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EnAnerkendelse
Det vil sikkert være alle Ntirnberggaardens

Beboere bekendt, at Varmemester Grant har
maattet forlade sin Stilling her i Ejendommen.
Vi ved at det er med oprigtig Beklagelse,
at Lejerne har noteret denne Kendsgerning.
Grant har nemlig, i den Tid Niimberggaar-
den har eksisteret, i en sjælden Grad gjort
sig afholdt af Beboerne ved sin rolige og
elskværdige Fremtræden. Trods det, at Stil-
lingen som Varmemester og Gartner gav sin
Mand mere end nok at bestille, traf man al-
drig Grant uoplagt eller sur, men altid ge-
mytlig og venlig og parat til at yde en Tje-
neste. Det er dog ikke alene Grants person-
lige Forhold udadtil mod Lejerne, der har
gjort ham populær, men mindst lige saa
meget hans store Dygtighed som Varmemes-
ter. Der er nemlig ingen Tvivl om, at vi kan
takke Grants økonomiske Fyring for, at vi
slipper saa forholdsvis smertefrit over Varme-
regningen her i Nurnberggaarden, samtidig
med, at der vist meget sjældent har været
nogen alvorlig Klage over Varmen eller det
varme Vand.

Hvis man har lidt Ordensans, kunde man
heller ikke lade være med at fryde sig over
hvor velholdt og rent der var i Anlæget saa-
velsom paa Fortove og Kældergange.

Paa Baggrund heraf maa vi beklage, at
der ikke kunde opnaas Enighed med Ejen-
dommens Administration om Arbejdsbetin-
gelserne.

Grant har opfyldt sin Pligt som Funktio-
nær til 100 pCt., og det skulde man tro
Ejendomsselskabet vilde paaskønne, men han
har samtidig gavnet Lejernes Interesser, og

derfor vil vi paa dette Sted paa Lejerfor-
eningens Vegne - og vi tror, paa samtlige
Lejeres Vegne - udtale vor Anerkendelse
samt bringe en Tak for hans venlige og

.imødekommende Indstilling overfor Beboerne.
Den nye Varmemester, som vi endnu ikke

kender ret meget til skal blive mødt med
Velvilje fra Lejernes Side, og vi haaber, at
vi kan overføre Anerkendelsen paa ham.

Kender De

Danmarksfilmen
De kender den i hvert Fald fra Omtale i

Pressen og husker maaske det Røre den
vakte, da den kom frem. Den er optaget af
Arkitekt Poul Henningsen paa 'Bestilling af
Udenrigsministeriet til Anvendelse som Tu-
ristpropaganda i Udlandet.

Ved Premieren vakte den Glæde og Be-
gejstring hos mange af de indbudte ved de
smukke Optagelser af den danske Naturs
Charme under de skiftende Aarstider og
Vejrlig, ved sin Skildring af Hverdagens
travle pulserende Liv paa Fabriken og ved
Markarbejdet, paa Gaden og i Havnen.

Men Filmen blev ogsaa kritiser et skarpt.
Dens Opbygning var nemlig sket efter mo-
derne demokratiske Principper, ligesom der
ogsaa var anvendt en moderne Teknik ved
Optagelsen. Derfor blev Filmen, som dens
Skaber, Poul Henningsen, altid har været, et
Stridens Tegn.

Denne interessante Film vil Niirnberggaar-
dens Beboere faa Lejlighed til at se om et
Par Maaneder, sandsynligvis den 22. Oktober,
idet Lejerforeningen er ifærd med at afslutte
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Kontakt med "Columbia Film" om Leje af
Filmen for denne Aften. Arkitekt Poul Hen-
ningsen har velvilllgst lovet at komme til
Stede og indlede Filmen med et lille Fore-
drag, saa der er gode Betingelser for at det
kan blive en god Aften.

Formaalet med denne Aften er ikke alene
at skaffe Lejerne en god Underholdning,
men i ligesaa høj Grad at skaffe et Overskud
til en god indendørs Fastelavnsfest for Bør-
nene i Nurnberggaarden, og det er jo et For-
maal vi allesammen gerne vil støtte. Dan-
marksfilmen vil blive forevist i Sundbys
smuk-keste -og bedst egnede Lokale, nemlig
Aulaen i Østrigsgades Skole.

Tal med Venner og Bekendte om det, og
reserver den 22. Oktober allerede nu.

Vaskeked lerne
Blandt Husmødrene er der stor Utilfreds-

hed med Vaskekedlerne. Det er ogsaa en
Kendsgerning, at de er meget uøkonomiske
at koge i, idet Gasforbruget ved en Storvask
her i Nurnberggaarden bliver ca. 33 pCt.
større end i andre nye Ejendomme. Naar
der ikke er varmt Vand - hvad der burde
være - maa vi ihvert Fald kunne forlange,
at der anvendes et System, som ikke for-
højer den indirekte Beskatning som Gaspri-
sen iforvejen indeholder. Det forekommer

os, at der i den forløbne Tid siden Ejen-
dommens Opførelse, kunde have været ind-
høstet Erfaringer for de kloge Teknikere
(Gaskedler er dog ikke en Opfindelse fra i
Åar) til at de kunde have fundet den rigtige
Type. Man fristes til at tro, at det er den
gode Vilje der mangler.

Vi henstiller til de utilfredse Husmødre, at
de indsender en skriftlig Klage til Inspek-
tøren eller henvender sig til Lejerforeningen
og skriver under paa en fælles Klage.

I Sundhedens og Hygiejneris Interesse maa
vi kræve de bedst mulige Betingelser for
Renlighedens Gennemførelse.

S rn a a N o t e r
Flere Lejere har klaget over, at de generes

meget af Motorstøj, navnlig i Niirnberggade,
Motorejere! Husk, at Motorekplosioner lyder
meget stærkere i Nattestilheden. Tag Hensyn
til deres Medmenneskers Nattero.

* **
Vi opfordrer igen vore Medlemmer til at

skrive til Bladet. Indsend Forslag, Klager
eller Artikler om Emner, der er passende
for et Lejerblad. Der maa da være mange,
der har noget paa Hjerte. Kom frit frem med
det, men husk, at alle Artikler skal være
forsynet med Navn og Adresse, som dog
ikke behøver at komme i Bladet.

AMAGER PAKHUS
Telefon Amager

K. LOTHARDT DAHL BREMENSGADE 45

9009 Bedste og billigste

KOLONIALLAGER
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MEJERIET ASTA
Ellasgade 6 Tif. Amg. 5621

anbefaler sig med
1. KJ. Varer til billigste Priser
Morgenbrød og Mælk bringes
Forretningen aabnes KI. 6

B.S. og Bellevue Auto
Holmbladsgade 85
(Skraas for Østrigsgade)

'leif. Amager 9797
II.- Vagt Dag og Nat -..m

Gigarforretningen Bremensgade 43
Anbefaler sig med Vin -:- Tobak og Blade

Arng.7650 Arng.7650

Amaoerbros Das- 00 Vandmesferlorrefnino
Kai V. Hansen
Aut. Gas- og Vandmester

Lad Deres Vandhaner reparere med skriftlig Garanti I 1 Aar
A II e R e p a r a t Ion e r ved rørende Vand-, Gas-, Sanltets- og
Blikkenslagerarbejde udføres. - Til tjeneste med evt. Tilbud

Cbr. Svendsensgade 9 (Hi. af Holmbldo. 25) Am. 3264
Privat: Bremensgade 32 - Efter Kl. 6 Amager 9521 y

Skotøjsreparationen Bremensoade 43
anbefaler sig med smukt og solidt

Arbejde til moderate Priser
Hurtig Levering - Bedste Materialer

Kjolesyning

Rø m e r s g a d e :>

A~IAGER OENTRALTRYKKER.I
V. Otto Eilerisen

AlIIAGERBHOGADE 139 AlIlAGER 38.J8 - 5S.JS

.cund.•i!ndeFsen
LANDSRETSSAGFØRER

Smuk Syning og god
Pasform garanteres
Mange Aars Erfaring
Rimelige Priser

FRIDA HANSEN
Trægaarden241 tv.

Kontortid KJ. 10-16

Tlf. Central 8897
anbefaler sig med:
Smør, Mælk, Æg, Ost,

Brød, Øl og billige
Salater

Altie friske Varer
til billigste Priser

Morgenbrød og Mælk
bringes

MEJERIET
LINDY
Lemberggade 7

Fru Tbvra Nielsen's
Fodklinik
Eksatn. Fodspecialist

Træffes fra 10-2 og efter
nærmere Aftale

Polensgade 45
Telf. Amager 4745 x

Torveballen, Bremensgade 41
A. Jørgensen

Frugt - Grønt - Blomster til Torvepriser
Altid fin lste Klasses Frugt - Spec.: Fine Sand-

jordskartofler - Daglig friske Grøntsager
Varerne bringes

Østrigsgade
55

Tlf. Amager ~tVdeF8
5551 J

Stort Udvalg i
Isenkram, Køkkenudstyr

Glas & Porcelæn - Haveredskaber
Staalvarer - Elektriske Artikler

Lisbjergs Kødudsalg & Cbarcuteri
Brernensgade 28

Paalæg - Ost - Salater

Arng. 8359 v

CHARCUTERIET HESSENSGADE 49
ihnager 33S1 KAJ LARSEN

Flæsk - Paalæg - Salater - Fjerkræ - Røgvarer
KUN 1. KLASSES VARER
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KAFFE - KOLONIAL - VIN
LAGERET
N. H. F R O S T H O L M
Brernensgade 3O
Telef. Arng. 4992

Uden Annoncer intet Lejerblad. Glem ikke
det, naar De foretager Deres Indkøb.

* **I Stockholm har Politiet fundet ud af, at
Radiostøj kan falde ind under Begrebet
"Overtrædelse af Sanltetsregulativerne" , idet
kraftig Radiomusik kan have sundhedsfarlig
Indvirkning paa andre Husbeboere, derved
at disse kan blive berøvet en Del af Natte-
søvnen. Der kan altsaa Politiet hænge even-
tuelle Syndere op efter dette Reglement.

* * *
Lejerforeningens Adresser:

Kasserer: Christensen, Trægaarden 103 tv.
ekretær .:J(jems, Trægaarden 281

Formand: Kromann, Trægaarden 284 th.
Telf. !:'undby 274 v.

Træffes daglig Kl. 18-19

Beboelseskvarter eller
Fabrikskvarter

'Vi har fra Formanden for Lejerforeningen
.Sundbvgaard", Hr. Einer Enersen, modtaget
nedenstaaende Resolution, som er tilstillet
Københavns Kommunalbestyrelse.

VI maa fra Nitrnberggaardens Side ube-
tinget tilslutte os denne Protest. Efter Si-
gende maa der ikke bygges Beboelsesejendom
saa nær ved Gasværket, men saa maa der
kunde findes en anden Anvendelse for Are-
alet, f. Eks. et lille Anlæg med en Rulle-
skøjtebane for Kvarterets Børn.

Resolution
Til Københavns Kommunalbestyrelse,

Raadhuset, K.
Bestyrelsen for undertegnede Lejerforening,

der repræsenterer ca. 200 Lejere i Boligaktie-
selskabet "Sundbygaard" tillader sig hermed

Brød - Mælk og Fløde
Frisk 2 Gange daglig

Mejeriet, Bremensgade32
at fremdrage følgende Forhold for Køben-
havns Kommunalbestyrelse.

Det er med Glæde, at vi erfarer, at Køben-
havns Magistrat har exproprieret Grunden,
der omsluttes af Gaderne Sternberggade-Lem-
berggade-Strandlodsvej-Lergravsvej og lige
egner sig til en Beboelsesejendom.

Til vor Bestyrtelse erfarer vi imidlertid nu
at denne velbeliggende Grund er beregnet
til at blive udbudt til Salg til Fabriks- eller
Industriforetagende. Vi antager at der bag
denne Beslutning foreligger en eller anden
bureaukratisk Misforstaaelse og anbefaler Ud-
valgets Medlemmer at komme herud og tage
Grunden i øjesyn. Det eneste rimelige vilde
efter vor og alle de nærliggende Boligfor-
eningers Mening være at bebygge denne
Grund med en Beboelsesejendom i Stil med
den nuværende, smukke ensartede røde Be-
byggelse paa Lergravsvei.

Det er med Skræk og Rædsel, at vi, der
paa den ene Side har Gasværket og paa den
anden Side har Phillips Fabrikker, nu ser den
Mulighed at Ejendommen paa tredie Side
omsluttes af en .Fabrik med Røgplage og
Støjplage, eller maaske endog skal se et nyt
Blaakilde Mølle Problem rejse sig.

Den naturlige Grænse er efter vor Mening
den brede asfalterede Strandlodsvej og der
findes jo ogsaa paa den anden Side heraf
store Arealer beregnet til Fabriksejendomme,
saa vi kan ikke med vor bedste Villie se
nogen paatvingende Nødvendighed af at
vælte en Fabrik helt ind paa "Sundbygaard".

Vi vil derfor tillade os at henstille til Kø-
benhavns Magistrat at tage Forholdene i
øjesyn paa Stedet og optager Sagen til for-
nyet Overvejelse inden det er forsent.

Evklelorrefningen Le m b e rg, Lemberggade 5
Reparationer udf. solidt og billigt
Alle Reservedele føres
Elektriske Pærer og Propper
Primus repareres

Ærb. F. LINDSTRØM
TELEFON AMAGER 2859

Amager Centraltrykkerf, Amagerbrogade 139 Ansvarsbavende: Axel Kromann


