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AMERIKANSKE MALLET LED DELTE LOKOMOTIVER. 
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Fig. 16. Malle! leddelt Lokomotiv til Southern Pacific Jernbaneselskab. 

Diam. af Højtryks-
cylindr� ........... 660,3 mm 

Diam. af Lavtryks-
cylindre ........... 1016,0 

Slaglængde ......... 761,9 
Drivhjulsdiameter .... 1447,7 
Damptryk ......... 14,0 kg/cm 2 

Risteflade. . . . . . . . . . . . 6,2 m 2 
Lavtryksoverh.hedellade 57,5 
Samlet Hedeflade ..... 588,1 -
Fast Hjulstand ...... . 
Total 

(Maskine) 

Samlet Længde ..... . 
(Maskine og Tender) 

4,5 m 
17,1 

27,4 -

Adhæsionsvægt ........ 180,5 t. 
Tjenslvægt ............ 195,9 -
Samlet Vægt .......... 276,2 

(Maskine og Tender) 

Vandindhold . . . . . . . . . . 45,0 m 3 
Olieindhold ........... 14,4 -

- - -
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Lokomotivet, som er vist ovenfor, er i 
Godstogstjeneste paa Sacramento Linien 
paa Central Pacific Jernbanen. Paa denne 
Linie er der en samlet Stigning til 7000 
Fod (2132,9 m) paa en Distance af 105 
miles (168,9 km) med en Maksimums Stig
ning af 116 Fod (35,3 m) pr. mile (1,6 km) 
paa en Længde af ca. 40 miles (64,3 km). 
Det afbildede Lokomotiv har en Trækkraft 
paa 38731 kg eller ca. 38 t. Det er et af 
29 Maskiner af lignende Konstruktion og 
Størrelse, og af hvilke de to første blev 
sat i Drift paa denne Linie i 1909. Disse 
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Lokomotiver er indrettede til Oliefyring, 
og med Undtagelse af de to første byggede 
er de konstrueret til at køre med Fyr
kassen forrest, og saaledes give Lokomo
t-ivpersonalet uhindret Udsigt over Bane
legemet. Kedlen er af den specielle Type 
med Fødevandsforvarmer og Røgkammer
overheder i den forreste Afdeling. Damp
rørene er anbragt som i Fg. 2. Jnjector
røret er saaledes indrettet, at Fødevandet 
gaar ind i Bunden af Forvarmeren og for
lader den foroven, hvorved der faas Cirku
lation gennem Forvarmerens fulde Dybde. 
Tender Tanken er halvrund i Formen. 
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Fig. 17. Mallet leddelt Lokomotiv til Southern" Pacific Jernbaneselskab. 

Diam. af Højtryks
cylindre .......... 634,9 mm 

Diam. af Lavtryks-
cylindre. . . . . . . . . . 965, 1 

Slaglængde ......... 711,7 
Drivhjulsdiameter ... 1600,2 
Damptryk .......... 14,0 kg/cm 2 

Risteflade . . . . . . . . . . . . 6,4 m 2 
Samlet Hedeflade ...... 654,3 -
Fast Hjulstand ........ · 3,3 m 
Total .... : . . . 15,6 -

(Maskine) 

Samlet Længde ....... 25,1 -
(Maskine og Tender) 

Adhæsionsvægt........ 145,0 t. 
Tjenstvægt . . . . . . . . . . . . 174,3 -
Samlet Vægt . . . . . . . . . . 253,3 -

(Maskine og Tender) 

Vandindhold ........... 45,0 ms 
Olieindhold ............ 14,4 -

12 Lokomotiver, som det her illustrerede, 
er i Persontjeneste paa Central ·Pacific 
Jernbanen. I mange Henseender er disse 
Lokomotiver tilsvarende Godstogslokomo-

tivet. afbildet i Fig. 16, og de arbejder paa 
samme Maade. Mallet Maskinerne har er
stattet 5 koblede Lokomotiver, af hvilke to 
ellers var nødvendige for at fremføre et 
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Persontog paa Stigningen 116 Fod pr. mile 
(35,3 m paa 1, 16 km i ;en Strækning af 
64,3 km). Med Compoundvirkningen ud
vikler Mallet Lokomotiverne en Trækkraft 
paa 30215 kg eller ca. 30 t. Kedlen er af 
den specielle Type med Fødevandsforvar
mer, men Lavtryksoverhederen, som er an
vendt ved Godstogslokomotiverne er ude
ladt. Receiverrøret, der forbinder Høj- og 
Lavtrykscylindrene, passerer en Kanal, som 
gaar igennem Fødevandsforvarmeren, og 
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saaledes saa lidt som muligt er udsat..ifor 
Atmosfærens kølende Virkning. Hoved
arrangementet af Rørene er lig det, som 
er vist i Fig. 3. Ligesom Godstogslokomo
tiverne kører disse Maskiner med Fører
huset forrest. De er interessante Eksemp
ler paa kraftige Mallet Lokomotiver, spe
cielt konstruerede til at undlade dobbelt 
Overhedning og møde vanskelige Arbejds
forhold. 
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Fig. 15. Mallet leddelt Lokomotiv til Virginian Jernb aneselskab. 

Diam. af Højtryks-
cylindre . . . . . . . . . 660,3 mm 

Diam. a f  Lavtryks-
cylindre ......... 1016,0 

Slaglængde ........ 812,7 
Drivhjulsdiam eter. . . 1422,3 
Damptryk .......... 14,7 kg/cm 2 

Ristef lade. . . . . . . . . . . . 7,7 m 2 
Samlet Hedeflade. . . . . 636, 1 -
Fast Hjulstand . . . . . . . 4,5 m 
Total 17,6 -

(Maskine) 

Samlet Længde . . . . . . 27,1 -
(Maskine og Tender) 

Adhæsionsvægt . . . . . . . . 183,6 t. 
Tjenstvægt . . . . . . . . . . . . 203, I -
Samlet Vægt .......... 283,1 -

(Maskine og Tender) 

Vandindhold .......... 42,7 m a 
Kulindhold ............ 16 t. 

Lokomotivet, som er illustreret ovenfor, 
udvikler en Trækkraft paa 44031 kg eller 
ca. 44 t, og er i Stand til at remføre et 
Tog paa 20 Vogne, der hver vejer 70 t, 
samt en Pakvogn, op ad Stigning paa 
1 : 225. Kedlen er af den specielle med 

Fødevandsforvarmer i den forreste Afde
ling. En Lavtryksoverheder er anvendt, 
og den bestaar af en Gruppe paa 31 Rør, 
50,7 mm i Diam. De er anbragt i en Ka
nal paa 533 mm, som gaar igennem Fede
vandsforvarmeren. Dampfordelingen til



alle Cylindrene reguleres af 380,9 mm 
Stempelglidere. Højtryksgliderne er ind
rettede til indvendig Indstrømning og Lav
trykkene til udvendig. Dette Lokomotiv 

. 7-.. 
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er i Stand til .at passere Kurver paa 20 °,
og viser saaledes Bevægeligheden, som kan 
opnaas netop i meget skarpe Krumninger, 
ved at benytte Malle! Konstruktionen. 
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Fig. 19. Malle! leddelte Lokomotiv til St. Louis, Iron Mountain & Southern Jernbaneselskab. 

Diam. af Højtryks-

cylindre. . . . . . . . . . 660,3 mm 
Diam. af Lavtryks-

cylindre .......... 1016,0 

Risteflade............. 7,7 m 2 

Overhederhedeflade. . . . 8 I ,8 -
Samlet Hedeflade ..... 530, I -

Fast Hjulstand.. . . . . . . 4,5 m. 

Adhæsionsvægt . . . . . . . . 177,9 t. 

Tjenstvægt. . . . . . . . . . . . . 197,0 -

Samlet Vægt. .......... 267,2 -
(Maskine og Tender) 

Slaglængde . . . . . . . . 812,7 

Drivhjulsdiameter. . . 1397 

Total ........ 17,1 Vandindhold ........... 36 m 2 
(Maskine) 

Damptryk .......... 14,0 kg/cm 2 
Samlet Længde ....... 25,9 -

Kulindhold. . . . . . . . . . . . . 14 t. 

\Maskine ol!' Tender) 

Det ovenfor afbildede Lokomotiv tr be
stemt til svær Rangertjeneste paa Ranger
pladsen, hvor Ruten er kort, og det er 
nødvendigt at udvikle en høj Trækkraft 
ved ringe Hastigheder. Paa Grund af 
Tjenestens særlige Beskaffenhed er en au
tomatisk Igangsætningsventil anbragt mel
lem Kraftdamprummet og Receiverrøret. 
Denne Ventil tillader Lokomotivet at sætte 
i Gang med enkelt Ekspansion og senere 
skifte til Compoundvirkning. Dampforde
lingen til alle Cylindrene reguleres af 380,9 
mm Stempelglidere. Kedlen er af den 
specielle Type med en Fødevandsforvar
mer i den forreste Afdeling. En Schmidt 

Overheder i den bageste Hovedkedel over
heder Dampen inden den gaar ind i Hej
trykscylindrene. ingen La'ltryksoverheder 
er anvendt ved denne Anordning. Kon
struktionen at Rammer, Cylindre og Cylin
dersadler er hovedsagelig den samme som 
vist i Fig. 5 og 6. Trækkraften ved Com
poundvirkning er 42808 kg eller ca. 42 t. 

Vi afslutter hermed Beskrivelsen af de 
amerikanske Mallet leddelte Lokomotiver, 
og haaber at Læserne herigennem har 
faaet et In.dblik i disse kolossale Maskin
konstruktioner, som intet andet Land kan 
opvise Magen til med Hensyn til Størrelse 
og Trækkraft. Det er dog ikke alene Arne-
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rikanernes Forkærlighed for det kolossale 
og det. hidtil ikke af andre opnaaede, der 
har frembragt disse Kæmpelokomotiver, 
men en meget stor Trafik i Forbindelse 
med ofte meget vanskelige Terrainfofhold 
har hovedsagelig været medvirkende til 
Fremkomsten af disse Lokomotiver. Man 
tænker blot paa et Godstog paa 20 Vogne, 
som hver vejer 70 t, eller en samlet Stig
ning der er 168, 9 km lang, og naar til en 
Højde af 2132 m med en 64,3 km lang 
Maksimalstigning af 35,3 m pr. 1,6 km. I 
det amerikanske Tidsskrift "Railway and 
Locomotive Engineering" fra Juni Maaned 
findes afbildet og beskrevet en aaben Truck
godsvogn af presset Staal til Pensylvania 
Jernbanen. Dens Bæreevne er 63,4 t, og 
og dens egen Vægt er 22,4 t. Denne 
Vogn er en af 2000 saadanne nylig leve
ret af Pressestaal Vogn Compagniet. For 
at undgaa den uøkonomiske Anvendelse af 
flere Lokomotiver baade som Forspand og 
og Skydelokomotiver, og for at kunde tage 
saa mange Vogne som muligt med i To
gene, og derigennem begrænse deres An
tal, er man da gaaet til Konstruktionen af 
de her beskrevne Kæmpelokomotiver. 

Kommer Ulykken over Dig, da er det forsent at 

tænke paa Indmeldelse i Hjælpefonden. 

RIMELIGE KRAV. 

Fællesudvalget har under lste Aug. ind
sendt nedenstaaende Skrivelse til Ministe
riet for offentlige Arbejder om 3 for Per
sonalet meget vigtige Sager, nemlig Regu
l&ing af Tjenestetiden, Fastsættelse af en 
Normal- og en .Maksimaltjenestetid samt 
Indførelse af en ugentlig Fridag. Endvi
dere rejses Spørgsmaalet om 'Betaling for 
Overarbejde. Vi optrykker den indsendte 
Skrivelse: 

JERNBANEORGANISATIONERNES 

FÆLLESUDVALG. 

Nyborg, I. Aug. 1916. 

Journ. Nr. 12. 

I Skrivelse af 20. Decbr. f. A. androg Jernbane
organisationernes Fællesudvalg det høje Ministerium 
om, dels at der fra· og med I. April d. A. maatte 
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blive ydet Statsbanepersonalet Overarbejdsbetaling for 
Tjeneste udover de gældende Tjenestefordelings- og 
Turiister, dels at der maatte blive optaget Forhand
linger mellem Administrationen og Personalets Orga
nisationer om en Regulering af Tjenestetiden, Fast
sættelse af en Norma!- og en Maximaltjenestetid samt 
Indførelse af en ugentlig Fridag. 

Ved Skrivelse af 17. Febr. d. A. - J. Nr. 414 -
meddelte det høje Ministerium, at man under Hen
syn til Rækkevidden af det rejste Spørgsmaal om 
Ydelse af Overarbejde under de m:værende Forhold 
ikke saa sig i Stand til at foretage videre, for saa 
vidt angik denne Side af Sagen, og at man ansaa 
Tidspunktet for lidet egnet til at optage Forhand
linger om de øvrige ovennævnte Spørgsmaal. 

Organisationerne kan til en vis Grad være tilfredse 
med det modtagne Svar, idet det høje Ministerium 
ikke paa noget Punkt benægter Berettigelsen af de 
rejste Krav. 

Afslaget paa Kravet om Overarbejdsbetaling er kun 
begrundet i "Hensyn til Rækkevidden af de rejste 
Spørgsmaal", med andre Ord pekuniære Hensyn. 

Organisationerne kan ikke erkende, at Staten ikke 
skulde have Raad til at betale for det store og sam
fundsnyttige Arbejde, Statsbanepersonalet udfører, eller 
at de for Tiden herskende ekstraordinære Forhold 
kan berettige til at paalægge dette Personale mer-e 
og mere Overarbejde uden Betaling. 

Det er Personalets Pligt af al Evne at være Ad
ministrationen behjælpelig med at bestride den over
ordentlige Trafik, som de ekstraordinære Forhold 
medfører. 

Ingen vil gøre Forsøg paa at benægte, at Perso
nalet er sig sit Ansvar i saa Henseende bevidst, og 
at det handler derefter. 

Men Personalet kan ikke finde det retfærdigt, at 
der ikke ydes det nogen Betaling for dette ekstraor
dinære Arbejde, saa meget mindre som Personalet 
i de Etater, hvormed Statsbanepersonalet er ligestillet 
i Lønning, faar en saadan Godtgørelse. 

Jernbaneorganisationerne har med Glæde bemær
ket, at Statstelegrafisterne har faaet Overarbejdsbeta
lingen en Del forhøjet, men man forstaar ikke, at 
Statsbanepersonalet fremdeles skal udfør!;) Overar
bejde uden Betaling, skønt dets ordinære Tjeneste
tid er betydelig længere end de andre Etaters. En 
saadan Undervurdering af Statsbanepersonalets Ar
bejde maa Organisationerne tage bestemt Afstand 
fra, og maa derfor meget indtrængende gentage An
dragendet om, at der snarest ydes Personalet Godt
gørelse for Overarbejde, og at denne beregnes paa Ba
sis af de nugældende Tjenestefordelings- og Turiister, 
indtil en Regulering af Arbejdstiden kan finde Sted. 

Med Hensyn til det af Organisationerne fremsatte 
Ønske om Optagelse af Forhandlinger mellem Ad
ministrationen og Organisationerne angaaende de 
øvrige i Andragendet nævnte Spørgsmaal udtaler det 
høje Ministerium, "at man anser det nuværende 
Tidspunkt for lidet egnet dertil". 



Et lignende Svar har Organisationerne faaet, hver 
Gang de i Løbet af de sidste 10 Aar har indsendt 
Andragende om Indførelse af en ugentlig Fridag. 

Organisationerne kan ikke vedblivende lade sig 
nøje med et saadant Svar, naar det drejer sig om et 
for Personalet saa vigtigt Spørgsmaal, som den dag
lige Arbejdstid og om et saadant Retfærdighedskrav, 
som Kravet om en ugentlig Fridag ubestrideligt er. 

Organisationerne er - som ogsaa i Andragendet 
af 20. Decbr. f. A. anført - klar over, at Gennemfø
relsen af omhandlede Krav vil kræve adskillige 
Overvejelser og Forhandlinger, og i Erkendelse her
af androg man kun om en snarlig Nedsættelse af en 
Kommission til Forhandling om disse Spørgsmaal. 

Arbejdet for Indførelsen af" en ugentlig Fridag har 
Gang paa Gang maattet indstilles, fordi nedadgaa
ende Tider, Samfundskatastrofer m. m. har umulig
gjort en Gennemførelse. 

Organisationerne erkender,· at Forholdene heller 
ikke lige i Øjeblikket tillader en gennemgribende 
Ændring af Personalets Tjenestetids- og Fridagsfor
hold, og man er klar over, at en Gennemførelse af 
Personalets Krav i saa Henseende maa ske gradvis 
i Løbet af et vist Antal Aar, om ikke af anden Grund, 
saa fordi det fornødne uddannede Personale ikke er 
til Stede; men man kan ikke erkende, at Forholdene 
skulde gøre det umuligt at paabegynde de Overvejel
ser og Forhandlinger, som skal gaa forud, at forbe
rede Sagen, saa at den er klar til Gennemførelse, 

naar normale Forhold igen indtræder. 
Det høje Ministerium anfører da ogsaa i oven

nævnte Skrivelse til Slut følgende: 
"Man er derimod sindet at tage Spørgsmaalet om 

Normeringen af Arbejdstiden for det paagældende 
Personale op til Undersøgelse og eventuel Drøftelse 
i en nærmere Fremtid o. s. v. 

Ved Udtrykket "Normering af Arbejdstiden" kan 
formentlig kun forstaas det, som Organisationerne i 
oftnævnte Skrivelse af 20. Decbr. I. A. betegner som 
,,Regulering af Arbejdstiden, Fastsættelse af en Nor
ma!- og en Maksimaltjenestetid". 

Organisationerne tillader sig herefter at gaa ud 
fra, at det høje Ministerium ikke principielt har no
get imod at optage dette Spørgsmaal til Drøftelse, 
men da Længden af den normale daglige Tjeneste
tid selvfølgelig bør fastsættes under Hensyn til, om 
Personalet har fri hver 8de eller kun hver 14de Dag, 
forekommer det Organisationerne mest hensigtsmæs
sigt, at Spørgsmaalet om en ugentlig Fridag inddra
ges i Forhandlingerne, saa meget mere som Orga
nisationerne meget stærkt maa hævde, at Personalet 
har Krav paa en snarlig Løsning af denne Sag. 

Fællesudvalget skal derfor, idet man iøvrigt til

lader sig at henvise til det i Andragendet af 20. De-
cember f. A. anførte, paany andrage om 

• 

1) at der snarest indføres Bestemmelser om, at der
ydes Personalet Overarbejdsbetaling for Tjeneste
udover de gældende Tjenestefordelings- og Tur-
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lister. (70 Øre i Timen for de Tjenestemænd i 
Gruppe 8, som ikke i H. t. Lønnihgsbestemmel
serne erholder Overarbejdspenge, og for 1.-5. 
Lønningsklasse, 100 Øre i Timen for øvrige 
Lønningsklasser), 

2) at den ordinære Tjenestetid - indtil en Nor
mal-Tjenestetid er fastsat - ikke maa forlæn
ges, uden at Forøgelsen betragtes som Over
arbejde,

3) at der snarest optages Forhandlinger mellem
Administrationen og Organisationerne om en Re
gulering af Tjenestetiden, Fastsættelse af en
Norma!- og en Maksimaltjenestetid samt il}dfø
relse af en ugentlig Fridag.

Man tillader sig at bede det høje Ministerium 
lage dette Andragende un!.ler fornyet, velvillig Over
vejelse og anmoder eventuelt om en mundtlig For-
handling. 

Allerærbødigst 

P.F.U.V. 

Okkels. 

Ch. Petersen. 

Vi har det saadan, og vi antager, at 
mange af vore Læsere ogsaa har det paa 
den Maade, at man forbavset spørger sig 
selv: Lever vi i 1916 eller gør vi det ikke? 
Thi skal det virkelig vedblivende være nød
vendigt at rende til Ministeriet, Rigsdag 

eller Administration for at faa et saadant 
naturligt Krav som en ugentlig Fridag ind
ført. - Men det er altsaa nødvendigt! -
Vi mindes fra Tidernes Morgen, at Søn

dagen blev Hviledag, og alle Mennesker 
i andre Livsstillinger holder da ogsaa Fri
dag paa Søndagen, det vil sige med Und
tagelse af visse Erhverv, som har sin væ
sentlige Indtægt paa Søndage. Til Gen

gæld for - da Statsbanerne nu en Gang er 
en Institution, der ikke kan standses en 
saadan forud bestemt Dag i Ugen, for at 
Personalet kan holde fri, men tvertimod 
netop paa Søndage rigtig faar Kærligheden 
at føle, hvad det betyder at være ansat ved 
Banerne, - at Personalet saaledes ikke 

kan blive fri alle paa en · bestemt Dag i 
Ugen, og til Gengæld for, at Driften af 

Banerne forlanger Personalets Tilstedevæ
relse saavel ved Nat som ved Dag, med 

andre Ord, en i mange Tilfælde højst ure
gelmæssig Arbejdstid, som Erstatning her
for fratog man Personalet den ugentlige 

Fridag og gav dem en hver fjortende Dag. 



Det var den nemme Vej man gik den 
Gang, og Guderne skal vide, at til den 
Side er det gaaet saa mange Gange; men 
nu kommer Personalet altsaa med en Hen
vendelse, hvori blandt andet Kravet om en 
ugentlig Fridag findes, og nu venter Per
sonalet, at dette Krav imødekommes sna
rest. Men det er saamænd højst rimeligt, 
at man endnu en Gang finder paa et me
get diplomatisk Svar for at komme uden 
om dette; men det gaar ikke mere, Per
sonalet forstaar nu selv tilfulde, hvad det 
kan. forlange, og hvad .Administrationen 
ikke kan komme uden om. 

Saa er der Spørgsmaalet om Normal
og Maksimaitjenestetid. - Vi har hele Ti
den ment og mener da ogsaa endnu, at 
Spørgsmaalet forsaavidt er i Orden .tor 
vort Vedkommende, kun mangler der den 
afsluttende Forhandling for at bringes ud 
i Livet, men for det hele store Personale 
mangler endnu Opfyldelsen af dette Ønske, 
og vi har derfor ogsaa nemt ved at slutte 
os til dette Krav, som netop nu ·daglig 
henleder Opmærksomheden paa sig, - fordi 
den stærke Trafik daglig kræver lang Tje
neste af meget af Personalet. - Kravet 
om Godtgørelse for Overarbejde slutter sig 
forsaavidt til de to andre Sager, idet alt 
det her omhandlede drejer sig om Regler 
for Personalets Tjenest�, Frihed og Ekstra 
Tjeneste. Altsaa 3 Spørgsmaal, der er 
nøje sammenknyttede og derfor ogsaa skal 
løses samlede. - Til Spørgsmaalet om 
Betaling for Overarbejde siger Ministeren 
altsaa, at "af Hensyn til Rækkevidden af 
de rejste Spørgsmaal" kan man ikke imø
dekomme Personalet. Det er og har gen
nem mange Aar været saaledes, naar Per
sonalet stillede Ønske om et eller andet, 
da har Rækkevidden o. s v. altid stillet sig 
hindrende i Vejen. Det, som alle andre 
Mennesker faar, kan Statsbanerne ikke 
give sit Personale, fordi det koster Penge, 
men dette maa det nu blive vor Admini
strations Sag at· klare, og en Gang skal 
de til det, saa lige saa godt springe i det 
som krybe i det, uden om de i Fællesud• 
valgets Skrivelse af l ste August 1916 rej-
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ste Krav kommer Regering og Rigsdag 
ikke, de trænger sig paa og skal løses. 

Bag de af Fællesudvalget her fremsatte 
Krav staar Statsbanernes hele Personale 
og venter med Utaalmodighed paa en 
Løsning. Det er derfor at haabe, at 
Ministeriet nu vil overveje Sagen saa 
grundigt, at Resultatet bliver positivt, og 
at Forhandling optages med Repræsentan
ter for Personalet, saa disse rimelige Krav 
kan finde den bedste Løsning. 

� 

PRIVATBANEFUNKTIONÆRER

NES FORHANDLINGSRET. 

Privatbaneudvalget er nu færdig med sit 
Arbejde, idet Udvalget den 9. August efter 
en Forhandling fra Kl. 10 Formd. til Kl. 5 
Eftermd., kun afbrudt af en Frokostpause, 
i al Væsentlighed blev enige om et Ud
kast tit .Forhandlingsregler for Privatbane
funktionærerne. 

Reglerne, der meget ligner dem der er 
givet Sta(ens Tjenestemænd, indeholder 
dog Bestemmelse om Voldgift, hvilket med 

· andre Ord vil sige, at Personalet praktisk
talt har fraskrevet sig Strejkeretten, lige
som Banestyrelsen kun agter at forhandle
med sine egne Funktionærer, og saaledes
først naar dette ikke fører til Enighed kan
Funktionærerne tilkalde deres Formand,
etter anden Tillidsmand, som Mægler.
Voldgiftskendelsen afsiges af et Udvalg
paa 12 Mand med Formanden fra den fa
ste Voldgiftsret. Ministeriets Approbation
skal dog for visse Spørgsmaal først ind
hentes. Reglerne kan optages til Revision
3 Aar efter deres Ikrafttræden. Den 8.
September vil Reglerne blive forelagt Pri
vatbanernes Delegeretmøde, og ligeledes i
September vil Privatbanefunktionærernes
Organisationer faa Reglerne forelagt til
Sanktion.

Reglerne kan ikke anses for lige saa
værdifulde , som dem Statens Tjeneste
mænd besidder, og navnlig den Bestem-



melse, at Ministeriets Approbation skal 
indhentes trods Voldgiftskendelse, har, ef
ter hvad vi har ladet os forlyde med, be
virket, at Lokomotivfyrbøder Rich. Lillie, 
der som bekendt var Medlem af Udvalget, 
ikke har kunnet tiltræde denne Paragraf i 
Reglerne. 

Samtidig med, at dette skete, lykkedes 
det Formanden for Udvalget, Hr. Raad
mand G. Philipsen, paa Grundlag af det af 
Hr. Rich. Lillie opstillede Mæglingsforslag, 
a.t tilvejebringe Enighed mellem "Forening
af Funktionærer ved danske Privatbaner"
og "Foreningen for Kontorpersonale ved
danske Privatbaner", saaledes at Forhand
lingsretten gives førstnævnte Forening og
Foreninger i Forbund med denne. Kon
torforeningen gaar i Forbund med Hoved
foreningen ved et Udvalg og har_ afsluttet
en Overenskomst, med denne Forenings
Kontorafdeling til Udnyttelse, af Forhand
lingsretten.

I 1919 foretages en Afstemning blandt 
Kontorpersonalet for at træffe endelig Af
gørelse om, hvilken Forening Kontorper
sonalet skal staa ·organiseret i. 

Hver Dag kan have Bud efter Dig! 

Mjælpe/onden kun een Gang om Aaret. 

DYRTID. 

For hvert Nummer af "Statistiske Efter
retninger", der kommer os i Hænde, be
mærker vi en stadig Stigning i alle Livs
fornødenhedernes Priser. Det sidst ud
komme Nr. fortæller os saaledes, som ne
denstaaende Skema viser, at det samme 
Forbrug, der i Juli 1914 kostede 2000Kr.,

kostede i Juli 1915 2316 Kr. og i Juli 
1916 2718 Kr. - Vi skal tillade os at 
citere: 

Efter de Indberetninger om_ Detailpriserne, som 
hver Maaned indgaar fra Landets forskellige Byer, 
og· hvoraf de Gennemsnitspriser beregnes, som of
fentliggøres i Statistiske Efterretninger, har Det sta
tistiske Departement fra Tid til anden søgt at give 
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et samlet Udtryk for Prisstigningen under Krigen, 
idet man gaar ud Ira, hvad en københavnsk Hus
holdning med et Gennemsnitsbudget paa 2000 Kr. 
brugte paa de forskellige Poster umiddelbart før 
Krigens Udbrud, og undersøger, hvad det samme 
Forbrug vil koste efter de til hvert givet Tidspunkt 
gældende Priser. Der er altsaa ved Beregningen 
ganske set bort fra, at under en saa voldsom Pris
stigning, som den, der nu har fundet Sted, maa der 
nødvendigvis ske en Omlægning af Forbruget, saa
ledes at det mindre nødvendige Forbrug opgives til 
Fordel for det mere nødvendige, og saaledes at man 
fra de dyrere Varer gaar over til de relativt billigere. 

Efter en saadan Beregning vil Budgettet henholds
vis for Juli 1915, Februar og Juli 1916, sammenlig
net med Normalbudgettet for Juli 1914 stille sig 
paa følgende Maade: 

U d g i f t e r  til 

F(6clevarer: 
Flæsk og Kød ........ 
Smør, Mælk, Ost, Æg 
Margarine og Fedt ... 
Fisk ........... · ..... 
Brød .. · ............. 
Mel, Gryn o. I. ....... 
Kartofler, Grøntsager, 

Frugt .............. 
Sukker, Urtekram, Øl 

m.v . .............. 

Tils .... 

Klæder, Fodtøj, Vask .. 
Bolig ogVedligeholdelse 
Brændsel og Belysning 
Læge, Kontingenter, 

Skalter ............. 
Andre Udgifter ....... 

Tils. . . .

I Juli I Juli I Febr. I1914 1915 1916 
Kr. Kr. Kr. 

234 328 336 
217 282 324 

73 95 95 
30 30 42 

153 199 190 
33 56 56 

54 65 58 

156 164 166 

950 I 12191 12671 

270 297 360 i 
330 330 342 
100 130 140 

210 210 210 
140 140 165 

1050 I 1107112171 

Juli 
1916 

Kr. 

420 
324 
100 

38 
194 

59 

65 

186 

1386 

432 
342 
175 

210 
173 

1332 

I alt . . . 2000 I 2326 I 2484 I 2718 

Det samme Forbrug, som i Juli 1914 kostede 
2000 Kr., kostede i Juli 1915 2326 Kr. og i Juli 
1916 2718 Kr. Stigningen har altsaa fortsat sig i 
omtrent samme Tempo i det andet som i det første 
Krigsaar, men medens Stigningen i det første Aar 
væsentligst ramte Fødevarerne, har den senere bredt 
sig ud over en Række andre Udgiftsposter. Den 
procentvise Stigning vil fremgaa af følgende: 

Udgifter til 
Fødevarer• 

Juli 1914 ........ 100 
Juli 1915 .. .. . .. . 128 
Februar 1916..... 134 
Juli 1916 . . . . . . . . 146 

Andre 
Udgifter 

100 
106 
116 
127 

Samtlige 
Udgifter 

100 
116 
124 
139 

Stigningen paa samtlige Poster under eet er alt
saa nu 36 pCt. i Forhold til Prisniveauet før Krigen, 



Det sidste halve Aars Stigning i Udgiften til Fø
devarer hidrører i Særdeleshed fra Kødpriserne, der 
kan regnes at være steget med henved 50 pCt. Da 
Udgiften til Kød under normale Forhold har været 
lige saa stor som Udgiften til Flæsk, og da Flæske
priserne i det væsentlige er uforandrede som Følge 
af Maksimalpriserne, maa man ansætte en Stigning 
paa 25 pCt. for Posten: Flæsk og Kød. Priserne 
paa Smør, Mælk, Ost, Æg o g  Fedt har som Hel
hed holdt sig paa samme Niveau som i Februar 
Maaned; Margarinepriserne er derimod- stegne med 
5 -10 pCI. De almindeligste Sorter Fisk er nu nær
me/it noget billigere end i Februar, Franskbrød og 
de fleste Slags Mel og Gryn derimod noget dyrere. 
For Grøntsager o. I. er en Sammenligning af Pri
serne paa to forskellige Aarstider egentlig ikke til 

at foretage, men f. Eks. var Kartofler snarest dyrere 
pr. 1. Juli end pr. I. Februar, og som Helhed maa 
Udgiften til Grøntsager kunne sættes til samme Be
løb som i Fjor paa samme Tid. Urtekramvarer, 
der hidtil ikke var stegne væsentligt i Pris, viser i 
det sidste Halvaar adskillige Fordyrelser; det gælder 
baade Sukker, Kaffe, tørret Frugt og Hvidtøl, der er 
regnet med til denne Gruppe. Alt i alt maa Pris

•stigningen for Fødevarer, der i Februar var 34 pCt. 
i Forhold til Priserne i Juli 1914, nu sættes til 46 
pCt. 

For de øvrige Poster paa Budgettet maa et sam
let Udtryk for Prisstigningen paa et vist Tidspunkt 
blive mere skønsmæssigt, idet man bl. a. herved 

maa forudsætte, at Udgifterne er jævnt fordelt over 
hele Aaret, hvad jo mange af dem (Husleje, Brænd
sel, Skalter osv.) ikke er. Men efter de Oplysnin
ger, man har indhentet, mener man dog at kunne 
ansætte følgende Stigninger for de enkelte Poster 
fra Februar til Juli 1916: for Klæder, Fodtøj og 
Vask alt i alt 20 pCt., idet Klædevarer og Trikotage 
er fordyret med 15-20 pCI., Bomuldsvarer 20-25 

P.Ct., nyt Fodtøj 20 pCt. og Fodtøjsreparationer 25 

-30 pCt.; endvidere er jo Vask blevet dyrere som 
Følge af Soda- og Sæbeprisernes Stigning. For
"Bolig og- Vedligeholdelse" har man ikke regnet 
med nogen almindelig Forhøjelse; selv om en Del 
Lejligheder er blevet sat op i Leje fra Februar og 
til April Flyttedag, er det vanskeligt at afgøre, hvor
meget Huslejeniveauet som Helhed er paavirket der
af. For Brændsel og Belysning maa der paa den 
ene Side tages Hensyn til den fortsatte store Stig
ning i Kul- og Kokspriserne, paa den anden Side 
til at Petroleum, Elektricitet og (i København) Gas 
kun er steget forholdsvis lidt, men Posten som Hel
hed maa dog sikkert forhøjes med 25 pCt. Endelig 
er "Andre Udgifter", hvorunder bl. a. er henført: 
Spiritus, Tobak, Fortæring ude o. I., forhøjet med 5
pCt., medens Posten: Læge, Kontingenter, Skalter
er ansat uforandret." 

Laq os en Gang se lidt paa dette. Da 
Ctntralorganisationerne ViRter frem-
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sendte Andragende om et Løntillæg af 240 

Kr. for alle Lønninger, var dette beregnet 
efter Stigningen i Udgifterne paa et 2000 

Kr .s Budget for Tiden fra 1907 til Ver

denskrigens Udbrud. Dette motiveredes i 
Andragendet og det fremhævedes, at den 

Stigning i Livsfornødenhedernes Pris, der 

havde fundet Sted efter den Tid og til

Oktober 1915, stillede man intet Krav om 

Godtgørelse for, tiltrods for, at det paa den 

Tid var 371 Kr. Det var saaledes, at den 
Tjenestemand, der i 1907 stod med en 
Indtægt af 2000 Kr., i Oktober 1915 skulde 
have omtrent 2650 Kr. for at være stillet 

paa lignende Maade. Dette, af C. 0., ind
sendte meget beskedne Andragende blev 
som bekendt ikke imødekommet, men Re
gering og Rigsdag gik med til et Dyrtids

tillæg af 15 Kr. om Maaneden. Dette er 

hverken Fugl eller Fisk, og Personalet 

sidder da ogsaa saa haardt i det nu, som 

det nogensinde har gjort. Den udbetalte 

Dyrtidshjælp har muligvis forhindret Ka
tastrofer, men ikke paa nogen Maade kun

net fri Personalet for svære økonomiske. 
Sorger. Men nu! Tager vi det samme 
Billede, som ovenfor nævnt, der benytte

des i Andragendet, viser det os nu, at den 

Tjenestemand, der i 1907 stod med en 

Indtægt af 2000 Kr., i Juli 1916 skulde 
have ca. 2958 Kr. for at være stillet paa 

samme Maade. Og hvad vil dette ikke 

sige? Det vil med andre Ord sige, at for 

hver Gang han i 1907 kunde nøjes med 

at give 2 Kr. ud, maa han nu ud med ca. 
3 Kr. Det vil igen sige, at en Tjeneste

mand, der i 1907 havde ca. 1350 Kr. i 
Indtægt, er nøjagtig lige saa godt stillet, 

som en Tjenestemand, der i Aaret 1916 har 
2000 Kr. Saa langt er Tjenestemændene 

nede nu. Paa et 2000 Kr. Budget mangler 

der nu 958 Kr. aarlig for at være paa · 

samme Sted i økonomisk Henseende som 

i 1907. Naar vi tænker paa dette, kom
mer man uvilkaarligt til at spørge: Ser 

det saaledes ud i alle de arbejdende Klas

ser? Vi kan næsten ikke tænke os det, 

fordi vi bemærker, at Trafiken er saa stor, 

som den ingensinde tidligere har været, 



og dette maa nødvendigvis bringe Penge 
mellem Hænderne paa Folk - de eneste, 

der ikke faar nogle, er Statens Tjeneste

mænd. -- De arbejder! Og for hver Dag 

der gaar, kommer de længere ned, og det 

hele ser saa ·haabløst ud. Men samtidig 

med at dette sker, at det økonomiske 

Tryk vokser, vokser Togene ogsaa. Saa 
store Persontog, som Personalet i denne 

Sommer kører med, har man ikke kendt 

tidligere, - det synes at bevise, at der er 

mange Penge blandt Folk -- og samtidig 

bidrager dette til at gøre Tjenestemænde

nes Gærning sværere og mere ansvars

fuld, i hvert Fald for Lokomotivmændenes 

Vedkommende. 
Vi kan tydeligt se, .at Organisationerne, 

naar de nu henad Efteraaret skal til at be

skæftige dem med Dyrtidshjælp eller Løn

tillæg - maaske begge Dele --, ikke kan 

lade Regering og Rigsdag slippe saa bil

ligt som sidst, men at Kravet maa sættes 

meget, meget højere op. 

GRATIALET. 

(Overarbejdspengene). 

De 300,000 Kroner, som Rigsdagen paa 

Tillægsbevillingsloven bevilgede Statsbane

tjenestemændene som en Godtgørelse for 

Tab af Frihed m. m. og som en Kommis
sion, bestaaende af Fuldmægtig Runn fra 

Generaldirektionen, Fuldmægtig Mountzen 

fra Bogholderkontoret, Forretningsfører Ch. 

Petersen fra Dansk Jernbane Forbund, As

sistent Høgsgaard fra Jernbaneforeningen 

og Lokfyrb. Rich. Lillie fra D. L. F., i Juni 

Maaned fordelte over ca. 7000 Tjeneste

mænd, hvilken Fordeling Generaldirektio

nen bifaldt. Beløbene der fordeler sig for 

Tjenestemænd, der ikke har erholdt Dyr

tidstillæg, til 165 Kr., Tog- og Lokomotiv

personale 40 Kr., Søfartspersonale 35 Kr. 

og Stations- og Kredspersonale 25 Kr. 

Efter en forholdsvis lang Ventetid er 

Pengene nu udbetalte. Ved Udbetalingen 

196 

har det vist sig, at flere, enten ved For

glemmelse paa Listerne eller som Følge 

af særlige Forhold, ikke har erholdt en 

saadan Godtgørelse. 

Ovennævnte Kommission var i den Anled

ning Tirsdag den 15. ds. igen samlede for 
at tage Stilling til disse særlige Tilfælde, 

og under Mødet blev det oplyst, at der 
muligvis vilde blive ca. 3000 Kr. tilovers, 

der vil blive fordelt til de Tjeneste

mænd, som Kommissionen ikke i første 

Omgang har haft sin Opmærksomhed til

strækkelig henvendt paa, trods deres Mer

arbejde kunde berettige dem dertil. 

NY FÆRGE. 

Som bekendt har Helsingør Skibsværft 

for nogen Tid siden afleveret en ny Damp

færge til Statsbanerne. 

Færgen, der blev døbt "Orehoved", sva

rende til den Overfart, hvor den skal be

nyttes, er nogle faa Meter længere end de 

tilsvarende ældre fartøjer, men adskiller 

sig i maskinteknisk Henseende ikke i næv

i:ieværdig Grad fra de allerede eksisterende 

enkeltsporede Færger. De Forbedringer, 

der er sket, er hovedsagelig kommet Pub

likum til Gode i Form af praktisk Indret

ning og gode Bekvemmeligheder, og der 

er i saa Henseende navnlig sket store 

Fremskridt for 3. Kl.s Passagerers Ved

kommende. 

Færgen gik i Fart den 28de f. M. 

JUBILÆUMSFEST. 
Til Ære for Jubilarerne, d'Hrr. Lokomotivførere C. 

H. Malling, C. j. H. Jantzen, C. /. H. lehde, A. F. H.

Christensen og j. C. H. Hammershøj afholdes der
Mandagen den 4. September Kl. ca. 11 Fm. et Fest-



maaltid i Korups Have. - D'Hrr. Lokomotivførere, 
der ønsker at deltage bedes tegne sig paa de ud
sendte Lister. 

JUBILÆUM. 

Den lste September kan Lokomotivførerne 
A. F.M. Christensen, Ingerslevg. 128 1, Kbhvn. B., og 
/. C. H. Hammershøj, Ingerslevg. 122 4, do. 
fejre 25 Aarsdagen for· deres Ansættelse som Loko
motivmænd. 

FRA DET DAGLIGE LIV. 

Malkonduite? 

Mr. Redaktør I 

De bedes give mig Plads for følgende Linier: 
At Ste Kteds konst. Maskinbestyrer er ved at samle 

en vis Popularitet om sin Person, ved jo alle som 
kender Manden;· Maaderne hvorpaa han samler den, 
kender vi ogsaa og det er en af disse jeg neaenfor 
skal belyse. 

Ved Tog 228 Afgang fra Kb. den 20. I. M. kom 
der en civil Herre løbende og sprang op paa Ma
skinens Fodtrin (efier at Toget var sat igang) og 
uden at mæle et Ord gør Forsøg paa at trænge ind 
paa Fyrpladsen. Lokomotivføreren, der tror det er 
en Rejsende, skal lige til at gøre Anstalter til at faa 
Herren fjernet, da han i det samme faar Øje paa 
den stedlige Lokomotivfmd., der paa Afstand har 
overset Situationen, og nu kommer løbende og raa
ber: »Det er Maskinbesty'ren! det er Maskinbe

sty'ren!«. Efter disse forløsende Ord faar den endnu 
tavse men tilsyneladende yderst ophidsede Herre, 
der virkelig var Ste Kreds konst. Maskinbestyrer, Ad
gang til den eftertragtede Fyrplad�. !stedet for, som 
den fine og dannede Mand, man skulde mene en 
Maskinbest. var, at give Lokomotivføreren en Und
skyldning fordi han, civil og uden at legimitere sig, 
var sprungen op paa Maskinen efter Igangsætningen, 
fik Lok!. den Kompliment, at det var en høj ·Grad 
af 1\.\alkonduite han havde udvist, ved ikke straks at 
aabne Adgang IH Lokomotivet. Lokomotivføreren pro
testerede naturligvis og sagde, at han kendte ikke 
M::iskinbestyreren, og skulde han give Adgang til 
Maskinen i Dag, skulde han gøre dette hverGang nogen 
kom og vilde køre med - var der Malkonduite til
stede maatte den søges hos Maskinbestyreren selv, 
fordi denne ikke straks havde legimiteret sig. Mab. 
var nu af den Mening at Lokf. burde kende ham og 
kendte ham �istnok ogsaa I (Mab. tillod sig altsaa 
straks at sige til Lok!. at han løj). Efter at have 
overbevist sig om at Røgbrænderen var paa sin -
efter Ordre - befalede Plads, prøvede han Vand
standshanerne, der efter hans Mening gik for stramme. 
Lok!., der vidste at Hanerne var som de skulde være, 
forklarede at disse ikke kunde gaa lettere, hvis de 
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da skulde være nogenlunde tætte, og overbeviste 
Maskinb. om, at fordi denne nu havde prøvet Ha
nerne, var de allerede blevne meget utætte. 

Da der endelig ikke var noget virkeligt positivt at 
udsætte paa' Maskinen, og Maskinbestyreren mulig 
har ment, al noget· maatte han da kunne finde, der 
ikke var ordremæssig - for ikke helt al tabe sin 
Position - henvendte han sin Opmærksomhed ved 
Fyringen, der - naturligvis - heller ikke var til 
hans Tilfredshed, idet der nemlig blev fyret under 
Afspærringen ind til Stationerne, efter "Maskinb.s Ide 
skulde der fyres for aaben Regulator, ellers maatte 
det absolut ryge for meget. 

Lokf. gjorde opmærksom paa, at den Fyrings
maade han brugte, var den Instruktøren havde med
delt og tillige den Maade den udsendte Vejledning i 
Kokesfyring anviste, en Fyringsmaade, der i det lange 
Løb havde vist sig at være den bedste for. smaa 
Maskiner, og den eneste Maade, hvorpaa man kunde 
faa den tilstrækkelige Dampmængde til Togets Frem
førelse; skulde der fyres naar Regulatoren va,r aaben 
faldt Damptrykket straks og var i mange Tilfælde 
ikke til at arbejde op igen før ved en Afspærring. 
"Ja", siger Maskinb., ,,falder Damptrykket, saa maa 
De tage nogle rene Kul og fyre med til det stiger 
igen". Alene dette viser den store og praktiske Mand 
vedkommende Maskinbestyrer er. Tror han virkelig, 
at Personalet har Tid og Lejlighed til at staa og sor
tere Ildebrændslet. Ved Maskinbestyreren da ikke, 
naar 2 Kasser Kokes og 1 Kasse Kul er styrtet ned 
i Tenderen paa en "S" Maskine, saa er denne fyldt 
op med· Top, og Brændslet saaledes blandet, at en 
Sortering baade før og under Kørselen er en Umu

lighed. Fakta er, at Lokomotivpersonalet gør sig 
store Anstrengelser for, med de smaa gamle Maski
ner de har at køre med, det daarlige Brændsel, de 
store Tog samt den stadige Skiften Fyrbødere (eller 
rettere sagt Arbejdsmænd), at fremføre Togene ret
tidige, og naar dette alligevel til Dels lader sig gøre, 
skulde Maskinbestyreren hellere paaskønne Lokomo
tivførerens Arbejde· og Erfaring end paatvinge ham 
nye taabelige Ideer. -

Da Lokomotivføreren ikke fandt Anledning til at 
forandre Fyringsmaaden og "Røgen• stadig udeblev

har det mulig irriteret vor praktiske Maskinbestyrer, 
idet han nemlig udbrød: ,,Ja, nu kan De jo vente,

til jeg en Dag ser en "Ryger•, og jeg faar at vide 
det er Dem. saa skal jeg nok huske Dem!" -
Kommentarer hertil er vist overflødige. - Maa jeg 
slutte med at .citere et Vers af H. V. Kaalund, som 
jeg stadig kommer til at tænke paa, naar jeg ser 
den konst.s Gerninger. 

Naar du er dum, 
da vær blot stum, 
men med en kritisk Mine 
straks gyser hver, 
som paa dig ser, 
og tænker: Død og Pine! 

Nemesis. 
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Sommertiden. 

Det har moret mig, at se de forskellige Opslag i 
Remiserne i Anledning af Sommertidens Indførelse. 
I Esbjerg staar der, at det s e lv f ø l g e l i g  ikke har 
nogen Indflydelse paa Beregningen af Nattimerne, 
men i Struer, altsaa i 4. Kreds, kunde de ikke faa 
mere end 5 Nattimer til Betaling, men til Gengæld 
kunde de saa faa 7 Nattimer ved Vintertidens Ind
førelse, Da det synes, som om d'Hrr. Assistenter 
ikke er klar over, hvorledes det skal beregnes, kunde 
det more mig at høre, om De, Hr. Redaktør, kan 
fortolke det rigtigt. A. E.J. 

Det synes som d'Hrr. Assistenter er noget i Vild
rede med hvorledes denne Beregning skal finde 
Sted. !øvrigt er det vel næppe Assistenterne, der 
træffer Beslutning herom, i Tvivlstilfælde bliver det 
formentlig Maskinbestyreren, der afgør Sagen. 
Eventuelt en højere Instans. I lste Maskinkreds har 
man fundet sig foranlediget til at rette Henvendelse 
derom, • og Svar er derfor indløbet fra General
direktøren, og delte gik ud paa, at Persona
let kun kunde beregne sig 5 Nattimer for Natten 
ved Sommertidens Indførelse, men derimod 7 Nat
timer ved Sommertidens Ophør. Dette synes da 
ogsaa at være den eneste fornuftige Beregnings
maade, fordi man simpelthen ikke kan beregne sig. 
Betaling for en Time, der ikke findes, medens man 
paa den anden Side har fuld Ret til en Nattirne 
mere end ellers, naar der faktisk ved Sommertidens 
Ophør, den Nat, er 7 Timer mellem 11 Em. og 5 Fm. 
Det der slaar paa Opslaget i Esbjerg, er selvfølgelig 
noget Vrøvl. Red. 

ROSKILDE AFDELING PAA 

UDFLUGT. 

Roskilde Lokomotivfyrbøderafdeling -- med Ind
bydelse til Lokomotivførerne - afholdt en fælles 
Skovtur til Herthadalen pr. Lejre Fredag d. 4. August. 

Bestemmelsen var, hvis Vejret tillod det, at fore
tage en Sejltur til Bognæs Skove med Lokfyrb. H. 
Petersens Motorbaad "Hvalrossen" og Lokfyrb. N. 
Hammers Lystkutter "Flaneur", men Vejret tillod 
det ikke. 

Turen til Herthadalen forløb udmærket, og efter 
en Spadseretur paa ·ca. ¾ Time gennem Slotspar
ken og Herthadalen naaede man Herthadalens Re
stauration, hvor Madkurven kom frem, og man nød 
med Velbehag de medbragte gode Sager i den dej
lige friske Luft. Ved Bordet herskede en munter 
Stemning og der blev afsunget en i Dagens Anled
ning forfattet Sang, der gjorde fortjent Lykke. Efter 
Bordet foretog Selskabet Roture. Hjemturen forløb 
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udmærket, og et afsluttende lille Gilde afholdtes i 
Lejre Kroh.ave, hvor alle udtrykte deres Glæde over 
den vellykkede Tur. 

LOKOMOTIVPERSONALETS 

HJÆLPEFOND. 

Paa given Foranledning henledes Opmærksomhe
den paa, at Lokomotivpersonalets Hjælpefond ifølge 
sidste Generalforsamlingsbeslutning optager saavel 
Lokomotivførere som Lokomotivfyrbødere - uden 
Indskud. 

Med denne Beslutning er imødekommet et længe 
næret Ønske, og forventer Repræsentantskabet da 
inden dette Aars Udgang at se samtlige Dansk Lo
komotivmands Porenings Medlemmer. som Medlem 
af Lokomotivpersonalets Hjælpefond. 

Thi for 1 Kr. aarlig sikrer De Dem mod tjenstlige 
Uhelds økonomiske Følger m. m. 

Med et saa lille Bidrag maa det være alle Loko
motivmænds Pligt at _indmelde sig, saaledes at alle 
er med til at støtte den, hvem Uheld eller Ulykke 
rammer. 

Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til under� 
tegnede Medlemmer af Repræsentantskabet. 

K. Johansen, li. Kann,
Formand. Kasserer. 

Sommerstedsg. 22.3 Dybbølsg. 26.2 
Kjøbenhavn B. Kjøbenhavn B. 

L. Chrisiiansen,
Vejlegade 13. 
Fredericia. 

R,. liv/id, 
Odensegade 45 o 

Aarhus. 

Rich. Lillie. 
Classensgade 49 a 

Kjøbenhavn Ø. 

Struer Lokomotivfører Afdeling. 

Fredag den 7. Juli afholdt Sfruer Lokomotivfører 
Afdeling sin sædvanlige Sommerudflugt til de na
turskønne Hum1um Bakker, hvor et smukt arrange
ret Kaffebord ventede dem paa Badehotellet. Efter 
nogen Tids behagelig Samvær begav·Foreningen sig 
til Humlum Kro, hvor et veldækket Aftensbord ven
tede. Vi fik os derelter en Svingom _til Kl. ca. 11. 
At der overhovedet kunde deltage saa mange som 
der gjorde skyldtes vore Overordnedes Elskværdig-
hed, hvorfor vi siger dem Tak. 

Hjertelig Tak. 

A. E. Jensen, 
p. I. Fo!mand. 

For den smukke Opmærksomhed fra Lokomotiv
førerne paa Østerbro i Anledning af mit Jubilæum 
takker jeg paa det hjerteligste. 

C. li. Malling.



Sjælland-Falsters og Jylland-Fyns 

Statsbanepersonalers Blbliothek. 

Nye Bøger. 

Sj.-F. J.-F. 
8841 Monrad, S: Underens Bog. 
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8842 

8844
7179
7197

Ralph Walde Trine :Hvad Alverden søger.
Ibsen, Gerda: Fra det hinsidige.

8845 

8846 720?.
8847 7193 
8848 7216
8849

8850a 7217
8851 7187
8852 8182
8853 

8854 7196
8855 7209
8856 7220
8858 7202
8859 7221
8860 7186
8862 7178

8863 7222
6864 6976
8865
8866 7211
8867 7214
8868 7223
8870

{ 7181
8869 7201

7175
7177

7180
8885 7183

Jacobsen, P .. L.: Boksning.
Køedt, A. Petchcke: Skandinavismen.
Himmelstrup, G.: Dansk Sorgløshed.
Reventlow, C.: Rusland og Russerne.
Anthon. V.: Lov om Indkomst- og For
mueskat.
Rolland, Romain: Jean Christophe.
Erich sen, Erich . .: Det røde Automobil.
Bo jer, Johan: Sigurd Braa.
Hansen-Skovmose: I ulige Aag.

Hyne, Cutcliffe: Donna Delicias Friere.
Moren, S.: Arvingerne.
Simplex: Grøn by i Billeder.
Levin, Poul: Taarnet.
Frich, Øvre: De knyttede Næver.
Torgius, C. S.: Schumanns Sten.
Doyle, Conan: Mysteriet paa Birlstone
Herregaard.
E. T. Thurston: Det sene Foraar.
White, S. E.: Guldgravere.
Kinck, H. E.: Renæssance Mennesker.
Muusmann, Carl: Sedan-Verdun.
Poole, Ernst: Havnen.
Vogel-Jørgensen: Lyset fra Rundetaarn.
Skrifter om Verdenskrigen.
Bang, J. P.: ,,Hurra og Halleluja".
Kipling: Fra Flaadens Overdrev.
0. Rothe: Hvorfor vi ikke er Katholiker.
Skjerve, Kristiane: Sundhedslære for
unge Kvinder.
Wad, G. L.: Fra Fyens Fortid.
Bokkenheuser, K.: Den gamle Herre
fortæller.

7184 Brandes, G.: Henrik Ibsen.
7185 Christensen, J. Carl: Kakkelovnssjov III.

8884 7188 Fraenkel, A.: Verden med dansk Maal.
8883 7189 Garde, Axel: Preussens Tyskland.

7190 Glyn, Elinor: Hvorfor?
8871 7208 Meyn. Nielsen: En ung Piges Breve til

Hjemmet.
8872 Locke, W. J.: Sir. Marcus Kjærlighet.
8873 Barr, R.: Unge Lord Stranleigh.
8874 7199 London, Jack: Sydhavet.
8875 7192 Gunnarsson, 0.: Smaa Historier.
8876 Haukland, A.: Nordlands Fortællinger.
8877 7016 Frich, Øvre: Konl.loren.
8878 7241 Stevenson, 8. E.:
8879 7230 Con,ad, J.: forlie.
7480c 6124c Jensen, N. P.: Kampen om Sønderjyl

land. III.

5433b 7237a-d Lauridsen, P.: Da Sønderjylland
vaagned_e. Ill.

8880 7231 Glyn, Ellinor: Breve til en ung Pige.
8881 7203 Langager, L.: Jorden rundt uden Penge.
8882 
8886 

Nielsen, J.: N. J. Termansen.
Kretz, F.: Retsplejereformen ..

8887 7232 Graves, K. A.: Hohenzollernes Hemme
ligheder.

8888 6752c BoM og Dumreicher: Gemt og Glemt.
lll.

888'-la-b -

8890 7250
8891 7247
8892
8893 7233
8894 7242
8895 7236

8896 7225

8897
8898 7227
8899 7249

8900
8901
8902
8903
8904 7248
8905 7246
8906
8907 7245

,, ,, Betænkning afgi-
ven af Forsvarskommissionen af 1902.
Wiriding, Andreas: Ærens Land.
Frich, Øvre: Guldaaren.

do. Donna Franceska.
Heidam, A.: Det lykkelige Fald.
Stone, W.: Spioner
Langsted, A.: Fransk Heltemod under
Verdenskrigen.
Christensen, F.: Ungdommens Svømme
bog.
Strindberg, Aug.: Gustav III.
Eggers, Olga: De, derhjemme.
I Bo jer. II Larsen, Karl: I Den franske
Fane. II Krig, Kultur og Danmark.
Seeliger, E. G.: Milliontyven Peter Voss.
Stratton-Porter: Lykkefjæren.
Chesterton, G. K.: Fader Brown.
Slinx: Sjales og andre.
London,Jack: Paa Langfart med Snarken.
Franzos, K. E.: Jøden og hans Datter.
Erichsen, Erich: Den tavse Dansker.
Bordeaux, Henry: Den lille Heltinde.

Kransekasse. 

Da det viser sig vanskeligt at faa Besked om,
hvornaar afdøde Medlemmer skal begraves, tilla
der man sig at anmode om, at saadanne Meddelel
ser i betimelig Tid sendes til Formanden for Kran
sekassen,

Adr.: Lokomotivfører L. Larsen, Købmagergade,
Fredericia.

Efterlysning. 

Da det er oplyst, at 2 Personer, hvoraf den ene
er svensk, der for Tiden er arresteret i Køge for
falsk Spil, den 17. Maj dette Aar mellem Kl, 7 og 11
Aften har været sammen med en Jernbanemand
(formentlig fra Maskinafdelingen) i Jernbanehotellets
Kælderrestauration i Roskilde, anmodes paagældende
Jernbanemand herved indtrængende om at henvende
sig enten til Kjøge Politi eller til Statspolitibetjent
Bremholm, Roskilde. Sidstnævnte har Telt:fon 661.



Bytning. 
En Lokomotivfyrbøder i Struer ønsker at 

bytte med en Kollega paa Godsbanegaarden. 
Henvendelse til Lokomotivfyrbøder C.

Olsen, Struer. 

I 
Godt økonomisk Nyt! 

Klin gry Sæbespaaner. 
Den mest økonomiske og let

teste Maade at bruge Hushold
ningssæbe paa. Faas overalt!

.......................•...........• 

,��t�r�m� �t,tøj��u� l 
15, Absalonsgade 15, :

bør være D�res FODTØJ:Leverandør 1 :
Forretningen grundlagt 1879. t : 

.................................... 

Samtlige Næringsmidler tor 

= Sullllerauge. =
('ANA' 

I �kindergade 28, 
f , Il , København. 

Tlf. 5650. forsendes overall. 

Til gensidig Fordel og Støtte anbefales d'Herrer 

Medlemmer udelukkende at anvende 

D.D. P. A.'s PETROLEUM

der ubestridt er den bedste der findes. 

C. M. Eilertsen, 12 Fotografier 50 0.
AMERICAN PHOTO Co. T 

47, Nørrebrogade 47, E. Nielsen. 
(NB. Billeder kan leveres µaa 1 Time) 

Manufaktur & Trikotage 
li, Classensgade li. T

'CHR. JACOBSEN, Tell. Valh iaox fanmæ�e frt �øren�en, 
Bageri og Condit :>ri 69, Istedgade 69, 

Enghavevej 20 o. X l·'.onsullation fra 10-7. Tlf. Vester 905x,
Bestillin,mmodtms -- Morgennrødbringes Hele Tandsæt fra 20 Kr. 

C h W N · I 
Ældre Tænder omsættes billigt. Plom-r, . I 8 S 8 n, bering og Tandudtræknir.g. Moderate 

Istedgade 122, Tel1. Vester 4296 Priser. Bedøvelse hver Dag Kl. 2. 
Reparationer udføres paa laa Timer 

Jernbanefunktionærer indrømmes 60/0 Cigar,, Vin, og Papirhandel 
Fører alle kendte Mærker af Cigarer fra 

tl�IR-
Forretningen

H0Rw1rz & l<ATTENTID, 
X Nørrebrogade 92 P. WULFF og C. W. KEIL. 

_____ ___;,, ____ _

J ohanms Nielsen 
Sdr. Boulevard 69, 

fører altid det bedste i 
Trikotage- og 

Manufaktur. 

Telf. Nora 2864 y. St01· Rabat 
til cl'H1•r. Jern.banemænd. 

A. O. OLSE N. 

Mejeriet "Cooperative" - \�!��!!�!r 

Udvalg til Lagernriser. 
• · Lev. varet Tel1. Nora 1605 Autoriseret Leveran-

& dør til Varelotteriet. 

25, P. Knudsensgade 25. 
S m ø r  - Æg - Ma r g a r i n e  

lste Kt.s Brødud salg. Bundtmager1orretningen, Telefon Vester 1175 v. 
35, Nørrebrogade 35 

ved ANDREAS PALSHOLM. CHR. HELMBÆK 

V. Holst, Tandlæge, · �ørrebroga�e 20 6,
Istedgade 86, 2- rn. v.4233 Cigar- og V 1nhandel

T 7 elefon 1 aga 297 y. Træffes Kl. 9-3 og 7- 9. 
Søndag Kl. 11-1. X 

Ærbødigs! A. OVERGAARD 

VILH. PETERSEN, 
EngLavevej 2 0.0 anbefaler sit 

I. Kl. Kød udsalg.

J. C. Andreasen & Søns Skræderforretning, ffBdBf(·1,�hnrnm1de qn 2.Regnfrakker for Damer og Herrer. Telt. Byen 5010 y. ll l�Uu yyull �a 

�ale' YR� I �"1!
e

c���-
e

;e�eg�:g:n!�
4

Blll�ge T:::�����
t

;��i:���!;. 'aur1·1� n1�en 
� U H Specwhtet: B'txemad. - - M us1 k hver Afte1J. L � U � 

, ______________ _
Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion og Ekspedition: Vesterbrc,gade 98 a 2• Kjøbenhavn 8. Tlf. Vester 2896 v. 

Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig-. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

A O Ek dit' . { For Kj0benhavn: C. Hansen, Sommersledgade 22 2, Telefon Vester 4 Oll. nn nce- spe toner· For Provfosen: L. Rasmussen, Hans Tausensgade 14, Odense. Telefon 22 88.

Højt Laan 1ive~ pi.~~:1: 
Kingosgade 1. x 

H A F.N I A Samlet Forsikringsbestand 
over 257 Mill. Kr. 

Samlede Garantimidler 
n over 71 Mill. Kr. 
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