver
denskrigen i Internationalt Transportarbejder For
bund, og Delegerede fra saavel England som Belgien 
og Tyskland vilde komme til Slede. 

Allerede et Par Dage i Forvejen var Repræsen
tanterne fra Tyskland kommet til Amsterdam, hvor 
Kongressen skulde afholde , og det er vel ikke mær
keligt, at dot var med lidt blandede Følelser, Tyskerne 
saa hen til dot Øjeblik, da de første Gang skulde 
mødes med de øvrige Repræsentanter, specielt dem 
fra England. 

England blev forøvrigt repræsenteret ved tre 
Mænd, der var godt kendt paa internationale Kon
gresser, nem! ig Robert ·wmiams, som var Sekretær 
i do engel ko Tran porlarbejderes Sammenslutning, 
Harry Gosling og Ernest Bevin. 

Om Eftor·middagen, Dagen før Kongressen skulde 
aabnes, besluttede de tyske Delegerede sig til at gaa 
hen paa det Hotel, hvor de vidste, de engelsk De
legerede skulde bo, i Haab om eventuelt at komme 
i Kontakt med disse, og, som man siger, sondere 
Stemningen, forinden de 1skulde møde Ansigt til 
Ansigt i Kongressalen. 

Dette før te Møde mellem Ty kerne og Englæn
clerne blev uforglemmeligt. De engelske Delegerede 
var kommet til Amsterdam samme Dag om Formid
dagen, og ud fra de samme Føle! ·er om Tyskerne 
havde de og ·aa begivet sig paa Vej for at træffe disse. 

Midt paa en af de mange Broer, der gaar over 
Amsterdams Kanaler, stod de pludselig overfor hin
anden. Tyskerne ligesom dvælede lidt, mange Tanker 
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gik igennem deres Hoveder, hvad skulde de ige, og hvorledes vilde Englænderne reagere. 
Denne Til land varede dog kun kort; Englænderne 

havde allerede paa Afstand set Tyskerne, og Robert 
Williams, der gik lidt i Forvejen, bredte sine slore 
Arme ud og udbrød et hjerteligt: »How do you doc 

fuldstændig som om de var de bed te Venner af 
Verden, og som om de havde været sammen for gan
ske nylig. Ingen, der overværede delte, kunde lro, 
at disse Mænd repl'æsenterede lo J ationer, der i fire 
Aar havde kæmpet en blodig Kamp paa Liv og Død. 
Under den to Dage Kongres blev der fra de engel
ske Repræsentanters Side ikke udtalt el eneste be
brejdende Ord om Ansvaret for Krigen, og da man 
fra anden Side søgte at komme ind paa dette, blev 
der protesteret meget energisk, specielt af E. Bevin. 
Denne stillede paa de engelske Repræ entanlers Vegne 
en Resolution, der ene og alene tog Sigte paa al re
konstruere Internationalt Transportarbejder Forbund. 
Efter at Bevin havde holdt en Tale og motiveret Re
solutionen, blev den vedtaget. 

Om Aftenen efter Kongressen Afslutning spiste 
amtlige Repræsentanter til Aften sammen paa en 

Restauration, og ganske naturligt var de Genstand 
for en vis Opmærksomhed fra forskellige Jonrna
listers Side, disse var stærkt interesseret i, hvorledes 
Kongressen var forløbet. 

Harry Gosling gav for saa vidt et karakteri lisk 
Sval' paa et Spørgsmaal fra Journalisterne. Han log 
et Rundstykke fra Brødbakken, brækkede del i lo 
Stykker, gav en af de tyske Repræsentanter det ene 
Stykke og beholdt selv det andet, og begge pisle 
nu hver sin Part af Rundstykket. 

Det var en bemærkelsesværdig Sammenkom t, 
delle Møde i I. T. F. Ikke fordi det var den før le 
Internationale Organisation, der holdt Møde e[ler 
Krigen, men mere ved den virkelige Forstaaelse og 
den Forsoningens Aand Mødet var præget af. Des
værre var det samme ikke Tilfældet i flere andre in
lernationalo Ol'ganisalioner, der blev genoprettet el'ler 
Krigen; tyske Repl'msentanter blev ofte ud at for 
Bebrejdelser, naar Spørgsmaalet om Krigen blev 
diskuteret, og de kom stadig ud for ret ubehagelige 
Siluationel', baacle af den ene og anden A 1·t. 

Nu raser Krigen igen. - Den arbejdende Klasse 
var endnu mindre end i 1914 i Stand til at forbindl'e 
en Gentagelse af denne fuldkommen mening lo:e 
Maade at ordne mellemfolkelige Uoveren temmels 1' 

paa. 
Mon trods alt vil den Kammeratskab aand, dN 

ledte !il Genoprettelsen af I. T. F., leve ,videre. }had 
end Kl'igen vil bringe, og hvad end Re ·ultatot vil 
blive, saa vil Internationalt Transportarbejder Fol'
bund leve videre; trods Had og Galskab ud ovee alle 
Landegrænser vil vi søge at bevare Forstaaelsesfølel
sen mellem alle Nationer uan et Race eller Hudfarve. 
I. T. F. vil stadig bekæmpe Tetror og Undertrykkelse
og bestræbe sig for at skabe Fred og Retfrerdighed,
aa alle Jordens Folkeslag kan love sammen i Frihed

og Lighed.

s li 

s 
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DA SK LOKOMOTIV TIDENDE 

FINLANDSINDSAMLINGEN

t Regnskabet avet· de til denne Indsamling 
Efter a Beløb har været bekendtgjort i sid Le 

indk00:
0 

af Bladet, er der i ndkommct yderligere
uøun 

E Lokomotivfører i København, som paa 
10 K{ f ;ygemelding ikke bae set de ud. endte Lister, 
Grun 

aJ�gevel ønsket at yde sit Bidrag, og har da 
har 

It dette direkte paa Konlornt, saa det samlede 
indbeta 

Bel b bliver 6160 Kr. 
; 1 bet er indbetalt til Foreningen • oeden«s

inla::sindsamling, �vilket f_or øvrigt har været om

�t bø.a.de i Radioavisen og 1 Dagspres en. 

3 SVENSKE PRIVATBANER OVERGAAR

TIL STATEN 

Efter forudgaaende Forhandlinger mellem 

de svenske Statsbaner og Goteborg-Borås

samt Borås-Alvesta Privatbaner er der �p

naaet Enighed om, at Staten snarest muligt 

overtager de 2 Privatbaner for en Sum af ia.lt 

Kr. 7 278 240, der udbetales i 3 °/o Statsobli
gationer, som løber fra 1. Juli d. A. til 1. Juli 
1950. 

Foruden de 2 Privatbaners 253 km Jern-
banelinje har Statsbanerne tillige overtaget 
deres Automobillinjer paa ialt 355 km. 

Gennem denne Overenskomst vil 524 Mand 
overgaa til de svenske Statsbaner. 

Der er endvidere ført Forhandlinger med 
Uddevalla-Vanersborg Banen, og der er op
naaet Enighed om, at Staten fra 1. Juli over
tager denne Bane. Aktierne indløse mod Beta
ling af 50 °/o af deres paalydende. 

LETTE VOGNE P AA DEN FRANSKE 

NORDBANE 

Ovennævnte Bane arbejder stærkt paa at frem
stille lette Vogne og har op naaet gode . Resul Later 
med helt svejsede Vogne af almindeligt Staal. Endnu 
større Fremskridt er gjort ved at anvende bedre 
Staalarter og Letmetal, og ved at anbeinge tre Vogn
kasser paa fire Trucker. Vognkasserne er fremstillet 
af �n Aluminium-Magnesialegering med 7 pCt. Mag
nesia, og Vogndragerne er af svejset Flu. taal. De 
Sl�rkest paavirkede Dele: Truckstel, Hjul og Bremse
løJ

. 
er fremstillet dels af svejsbar og dels af ikke 

r
veJsbar Nikkelstaal. En Truck i denne Udførelsesorm vejer kun 780 kg hvorimod en Truck med taal-

støbt R 
1 • amme vejer 1180 kg. Ved Anvendelse af Lel-
�n�gei· af Nikkelstaal er Vægten af et Tog med 
r Siddepladser bragt ned fra 129 t til 75 t. Vægten 

:1 
Truckerne, Bremsetøjet og Brem ecylindrene erevet 17 t mindre. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Finland. 

I Anledning af den a[ Hovedbeslytelsen iværksallc 
Ind amling til Fordel for de nød ·ledte l<'inner, har 
Sv. Andersen, Es., i idste umrnee a[ Bladet faarl 
optaget en Artikel, hvori han na•st eflee al a11fo1·c•, 
at vi Lokomotivmænd aldeig har ligget paa don ladl· 

ide, naar vi kunde ydo Hjælp Lil auclrc, ydedigcn• 
[rnmsætter For lag om, at det her i vor Forening 
ind ·amlede Beløb anvendes til Køb af Tøj til de Børn, 
der kommer til Danmark samt til deres Transport fra 
Finland hertil. Qg ban siger, vil vor Organisation 
bruge vore Penge paa denne gode Maado, da ·kal vi 
nok faa Glæde deraf. 

Jeg er studset noget over, al den gæve Kammerat 
Sv. Ander en har kunnet skrive saaledes; thi du var 
jo ikke paa den Liste, vi andre ·krev os paa. 

Naturligvis er det noget, den enkelte fuldstændig 
maatte afgøre, om han vilde -tøtte denne ag eller ej. 
Jeg skal derfor heller ikke gaa i Rette med Sv. A.,

fordi han ikke har givet noget Bidrag paa vor Liste -
noget saadant tilkommer ikke mig, og ban kan jo 
have tegnet sig andetsteds - men jeg stud er over, 
at ban vfl blande sig i, hvacl vi andre ønsker al bruge

vore Penge til. Naar Sv. A. ikke har nogen Anpart 
heri, synes jeg, det er noget upassende, at han taler
om vore Penge. 

Naar Kammerat Andersen ikke vil. være med i 
Sagen, kunde han nok have afholdt sig fra at di ku
Lere, hvad der kal gøres ved de Penge, vi andre bar 
indsamlet. XX.

Er vi i daarligt Selskab? 

Saaledes skriver Svend Andoesen flere Gange i si L 
sure Indlæg om Finlandshjælpen. Nej S. A.! 1\ldrig 
har do Lande, der bylder Friheden, slaael hi nande11 
saadan bi, som netop ovee fo1· Finland hjælpen; ol
enestaaende Kammeratskab, der vel nok kan sætlc 
det Kammerat kab i Skyggen, som det Land, du 
hylder, bnl'Cle havo ydet ovel' foi· netop Landet Spa
nien. Naar D. L. F. sammen med andre Organisationer 
ydede saa . tor Pengebeløb til Spaniensbørnono, var 
det udelukkende a [ Kærlighed og Hjælp til Lanclcts 
ulykkelige Børn, . andelig ikke til Kommuni:mcns rur
lorne Frihed, som de selv har røbet ved clei·ee; poli
tiske Fejlgreb. Finlandshjælpen 01· at ganske ander
lede>1 op; den er en Hjælp, der ydes til hele Folket 
som et kammeratligt Forsvar mod store Bjørnos Over
greb paa andre Landes Frihed; men det forslaar S. A. 

slet ikke. Du mener at give os Anvisning paa at slaa 
med rene Arbejderhændel' ved at fortælle os, at du
har nydt den Ære af Socialdemokratisk Forbnucl at 
faa tildelt et ty k Barn i Pleje. Ja netop derigennem 
har du jo bevist, at du ogsaa af dine Mod tandcre kan 
faa tildelt noget godt, og at du lager imod det, hvorfor 
skulde vi Lokomotivmænd saa ikke kunne yde vor 
Hjælp til de Helle i Finland, der kæmpede for Fri
hed, den Frihed, clee giver dig Lov til at ytre dine 
Anskue) er uden Ensretning i vort Organisationsblad. 

P. Møhler.
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

DAMPLOKOMOTIVER UDEN FYR 

Efter Die Lokomotive ved F. Spøer.

Undel' Udvidelse af det Jugoslaviske Jernbanenet 
er <l.e1· bygget flere Hoved- og Sidebaner gennem 
Bjergland, af hvilke del paa mange Steder har været 
nødvendigt at føro dem gennem Tunneler med Lamg
der fra 0,5 til 8 km. Til al befordre Togene gennem 
Tunnelerne et· der hirltil anvendt almindelige Damp
lokomotiver med indenlaudskc Brunkul til Brændsel, 
hvilket har medført Betænkeligheder af sundhed -
mæssig Art, særligt for Tunneler, anlagt med Kurver, 
da den naturlige Udluftning gennem Tunnelerne og 
gennem de udborede Luftskakter ikke er tilstrækkelig. 
Luften i Tunnelerne indeholder den for de Rejsende • 
ug Personalet farlige Kuloxyd, og desuden kan Trm
peraturen stige indtil 40 Grader. Kun i enkelte Til
f,Plde hat· man kunnet løse dette Spørgsmaal ved at 
anvende elektrisk Drift, da denne Driftsform er for 
dyr paa svagt befarede Strækninger, og især paa 
Steder, hvor Strækningen med Tunnelerne kun er 
8-15 km.

Ved at anvende Diesellokomotiver eller :Motor
rngntog bliver Faren for Kuloxyd-]<"'orgiftningen ua
turligvis mindre, men hertil kl'æves for Jugoslaviens 
Vedkommende udenlandsk Brændsel. De. uden er 
Diesellokomotivet· i Anskaffelse to a tre Gange saa 
dyre som Damplokomotiver af samme Ydedyglighed, 
og Drifts- og Vedligeholdelsesomkostningerne er for 
Diesellokomotiver meget større end for Damplokomo
tiverne. Trykluftlokomotiver, som bruges med gode 
Resultater over kortere Distancer i• Bjergværksdrift, 
kan ikke komme i Betragtning paa Hovedbaner, da 
Ydelsen er for lille, og Driftsomkostningerne for 
store. Derimo<l. egner Lamm-Franegs fyrløse Damp
lokomotiv sig godt til Togfremførsel gennem Tunneler. 

Fyrløse Damplokomotiver har i mere end 30 Aa1.· 
hævdet sig som Ranger- og Industrilokomotiver i den 
gangbare Konstruktionsform; der er for at bruge 
fyrløse Lokomotivee til Togfremførsel kun oen Opgave 
at løse, nemlig at give Lokomotivet den nødvendige 
Ydeevne, ved at Kedlerne faar et Rumindhold, der 
er stort nok til at medføre et Kvantum ophedet Vand, 
som kan afgive den paakrævede Dampmængde. 

I efterfølgende gives en Beskrivelse af et af Inge
niør, Professor Fannakowsky konstrueret fyrløst 
Damplokomotiv. Vedføjede Billede viser Lokomotivet 
med dets tredelte Kedel. Den midterste, store Kedel 
er som paa Garratt-Lokomotiverne anbragt drejeligt 
paa to Trucker; Kedlen har en invendig .Diameter 
paa 2,7 m og er bygget saa . lærk, at Bæreramme er 

overflødig. De lo kOt"te Kedlel' er paa sa•lh auiig 
Maado anbragt paa Trnckerne mod Foe. kydolighed i 
Lokomotivets Længderetning. Ke<l.lornes Vand- og 
Damprnrn er indbyrdes forbundet med b0jelige Molal
slaoger, saaledes at Vandrnmmeno kan holdes ad kil[ 
fra bverandee mod paamontornde Venlilol'. Di.·. e 
holdes kun aabno, saa[,('ngo Kedlerne fyldes mod hedt 
Vand, og er under Dril'ton lukket for at hindre, at 
Vandet under Kør. cl opad Sligniuger �kal L1·a!ngp 
ind i den lave ·t beliggeude Dampdorn og Rogulaloi
Kedlerne er svejset sammen for at holde Væglen sa� 
lav som muligt, og er hvoe for sig i. oleret med fler
dobbelt og meget virksom Isolering. 

Kraftdamprørene fra Regulatorerne til Gliclo1·kas
some er kol'lc og tivo; de almindC'ligt paa lodclell, 
Lokomotiver forckornmendo Kugleled paa Krnftdamn
rørene finde. ikke. Hugulatoreme er udrnstet. mod en 
avtomatisk virkende 2-Lrin · Tl'ykformind ker, hvol.'
med Damptrykket i Gliderkasserne holdes paa hen
holdsvis 6 eller 2,5 Alm. Lokomotivet har i begge 
Ender et Førerhus, hvorfra Regulatorerne og Styrin
gerne kan betjenes samtidigt ved Hjælp af en elek
trisk henholdsvis hydrnulisk Seevomotor. Derved 
overflødiggøre Drejeskivc1· og Drejninger af Lokomo
tivet, og Driften forenkles betydeligt. 

Det antages at være fol'delagtigt at udnu;lc J,oko
motivet med Riggenbacl1s Modtryksbremse, med lwil
keo der under Dalfarter bremses med Modtryk i 
Dampcylindrene, og udnytte den derved i Cylindrene 
slæt·kt sammenpressede og ophedede Luft ) en Rør
forvarmei·, anbragt i hver af de smaa Kedler. Paa 
stejle Faldstrækninger vil noget af Enegien, som er 
brugt til Kørselen opad, kunne indvindr.' og nyttig
gøL"es. 

Fyrløso Lokomotiver er meget billige i Driflen 
og betjenes af oen Mand. I Kedlerne findes ingen 
Fyr kasse, Kedel rnr· eller Støttebolte, kort sagt de Dele, 
som kræver den største Opmærksombecl og Vedlige
holdelse. Det i Billedet gengivne :LC1 + 1C1-Lokom -
Liv er konstruet·et for en 12,6 km lang Tunnel l1'a-k
ning med følgende Stigninger: 3 : 100 paa 1,5 km, 
21 : 100 paa 0,6 km (gennem en skarp Kurve), del'
eftel' 16 : 100 paa 6,5 km og sluttelig 2,5 : 100 paa 
2 km. Disse Signingsforhold forekommoe paa Stl',l'k
ningen: Susak-Skrljevo paa Banelinien Agram
Siisalc. 

Lokomotivet kan med et Begyndelse arbojdsll'yk 
paa 16 Alm. befordl'o et Hurtigtog paa 300 t op ad 
nævnte Stigninger med en Hastighed af 50 km/T., 
under hvilken der er paaregnet et Trykfald i Ked
lerne til 6 Atm. Kørslen nedad foregaar med et Tryk-

Jugoslavisk fyrløst Damplokomotiv. 
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d fra 6 til 2,5 . Atm. Kedler_nes Vandindhold paa 
f� kbØl vil rigeligt strække Lil under el paaregnet 
1 

forbrug af 27 kg pr. Hestekrafttime. Den nøj
D�; Beregning over Anskaffelses- og Driftsomkost

•�r for fyrløs Dampdrift med tilhørende Lade
n• 1 g med La Mont-Kedler andrager kun ca. en 

;;:øndedel af Omkostningerne ved elektrisk Dri fl. 

ENGELSK DIESELLOKOMOTIV

Til en Bjergbane i Peru har Hunslet Engine Co. 

Llå,, Leeds, leveret et Diesellokomotiv, som skal ar

bejde under særligt vanskelige Forhold. Det løber paa

tre Aksler med en Tjenestevægt paa 39,5 Ton og e1·

bfØ8l til al køre paa Stign_inger 7 : 100 indtil 4877 

)leters Højde over Havet. Af Hensyn til den lave Tem

peratur og den tynde Luft, som findes i disse Høj
der, er Lokomotivet udrustet med særlige Indretnin
ger til at sikre Motoren Start og Forsyning med 
Forbrændingsluft. 

Disse bestaar af to af hinanden uafhængige Ma
skiner. Til venstre for Hovedmotoren findes en Diesel
motor paa 25 HK ved 1500 Omdr/Min til al drive 
<'n 2-trins Kompressor, med hvilken der paa 7 Min. 
komprimeres Luft til et Tryk af 35 Atm. i Lo store 
Beholdere. Paa Hovedmaskinens højre Side er an
ordnet en Benzinmotor, som ved 4 000 Omdr/Min 
præsterer 90 HK. Med denne startes Hovedmotoren 
gennem en Tandhjulsudveksling og en Tandkrans paa 
Hovedmotorens Svinghjul. Bezinmotoren kan løbe
saa. længe, det er nødvendigt at hjælpe Hovedmotoren. 

For Kraftens Overføring til Hjulene anvendes en 
hydraulisk Vulcan-Sinclair Kobling og en 4-trins 
Tandhjulsudveksling. De fire Udvekslingslrin giver
Lokomotivet Hastigbede,· paa henholdsvis 4,8 - 12,0
- 17,7 og 25,5 km/T, naar Hovedmotorens Omdrej
ningstal er paa 900. Unde1· de ugunstigste Forhold i 
en Højde af 4877 in præsterer· Motoren ved 900 
Omdr/Min en maksimal Trækkekraftydelse paa 7700 
kg. Ved en Hastighed paa 4,8 km/T er Tl'ækkekraften 
7080 kg, ved 12 km/T 4672 kg, ved 17,7 km/T 3175 kg 
og.ved 25,5 km/T 2177 kg. Tandhjulsudvekslingen om
skiftes ved Hjælp af Trykluft paa 3,5 Atm. 

D er er lagt særlig Vægt paa en god Køling, da 
Luftens Temperatur - selv om den i Alinindelighed 
er lav - godt kan svinge indenfor vide Grænser. 
�uften er højt oppe i Bjergene saa tynd at den. 
r,vn fl 
1 • d 

8• 1 at optage Varme er formindsket ganske be-
� ehgt, og derfor er Køleanlæget meget stort. End
\'ldere r 
te . igger Vandets Kogepunkt paa disse Højder 

K �
ehgt lavt, hvorfor der for at holde den rette 

k 
0 evand�temperatur ·og samtidig undgaa at Vandet 

D
ommer I Kog er tilladt et vist Overtryk i Køleren enne hest f 

for 01. 
aar a tolv Elementer, hvoraf de to er

18. 

Yde�e�otoren kan ved 900 Omdr/Min i to Timer

hvonn d -:
· Den er udrustet med en Bitchi-Overlader,

ren h 
e delsen kan forhøjes til 495 HK. Overlade-

ruges ku · H • 
n med t 

n 1 øJderne, paa hvilke der maa reg-

nens h . 
e

t 
st0rt Fald i Motorens Ydeevne. Paa Ba

ØJes e Punkt, 4877 m over Havet, synker Mo-

lorens Kraftudvikling Lil 243 RK. Da Lokomotivet 
hat· mekanisk Kraftovedøring, er det nødvendigt at
kunuc ændre Hovodmotorens Omdrejningstal. Dertil
finde en Fjern tyring, hvormed Omdrejning tallet
kan reg1,1lere. fra 280 til 900 Omdr/Min. 

OMBYGNING AF HOVEDBANEN 

PAA ROGEN 

Som Forbedring af Hovedruten Berlin-Slral
sund-Sas nitz-Trii.lleborg er Færgeforbindelsen over
det 3 km brede Strelasund mellem Stral und og Alle
fii.hr paa Rugen allel'ede for flcro Aar siden ophørt 
og erstattet af en Dæmning og cu BL'o, hvorved tlri
cr opnaaet stor Ticlsbe. parelse. Fol' over et Aal' side11
er der ved Sassnitz begyndt et Arbejde paa al for
bedre Jernbaneforbindelsen gennem Ri.igen fra Sass
nitz til Sassnitz Færgehavn, cllel' rettere sagt fra
Lietzow til Sassnitz Færgehavn. 

Fra Færgehavnen gaar Jernbanen i en he tesko
formet Kurve med Stigning 1 : 37 til den højtliggende
Sassnilz Banegaard, over hvilken Strækning del' ti I 
at fremføre de største Eksprestog bruges fire Lore
Lokomotiver. 

Efter en for mange Aar siden udarbejdet Plan ti I 
Forbedring af Jernbaneforbindelsen gennem Rugen
var det Meningen at lægge en ny Bane fra Lietzow
langs den store Sø Kleiner Ja munder Bodden og
Østersøkysten direkte til Sassnitz Havn og derved
undgaa de Højdedrag, paa hvis Skraaning ned imod
Havet Sassnilz ligger. Men Slotsherren von Dwa.·ic
den, gennem hvis Besiddelser Banen skulde la gge.·,
mods'fttc sig det. Der var derfor ikke andel for Jern
baneledelsen at gøre end al opgive Planen og lade
Banen fortsætte over Sassnitz til Sassnilz Færgcliavu.
Nu er Planen taget op paa ny og gennemføres. Ar
bejdet er saa vidt fremskredet, at der ved Sassnilz
F�rgehavn er bygget Lokomotivremise med Dreje
skive, og en 1,5 km lang og 100 m bred Dæmning
til Forbindelse med Dwasieden et· i Arbejde. Der paa
regnes en tor Tidsbesparelse gennem Riigen, naar
det nye Baneanlæg er færdigt. 

Traveller. 

Jubilæer. 

Lokomotivfører S. 0. Larse11. Helsingør. der den 29. 

Marts har været ansat ved D.S. n. i 40 Aar, har efter 

Lokomoti"vfyrbødertiden i Helsingør været Lokomotivfører 

i Ged er, derefter i en læno-ere Aanække i Thisted og 

senere igen i Hg. 

Lokomotivførerafdelingen i Helsingør ønsker dig hjer

telig til Lykke med de 40 Aar og lakker for det gode 

Kammeratskab i Aarenes Løb, samtidig med at vi haaber 

al se dig iblandt os endnu i nogle Aar. H. W. N. 
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Th. Ha.iisen. 

Den 27. Ma rls kan Lokomotivfol'cr Th. Hansen (J!}/d

/Jero), J(ol'SØI'. fejre i;it 25 Aars Jubilæum ved D.S. 13.
Kor ·ør Afdeling 17 bringer dig en hjertelig Lykønsk-

11ing i Dagens Anledning og ønsker dig alt godt i Frem
tiden. 

Søren. 

Opmærksomhed frabedes. 

Al Op111ærksomhed ved mit Jubilæum den 29. Mart 
frabedes. 

Motorføi-e1· A. F. V. Petersen,

Struer. 

Taksigelser. 

Hjertelig Tak for den store Opmærksomhed paa vor 
J ubilæurnsdag. 

A. V. Andersen, C. M. Soby,

Lokomotivførere, Aarhus. 

Hjertelig Tak for udvi ·t Dellagelse ved vo1· kære Mand 
O" l<'ader, pens. Lokomotivfører S. L. Earlsens Død og 
Beg ra vel se. 

Karen Karlsen. 

Tak for· ud vist Deltage!. e ved min kære Moders Død 
og Begravelse. 

Th. Thoma.sen, Lokomotivfører, 
Skive. 

HUSK 

I Tilfælde af Flytning bør Adresserettelse tilstilles 
Postvæsenet i betimelig Tid forud for Flytningen, men 
dog senest samtidig med, at Flytning finder Sted. 

Hvis delle ikke overholdes, og Postvæsenet saaledes 
ikke har nogen Adresse paa Vedkommende, inddrages det 
paagældende Blad, og det kan da ikke hjælpe at anmelde 
Flytning. Naar Bladet forst er inddraget, udsender Post
væsenet dot ikke mere, førend det fra Organisationens 
Side er anmeldt paany. Dette medfører ikke alene unød
vendig Ærgrelse hos Medlemmet, men tillige unødvendigt 
Arbejde og unødvendig Udgift, idet der paa denne Maade 
maa betales Anmeldelsesgebyr flere Gange for samm11 
Abonnent. 

Lokomotivfyrbødernes Anciennitetsrække.
Paa Grundlag af tic ved den i December 1939 afhold 

.L k 
. 

f · le 
. u ·omollv yrbødereksamen opnaaede Resultater blev Ek 
minanterne opstillet i Hækkefølge aalcde 

'a. 

E. T. V. Petersen, Ng. 
H. T. Hansen, Go. 
G. C. Knudsen, Ar.
K. Svendsen, Kbhv11. Gh.
C. R. Nielsen, Fa.
H. W. Christen en, Ge.
K. R. Olsen, Ar.
P. K. Petersen, Kbhvn. Gb.
G. J. M. Petersen, Khhvn. Gb.
E C. Nielsen, Kbhvn. Gb.
0. P .. Jensen, Ar.
K. F. Henarcl, Kbhvn. Gb.
K. E. L. Gustafsen, Kø.
E. K. Nielsen, Kbhvn. Gb.
0. A. K. Sørensen, Kbhvn. Gb.
B. M. Laursen, Str.
S. A. Andersen, Kbhvn. Gh.
J. V. R. Jørgensen, Es.
S. P. Christiansen, Kbhvn. Gb.
S. P. Jensen, Kø.
K. A. P. Petersen, Fa.
J. Nielsen, Kø.
S. C. S. Pedersen, Ng.
H. M. M. M. Christensen, Kø.
E. A. W. Petersen, Kbhvn. Gb.
N. J. Andersen, Kbhvn. Gb.
A. K. Model!, Kø.
A. P. Sørensen, Kbhvn. Gb.
P. A. Taklo, Kbhvn. Gb.
K. R. T. Kieffer, Kbhvn. Gb.
H. Mikkelsen, Kbhvn. Gb.

Denne Hækkefølge er gældende for de paagælclencle. 
Indordning i Lokomotivfyrbøderrækken. 

D.S. B. Tjenestemænds Børneforsørgelse.

· afholdt den 13. Februar 191'0 sin aarligc ordinære Gene
ralforsamling i He laurant »Ny Rosenborg« i København.

Formandfin. Overportør le. E. Ferdinandsen, · ø., bød 
Velkommen og aflagde Beretning om Vir-ksomh den for 
Aarel 1939. Del fremgik heraf, at der havde været en 
Fremgang paa 21 nye Bøger, der var ud ·ledt 236 Bøger 
imod 215 i det foregaaende Aar og udbe:talt 202 Bøger, som 

fordeler sig saaledes: 178 Bøger ved Konfirmation, :13 130-
"Cl' ved Dødsfald og 11 Bøge1· efter Øn ke. 

70 

Formanden havde gennemgaaet Regnskab og Rilag- eu 

Gang hver Maaned og fundet det i Orden. Foreningen har 

30 Tillidsmandskredse. fordelt over hele Landet med wll 
316 Medlemmer. Omtalte derefter Tillidsmændenes Arbejde 
blandt Medlemmerne og udtalte sin bedste Tak til dom for 

deres uegennyttige Arbejde, de udførte til Gavn for Med· 

lemmerne og Foreningen. Protokol og Beretning blev god
kendt. 

Kassereren, Togfører C. D. Christensen, Hg., oplæste 

Hegnskabe'. og gav forskellige Oplysninger dertil. 

s s: 
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Indtægt 1939. 

Solgt 17 787 Mæl'ker å 45 Øre ............ .

55 Indskud å 50 Øre .................... .

:Rente af Bankbogerne ................. : ... .
• • Postgirokonto .................... . 

Balance .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Kr. Ø. 
8 004. 15 

27. 50 
1900. 90 

12. 3
1 916. 10 

11 861. 03 

Udgift 1939. Kr. Ø. 

Udbetalt I 78 Bøger ved Konfii'mation 10 759. 1l 
J3 Dødsfald . . . . . . . . . . . . 301. 20 
J 1 efter Ønske . . . . . . . . . . . . . . 166. 19

papir, l<onvolutle1· og Blæk . .. . . . . . . . . . . . . . . . 17. 40
:Revisionsudgifl i 1938 og 1939 . . . . . . . . . . . . . . . 20. 00
Diverse Tryksager .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 75 

Ordinær Generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. 00

Afskrivning af Bladartikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 75
Formandens Løn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00
Kassererens Løn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 00
Porto ........... • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 63

-----

11 861. 03 

Status. Kr. Ø. 
Foreningens Fo"mue var den 31. December 1938 50 156. 0 
Uddraget i Hl39 . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . J 916. :10 
Foreningens Fo1-mue er derdter den 31. Decem-

her 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 239. 98 

Regnskabet 01· rnvidel'et og fundet i Orden. Kassebe
holdningen var til Stede. Begge Foreningen Revisorcl': 
Overportør V. Sørensen, Kb., og Overportør Henrik Olsen, 
Kh., har undel'shevel Regnskabet . 

Overportør V. Sørensen gav for kellige Oplysningc" 
om Revisorernes Arbejde og anbefalede al stemme for 
Regnskabet. Efter flere anerkendende Udtalel�er om Regn
skabet blev dette enstemmigt godkendt. 

Under Eventuelt oplæste Kassereren flere Takkeskri
velser, som var modtaget fra Medlemmer, der havde faaet 
deres Bøger udbetalt, hvori de gav Udtryk for deres store 
Tilfredshed med Resultatet af Op paringen til deres Børns 
Konfirmation. 

Kassereren og Formanden takkede Overportør C. A.
Lønskov , Gb., for· hans store Arbejde for Foreningen paa 
Gb. Overportør Lønskov ønskede ikke at fortsætte som Til-

STATSBANERNES DRIFTS�INDTÆGTER OG DRIFTS�UDGIFTER 

111. v. Januar Maancd 1940 samt i Tidsrummet April-Januar 1939/40 og en Sammenligning med Beløbene 
de tilsvarende Tidsrum i 1938/39 i runde Summer: 

Januar Maaned 1940 
194.-0 1939 Forøgelse Formindskelse 

Personbefordring ............................ . 4 130 000 4 260 000 130 000 
Gods- og Kreaturbefordring .................. . 4 600 000 3 380 000 1 220 000 
Postbefordring . . ............................ . 600 000 670 000 70 000 
Andre Indtægter . ........................... . I 590 000 610 000 20 000 

----------'---- --------

1 n d t ægter i alt ..................................... . 9 920 000 8 920 000 1000 000 
Driftsudgifter ...................................... . 11 810 000 10 990 000 820 000 

----------------------

D ri f l soverskud ..................................... . ...;- J 890 000 -;- 2 070 000 180 000 
Afskri-,ning .............................. . 610 000 570 000 40000 
Forrentning ............................... . 1. 240 000 1 190 000 50 000 

---.---------------------

Statens Tilskud fil Driften ......................... . 3 740 000 3 830 000 

April-Januar 
1939-4.0 1938-39 

Personbefordl'ing ............................ . GO 970 000 59 360 000 
Gods- og Kreaturbefordring .................. . 44 360 000 36 420 000 
Postbefordring .............................. . 6 370 000 6 640 000 

90000 

1939-40 
Forøgelse Formindskelse 

1 610 000 
7 940 000 

270 000 
Andre Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210000 5 520 000 5 3[0000 

---------- ------------

1 n d t ægter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 490 000 117 220 000 107 730 000 
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 000 107 360 000 106 400 000 

----------------------

D ri f Is overskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 530 000 9 860 000 1 330 000 
Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 000 G 110 000 5 740 000 
Furrentning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 000 12 240 000 11 850 000 

Statens Tilskud lit Driften ......................... • 8 490 000 16 260 000 

D.S. B., Januar 1940. 

7 770 000 

1 Forhold til Januar 1939 er der en Stigning i Godsbefordringsindtægten paa ca. 1 200 000 Kr., medens 
Pcl'sonbefordringsindtæglen og de øvrige Indtæglsgrupver udviser en edgang paa i all ca. 200 000 Kr. 

Driftsindtægterne er i all steget med ca. 1 Mill. Kr. 
De egentlige Driftsudgifter er steget med ca. 820 000 Kr. Stigningen skyldes i det væsentlige de - som 

Folgc af de stærkt stigende Kulpriser - forøgede Brændselsudgifter samt særlig sto,·e Udgifter til Sneryd
ning. 
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lidsmand, havde derfor udpegrt Portør ielsen, Gb., som 
sin Eflerfolgcr. Formanden og I<assereren bød Portør Niel
sen velkommen og haabecle paa godt Samarbejde til Gavn 
for ·1�orening n. Det anbefaledes alle Ansatte at lade deres 
Børn indmelde i vor Forening, og alle Fore pørgsler des
angaaencle besvares uden Forbindende af Bestyrelsen, som 
bo taa1· a[ følgendt): Overportør H. Kedeby, Kh., Portør
H. J. Mad en, Fb., Portør H. J. M. Hansen, Nø., Togfører
C.:. D. Christensen, Hg .. Ka serer og undertegnede 

�:,· �-:::•.... .. 

�'.'' -,_ �l

Kvindelige I( onduktører. 
Paa Ruteautomobilerne i Holland benyttes der nu kvin.

delige Konduktører. 

Fødevarepriserne stiger ogsaa stærkt i Holland. 
Overportør· F. E. Ferclinandsen, ø. 

Afsked: 

Pristallet for Fødevarer i Holland et· i Tiden fra Au.
gu L I. A. til Januar cl. A. steget med 13,9 Point , hvilket 
svaret· til en Stigning paa over 1 l pCt. Dette er nogen.
lunde tilsvarende Forholdet her i Danmark, hvor l�ode
varerne fra Juli f. A. lil Januar d. A

. 
er leget med 

10 pCt. 

Nedsættelse af Arbejdstiden paa eenmandsbetjente 
Lok ornativer. 

Lokomotivfører L. 0. C. Abkjær, Københavns Godsbgd., 
e[ler Ans. p. Gr. af Svagelighed med Pension fra 
31 .-6.-4-0 (min. Afsked). 

Som tidligere omtalt har de holland ke Statsbaner ind
ledet Forsøg med Eenmandsbeljening af Rangermaskiner. 
Der har imidlertid ikke været laget særligt Hensyn til 
Tjenestetiden for Per onalet paa disse Maskiner, idet der 
har været anordnet Tjene ler paa baade 9 og 10 Timer. 

Doclsfald blandt Pensionister: 

[lc11.. Lokomotivforet C. Andersen, Struer, den 21.-2.---40. 
pens. Lokomotivfører S. L. Karlsen, Aarhus H., den 

26.-2.-1�0. 

Organisationen er skredet ind i Sagen, og Resultatet er· 
blevet, at der nu højst maa fa t ælte 8 Timers Rangering 
for det Personale, som gør Tjeneste paa eenmandsbeljentc 
Rangermaskiner. 

pens. Lokomotivfører A. A. Munch, orø (forhen Aar
hus H.), den 28.-2.-40. 

Forbundet er imidlertid ikke heil tilfreds endnu, men 
kræver, at Tjenestetiden ikke maa overstige 8 Timer. 

;:::====================================== 

Aagaard 
Arbejdernes Landsbank, Radio 

Niels Hemmingsensgade 20 
København K. 

Telefoner: Palæ 1146-8219 

Hovedkontor: Vesterbrogade 5. 
ALT I RADIO 

-

Besøg D.s. B.■ Kino 

Leverandør til D.S. B. 

,,Den vide Verden" 

Vin en gros 
Jens Helmbæk 
Vesterbrogade 12-14 

København V. 

Fransk•Dansk Vinimport 
Tlf. C. 6844,-1'644 

Køltenhavn■ Bovedbanecaard • Central t.1540 
Pøle Teatret■ u1renU11re Fllm■avl■ med Nyheder fra Alverdens Lande. 
Kultur • ReJ■e • Natur • Mu■lldllm og lignende kortere Film. 
Bl l lelpr l■: 70 Øre (Ind. Skal) for Voksne og Børn over hele Sale�, 
Pore■lllllns■llder: Hverdage uafbr. Kl. 14-19\ derefter 1-Times Fo_resl. 
Kl. 19, 20, 21 og 22. Søn- og Helligdage: Hver fu de Time fra Kl. 16, stdst• 
Forestilling Kl. 23. N y T p R O 6 R A M B V E R N A N D A 8 

10 Aars Garanti 

Dee u e,,, Del folk 
i faste Stillinge·r 

som udelukkende køber Deres Møbler i det anerkendte 
Møbelfirma HOLM & LARSEN 

Skandinaviens største Møbelmagasin. Vort Firma, grund I. 1895, 
yder Dem den største Garanti og borger for reel Behandling. 

KREDIT 
kan indrømmes fra 20 Kr. pr. Md. Brugte Møbler tages i Bytte. 

I HOLM & LARSEN A/s 
\,_ 

St. Nikolajvej 8 - C. 71 SS - Nora 71 29 

Boulevard - Palæet 
Hammerichsgade·. 14 (ved Jarmers Plads) 

Byens mest centrale Selskabslokaler

9 Sporvejslinier - Parkeringsplads 

a Sale med Saloner en ■uUe. eyccelll' 
- Inllme. Tribune - Concerlanlæl'• 
Mikrofon forefinde■• 
1. Kl.■ Køllllen. lndlll 300 Couverfs. 

Franz Schotte, mangeaarig Køkkenchef, 

Byen 4562. Aaben hele Aaret.

=------------------

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

ANNONCE-EKSPEDITION: 
Vestre Boulevard 45, København V. Telefon Central 7708. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig. Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-16. 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49.

Postkonto 20 541. 
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