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17. Aarg. Nr. 17. Redigeret af C. M. CHRISTENSEN. 2. September 1917.

Det 8000. Lokomotiv fra 

Lokomotivfabriken i Hannover. 
Ved Otjto Bendixen. 

Slabbnncr del 7000 Lokomotiv et E (5/. koblel. 
Godstogsl o komoti v, Litra G 10, til overhedet 
Damp og med Føllevandsforvarmer. 

I Aarel. 1910 aflev erede LI an 11 o v c 1· s c hl 
Mas chin e n b au-\. kl i e n  - G 'se 11 s c 11 af l 
v or m al s Geo r g  Eg es l o  1· r r, H all n o -
Lind en del 6000 Lo komo liv, som \',ff et I) 
(4'4 koblet) God t ogslo komotiv, LiL1·a (; 8. til
overhedel Damp, og bygg et til de .projsiskc 

I en Tid, hvor den samlede lyske Industri 
staar i en varm Væddekamp med dens tal
rige Fjenders Jncl uslri og en slo1· Del a f  In
dustrien i d e  11e11trale Lande, naaede oven

nævn lc Lo komo tivfab r i k, som mægtigt har 
kreget sin Pn,cslati onsevne til Frem1J;·i11gcl

scr, der finder nvendcl-se i Krigsøjemed. dog 

fig. 1. De oldenborgske Statsbaners C 1 Tvilling lltogslokomotiv til overhedet lDamp. Lentz 
Ventilstyring, Schmidt's Røgrørsoverheder og fødevandsforvarmer. Hanomag-fabrik Nr. 8000. 

Cylinderdiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 mm. fødevandsforvarmerens Hedeflade ............ . 
Stempelslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 " Risteflade ................................... . 
Damptryk .................................... 14 kg.fem Tom Vægt. ................................. . 
Drivhjulsdiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980 mm. Tjenstvægt . ................................. . 
Løbe ,, ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 " Adhæsionsvægt_ .............................. . 
Hjulstand, fast. ............................... 4250 " Tender: 

,, samlet ....................... - - - . - . 10425 n Vandindhold ................................ . 
Kedlens Hedeflade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,8 m2 Kul ......................................... . 
Overhederens Hedeflade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 " Tom Vægt. ................................. . 

Tjenstvægt . ................................. . 

13,2 m2 

3 " 
64,5 t. 

72 
46,5 

20 m" 
6 t. 

23,5 
49,5 
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· at fuldfore sil 8000 Lokomotiv, et 1 C 1 (�/5 

lwblet) J lto�rnlokomotiv til overhedet :Jamp
ng med 4 al-i.<-Jet. T1 uck-Tender, bygget til Je
oldenborgske Statsbaner.

Lokomotivets formfuldendte Konstruktion, 
hvis Udkast er gennemført af H a n  o m  a g  i 
Fællesskab med de oldenborgske Statsbaners 
maskintekniske Direktør, Geh. Overbygnings
raad R a n  a t  i e r, forfejler ikke , sit Indtryk 
(Fig. 1). Den som r. 8000 fuldførte Maskine 
bærer Navnet "Berlin". I Anledning af Fest
ligheden paa Dagen var den rigt smykket med 
Bloms_ter og Flag, og den 23. Januar blev den 
paa Fabrik en H a n  om a g  overgivet til de ol
denborgske Statsbaner, hvorefter den siden 
er sat i Drift. 

H a n  o m  a g  har i Aarenes Løb leveret ialt 
163 Gods-, Persontogs- og Iltogslokomotiver 
og over 90 Erstatningskedler til de oldenborg
ske Statsbaner. 

I en Afhandling-om "D oldenborgske Stats
baners Lokomotiver før og nu" bringer H a
n o m  a g  i sit Tidsskrift "Hanomag-N achrich
ten" fra April en med Tegninger og Afbild
ninger forsynet udfør lig Beskrivelse af det 
8000 Lokomotiv. Vi haaber i en senere Ar
tikel at komme ind, herpaa, da der forekommer 
forskellige Ting af Interesse. 

I en Tid hvor alle de hjemlige Kræfter til 
det yderste er paakrævede til de nødvendige 
Arbejder for Hæren, og med Henblik paa 
de talrige Indkaldelser af uddannede Kræfter 
til Felttjenesten, maa det fortjenes at næv
nes som et fremragende Bevis for den tyske 
Industris Præstationsevne, at man dog for
maar at bygge en helt ny Iltogslokomotivtype, 
som i enhver Retning svarer til Driftsforhol
denes Krav, og fremskaffe de overordentlig 
omfangsrige og talrige Udkastarbejder, Ud
færdigelsen af Hundreder af Tegninger, 1Io
deller, Skabel�ner o. s. v., som en ny Lo
komotivtype fordrer. 

Den, der ønsker at styrke Sammenslutningen 

mellem Lokomotivmændene, er Medlem af 

H.TÆLPEFONDEN

L ønkonflikten Norge. 

Norsk Lokomotivmands Forening nfholdt 
som bekendt sit ekstraordinære Aarsmøde d. 
14. August i Kristiania. \ i optrykker neden
for Referatet af Mødet.

Norsk Lokomotivmandsforbund har afholdt ekstra
ordinært Repræsentantmøde i Medicinske Selskabs Lo
kaler. 

Formanden, K r a f t  L u n  d, aabnede Modet og 
nævnte, at det var første Gang, Forbundet afholdL 
ekstraordinært Landsmøde, men det var da ogsaa 
en højst ekstraordinær Situation, der forelaa, nem
lig Lønsagen og Behandlingen af Opsigelsesspør.gs
maalet. 

Der var fremmødt ialt 50 Repræsentanter. Des
uden de to indbudte Stortingsmænd l\if.a g nus Ni I s
s e n  og O l e  0. Ili a n. 

Mandaterne ,godkendtes. 
Der foretoges Valg af 1æstrorma11d. Valgl hleY 

C. 0 1 ;i u s s e n.
Dermed gik man over til Behandling al' Mødets

Hovedspør,gsmaal: L ø n  s a g e n. Formanden rede
gjorde for denne. I Debatten deltog flere Talere 
fra de forskellige Distrikter li-gesom Iagnus · NilS!'Son 
redegjorde for Behandling:n i Stortinget. 

Det fremgik af Debatten, at der er ingen udell 
Tilfredshed med Resultatet af Lønbevægelsen. Særlig 
Kristiania Distrikt var mod at godkende Resultaterne. 

Mod 12 Stemmer vedtoges følgende l dtalelse: 
Norsk Lokomotivmandsforbund anser den opstaaede 

Konflikt for sit Vedkommende hævet og bemyndiger 
Centralstyret 'til at tage de indleverede Opsinelser til
bage. 

· Denne Tilbagetagelse betinges af, at Forbundet sna
rest ske kan modtager Meddelelse om, at tatsba
nerne 'lader alle de opsagte forblive i deres Stillin
ger. � 

I Overensstemmelse med denne Beslutning vil Re
præsenLantmødel udtale: i\fan anser ikke det ved
tagne Lønregulativ tilfreds�tillende og forudsætter, :il 
Administrationen snarest imndekoinmer Forbunclels 
Krav om føl,gende: 

1. Genindførelse af hel Uniformerin,a for Loko
motivførere og Fyrbødere. 

2. imepenge beregnes efter Lokomotivtimer.
3. At Satserne for Betaling af Timepenge i Hen

hold til Andragende af 30. August 1916 maa blive 
foresla.aet forhøjet ved næste Budgetforelæggelse, samt 
at Administrationen fra 1. Juli 1917 ansætter Time
pengene saaledes: For Tjeneste paa Tog om Dagen 
18 Øre, og for Fravær om Dagen uden Tjeneste 
15 Øre for Lokomotivførere og to 1'rediedele deral' 
for Fyrbødere. attimer regnes fra Kl. 6 Arten til 
6 Morgen. 

4. At Administrationen ved næste Aars Budgetfor
sla-g optager Forslag om at Fyrbødernes Løn ansættes 
til 2000 Kr. stigende til 2600 Kr. 
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5. Foruden de foranna-,·nle !(rav ,·il Forbundet
henstille Lil Adminislraliu11en, al Arbejdsrurholdenc. 
ordnes ,·cd Fastsa:ttelse af maksimal .\rbejdslid ror 
l.okomoli\'persona[et under Hi;rnvisning til del cge11-
arledc .\rbcjde, som udrores ar delle Personale.

6. 1:orhundet hen sti I ler, al der gi ves delte .\d.ga ng_
til at vælge en Repræsentant i del Kollegium, som 
raar i Op.gave at revidere Pensionskassens Staluler. 

- Blokaden \'il J'ørsl blive l1a:vet, naar der ror<'
Ji.ggcr va1· rra Jernbanestyret. 

I Ertermidda,gsmodet behandiec:es Spo.rgsmaalel om 
1:orbundds · til ling til· Arbejdernes faglige L1nclsorg:'.
nisation. 

Vi skal supplere delte med at meddele, al 
saavcl Hovedstyret for i\'"ot·ges Statsbaner saa- · 
vel som Direklionen for Norske Hovedjern-

• bane er gaaet ind paa Botingelscrne for
,\fskeusansøgningernes TilbagckalcleJsc. :\Iccl
delte er Konflikten afsluttet og Blokaden hæ
vet.

Om de Krav, der rejses igennem Resolulio
uen, kan der i Øjeblikket intet siges. Orga
nisalionens Ledelse mener, at de faar en Re
præsentant med i det Udvalg, eller den Kom
mission, der skal beskæflige sig med Udar
bejdelse af nye Statuter for Pensionskassen.
Man mener ogsaa at have Haab om, at Kravet
om Beregning af Timepenge efter Lokomo
tivtimer skal blive løst paa en for Lokomotiv
personalet tilfredsstillende Maade. Spørgs
maalet om Uniformeringen ser det ogsaa ud
til skal blive løst paa den ønskede Maade.
Endvidere ser det ud til, at Maximalarbejds
dagen skal blive løst, men paa næirværende
Tid er ·det ret vanskeligt at udtale sig der
om, da der egentlig ikke foreligger noget be
stemt herom. Om end vore norske Kolleger
ikke naaede at faa gennemført deres Krav i
fuld.Udstrækning, kan Resultatet vel nok siges
ikke at være helt utilfredsstillende.

Resultatet er altsaa dette, at N ormændenes
Slutløn for Lokomotivførernes Vedkommende
er 1000 Kr. højere end vore, og at denne
naas paa 8 Aar mod vore 12 Aar.. Begyn
delseslønnen ligger ca. 200 Kr. over vor Slut
løn. For Lokomotivfyrbødernes Vedkom
mende er For];l.oldet noget lignende. Slutløn
nen ligger ca. 600 Kr. over Slutlønnen her og
naas paa 8 Aar mod vore 16 Aar. Begyndel
seslønnen ligger ca. 100 Kr. over vor højeste
Lokomotivfyrbøderlønsats. N aar vi ser hen
til, at danske Lokomotivmænd i 1908 var bedre

lønnede end norske Lokomotivmænd, og at 
disse siden den Gang har faaet deres Løn
ningslov revideret 2 Gange, vidner dette om, 
at den norske Regering og Rigsdag er betyde
lig mere lydhøre for deres Tjenestemænds 
Krav end den danske Regering og Rigsdag. 

Lad os haabe, at dette maa bl1ve anderledes, 
og at ogsaa danske Tjenestemæi1cl snart kan 
faa deres Lønninger revideret, og det paa en 
saadan Maade, at de i nogen Grad kan siges 
at blive tilfredsstilJende og alter hæve dem 
fra del Proletariat, hvor de efterhaanden er 
sunket ned i. 

1Prisstigningen under Krigen ..

Siden December 1914 har Det statistiske Departe
ment gennem P1isregu1eringskommissionerne i Hoved
staden og Provinsbyerne in)dsamlet Materiale Lil 13c
lysn.ing ar den Prisstign.in", som har rundet Sled 
under Kri,gen. De maanedlige Beretninger om Pri
serne for de enkelte Varer ofrentli,g.gores i latistiske 
Erterretn.i11,ger; men desuden har man ror hvert Aars 
Juli og Februar faaneder søgt at give et samlet 
Udtryk for, hvad Prissti,gningen betyder ror et nær
mere afgrænset Husholdningsbudget. Beretningerne 
over, 'hvorledes Prisstigningen har virket paa en Hus
holdnings samlede Udgifter,' er foretaget paa Grund
lag af et københavnsk Husholdn.ingsbuclget paa 2000 
Kr. før Kr.i,gen, med den Fordeling af Udgifterne, 
som da fandtes. Denne Fordeling er opstillet i Over
ensstemmelse med den i 1909 udarbejdede Statistik 
over Husholdningsregnskaber for Hovedstadsfamilier. 

Prisstigningen er beregnet under den Forudsæt
ning, a t F o r b r u g e t h a r h o 1 cl t s i g k o n s t a n t 
u n cl e r  h e 1 e P r i s  s t i g  ni n ,g s p e r  i o cl e n. De
fundne Resultater giver altsaa Udtryk for, hvorledes
Prisstigningen vilde virke for en Familie, som for
bru•gte samme Kvantum af de forskellige Varer som
før Kri-gen.

Under denne Forudsætning vil Udgil'terne for et 
københavnsk Normalbudget, som i .Juli 191'1 balan
cerede med 2000 Kr., stille si-g omtrent paa røl
,gende l\faade for de enkelte Grupper af Fornøden
heder: 

juli Juli Juli febr. Juli 
Udgifter til: 

1914 1915 1916 1917 1917 

fødevarer: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

flæsk og Kød ................ 234 328 420 380 370 

Smør, Mælk, Ost, Æg ........ 217 282 J24 395 371 

Margarine og fedt ........... 73 95 100 105 125 

fisk, fersk og tørret .......... 30 30 38 34 42 

Brød ........................ 153 199 194 252 284 

Mel, Gryn o. lign ............. 33 56 56 70 80 

Kartofler, Grøntsager, frugt ... 54 65 65 68 82 

Sukker, Urtekram, Øl m. v .... 166 164 186 198 226 

Tilsammen ... 950 1219 -1386 1502 1580 
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Klæder, fodtøj Vask .. ...... 270 297 432 460 513 
Bolig og Vedligeholdelse ..... 330 330 342 363 375 
Brændsel og Belysning ........ 100 130 175 197 220 
Skatter, Kontingenter, Læge osv. 210 210 2Hl 210 210 
Andre Udgifter ...... .. ....... 140 140 173 190 196 

Tilsammen ... 1050 1106 1333 1420 "f514 

I alt ... 2000 2326 2718 2922 3094 

Det Forbrug, som i .I nli 191..t kostecle 2000 Kr., ko
stede saaJedes i Juli 191;'i 2326 Kr., i .Juli H/16 '.Dl8 
Kr., i februar 1917 2H22 Kr., og i .Juli 1!:117 :-JOHI Kr. 
l;cnnem hele Perioden har· Prissli,gningen rorts.it sig, 
og runcll regnet har den 1"01· de tre Aar, der er Tale 
·om, andraget ca, :100 Kr. om .\.a1·et.

l'rocenlvis vil den konstaterede Prissli,gning ses ,11"
l'u],gcnde Tal, idet udgiften i .Juli 1911 sættes til lOO:

l"dgiftcr til Andre Samtlige 

Fødevarer Udgifter Udgifter 

Juli 1914 ...... . 100 100 100 
Juli 1915 ....... 128 106 116 
Juli 1916 ....... 146 127 136 
Februar 1917 ... 158 135 146 
Juli 1917 ....... 166 144 1H6 

For Fuclev:ncr andra-••er den samlede Prisslig11ing 
snaledes ca. 66 pCl., ror de ovrige 1·c1gil"ler er Slig
ningen ca. 4,1 µCl., ou for samtlige liclgirter under 
eet er Priserne nu 55 pCt. hojere end i .Juli l!JI I. 

l del sidste Halvaar, fra februar Lil Juli J\)17,
har tier 1·:t·rel nogen i\edgang i Prisen ror Kod, hvad 
de,· giYer et lavere l · dgi rtslal ror .I III i end for h·
l>rna r for liruppe11: Flæsk og Kod. Ligeledes il,11· 
den l"oJ.gcnclC' Gruppe: Smor, .\lælk, Osl og rEg la Yen' 
l-tlgiflstal i .Juli e11CI i [-'('bn1,1r Hl17, idet der liar ,·:l'
rct den fra \'intcr Lil Sommer s,t•dyanlige l'risnedgang
ror Smnr og Æ;g. For alle de ovrige Gruppe1· ,11·
Fncle,·arer er der fortsat l'riso1►g:1ng fra 1:ebruar Lil 
J nli 1917. 

.\[edens 111.Jn i den ar Deparle111cnll'l nw.111cdJi.g forc
lng11c Prisslalislik har ret sikre HoJdepunkter ror Bc
regni 11g ,1 r P1·isslig11in,gen ror 1:odev,1 rer, 111aa Bcreg-
11 ingen ar 1'1·isslig11ingen for de oHige L·dgil"tsposler 
rorelages 111L'rl' sko11srna:ssigl. \"etl \"e)Yillic l'ra ror
skellig Side er del dog 1_,·kkecles 'at skaffe nogen
lunde sikre lloldqrnnkter for \"11rrleringc11 ar Pris
for:mclrin.gerne. 

Saa[edes har Deparlemcnlel lic111"L'lldl sig Lil en 
i)('I sl!HTt' Handels- og l'rnduklionsfirmaer, der be
reclYilligl liar stillt'l Oplysnj11.ger Lil H,1aclighed 0111 
Prisstigningen pa:1 K I ,l' cl e r, l.- o cl l o  .i os,·. Som He
s11llal ar disse Oplysninger har mau ansla.iel den 
s,1111lcde l'risstigning ror denne Gruppe fnt Juli 191 I 
lil .luli 1!:.117 til ca. !:JO pCI. 

1:or I{ o I i;!.( og \" e ri l ige h o l d e l s 'e (herunder ind
liera I Le·; I i 11 ig,· de 11olhendigc J\" _Yansk:il"l"clser og Yed
ligelwldcls(' ar Boligens I Jl\·enlar, der genne111gaaende 
er bJevet stærk! rordyrel) er den samlede l'risstig-
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ning fra ·Juli 1914 anslaael til 13-1 -1 pCt. Holdepunk
ter ror de1, skonsmæssige Prisstigning ror selve 
Huslejebelubel er bl. a. rremskatTet ved Henvendelse 
til de kobenhavnske Huslejenævn og til Kobenhavns 
Gr11ndej erl"oreni n.g. 
· For Ud.girterne til B ræn d s e l  og B1e[�·s n i 11 g
er det ikke muligt al benytte del øjeblikkl'li.ge Pris
niveau til Bestemmelse ar Prissti.gnin.gen, dcrs rordi et
almindeli,gt Prisniveau er v,mskeJi.gt at fastsla:1, og dels
fordi del for Brændselets \"edkommende er i høj Grad
usikkert, ,hvorledes Forsy11ingen vil foregaa. Bereg
ningen ar Stigningen i L:dgiftslallel er derl"or rore
taget paa I føJgenur .\I aacle: Man har som Grundlag
benyttel det tidligere; normale Forbrug; K o k s  pri
serne er regnet ti I 5 Kr. pr. hl. (den Pris, som Ko
be11havns og Frederiksberg Kommuner beregner fur
et begrænset K,1�rntum pr. Familie), for P e t r o l e u  lll
er Prisstigningen beregnet efter den øjeblikkelige Dags- •
pris, for Ga s er regnet 10 pCt. Forhøjelse af Pri
sen, hvad der i KHbenhavn svarer til den laveste
Pris, der ror Tid"en betales, 10g for E 1 e k t r i  c i l e  l
er der regnet heil uden ,Prisstigning. Resultatet ar 
denne - 111 e g e t  r o r s  i .g t i g  e - Beregning giYer 
en samlet Prissti.gning ror dgil"lerne til Brændsel
og Belysning paa 120 pCt. fra Juli 1914.

UdgHterne til S k a t t e r, K o n t i n g e n t e r, S y ge
k a s s e  111. rn. er opl'ørl uden nogen Forhøjelse, og 
ror "An d r e  Li cl g i  I' t c r" (bl. a. Tobak, Bladhold. 
fortæring uden ror Hjemmet) er Prisstigningen fra 
Juli 191·1 anslaaet til ca. 10 �Gt .• 

- Som allerede nævnl er de her meddelte HesuJ
later om Prisstigni nge11s Betyclni ng for et norm:ilt 
Husholdningsbud-gel baseret paa Oplysninger 0111 For
holdene i H o ,. ed s la d c n. I midlcrtid viser Depar
ten1eutets Prisstatistik ror Provinsbyerne og del øv
rige Lnnd, at der her har fundet en Prisstigning 
Sted, der ikke er mindre,· for visse Varesorter endog 
større, end Stignin-gen i Hovedstaden. �[an kan der
ror -gaa 11d fra, at den samlede Prisstigning paa et 
Bndget ar samme St�1rrelse som del køberihavnskc 
vil Yære nogenlunde ens i Hovedsladen og Provins
b�·erne ,·=! ligeledes paa Landet ror de Husholdnin
.ger, der L·:· basernde paa lndkob af del almindelige 
Forbrug. For de Husholdninger, <ler selv fremstiller 
en De] ar de forbrn.gtc Varer, modilkeres Forholdet 
selvfølgelig i nogen Grad. 

l vore l\abolamle N o r g e og S v e r i g e  er'der
ligeledes foretaget Beregninger over Prisstigningens 
Betydning rur et Nonna)budget. Frerngan.gsmaaden 
ved Lldre�uinge11 er i Hovedtrækkene den samrne, som 
er a1ne11dt for Danmarks Vedkommende, navnlig saa
ledes, at man gaar ud fra et uforandret Forbrug, saa
ledes som dette var roi: Krii,1en. Her skal gives et 
karl Hesumc ar ndersogeJsernes Resultater. 

For i\ o r .g e s  \" ed kom men de aJJgaar Tallene en 
Hække af Landets Byer, og som Grundlag er anvendt 
et Husholdni1vrsbuclget paa 1528 Kr. i Juli 1914. Fra 
delle Tidspunkt Lil �fa.i 1917 har Prisbevægelsen været 
l'ol,gende: 

u 
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Udgifter Udgifter 
Norge Juli 1914 Maj 1917 Pristigning 

l\r. Kr. i pCt· 

fodevarer .r ....... ' 733 1446 97 
Lys og Brændsel ... 82 192 134 
Beklæduing ........ 193 368 91 
Husleje ........... 239 260 9 
Øvrige Udgifter .... 281 438 56 

ialt 1529 2704 77 

For S v e  r i g e s  \'eclkomrnencle er l3erc-gningerne 
over Prisstigningen foretaget paa Grundlag af Pris
forholdene i samtlige L:rnclets Købstæder. Som Ud
gangspunkt er anvendt el :-,rormalbudget paa 2000 
Kr. i Maj 1914, og Prisstigningen er ligesom i Norge 
beregnet til Maj 1917. Resultatet er l'øJ.gende: 

' 

Udgifter Udgifter 
Sverige Maj 1914 Maj 1917 Prisstigning 

Kr. Kr. i pCt. 

føde- og Nydelses-
midler ............ 876 1520 74 

Bolig .............. 300 324 8 

Bræni:lsel ogBelysning 97 186 90 
Beklædning ......... 219 374 70 
Skatter ............. 122 133 9 
Øvrige Udgifter ..... 386 501 30 

ialt 2000 3037 52 

Efter disse Tal skulde den samlede Prisstigning 
i D a n m a r k  saaledes andrage 55 pCt., i N o r g e 
77 pCt. og i S v e r i g e  52 pCt. For F ø d e v a r e r n e s  
Vedkommende alene er Stigningstallene: Danmark 66 
pCt., Norge 97 pCt. og Sverige 74 pCt. Ved en Sammen
liigning maa der tages Hensyn til, at Beregningen 
fo,· Danmark er ført op til �uli 1917, medens den 
fo1· de to andre Lande kun gaar til Maj 1917. De 
Prisforandringer, der sid�n er sket, er der altsaa 
ikke taget Hensyn til i Tallene fra Norge og Sverige. 

Den Forudsætning, som har været Grundlag for 
de her meddelte Beregninger om Prisstigningen, nem
Ug at Forbruget af de forskellige Fornødenheder har 
holdt sig uforandret, svarer naturli-gvis ikke til de 
virkelige Forhold. I en Tid, hvor Priserne bevæger 
sig stærkt opad, vil der stadi<g foregaa Omlægninger af 
Forbruget, og direkte Indskrænkninger vil selvfølge
lig være nødvendige, hvor Stigning i Indtægterne ikke 
holder Skridt med Dyrtidens stadigt øvede Tryk. 

Hvor stor en Del af Prissti,gningen, det har været 
muligt for en Husholdning at undgaa ved egentlige 
Omlægninger·· i Forbruget, lader sig ikke beregne med 
tilfredsstillende Nøjagtighed, og man skal derfor heller 
ikke gøre noget Forsøg herpaa. Paa visse Punkter af 
Forbruget kan det dog med nogenlunde Sikkerhed 
fastslaas, at der _er sket almindelige Ændringer, nem
lig dels hvor Rationeringsforanstaltninger direkte tvin
ger til Omlægning, og dels hvor P1isstigningen paa 
en Vare har været saa stærk, at Varen i Almindelighed 
er trængt ud af de 'mindre . bemidlede Husstandes

Forbrug. Saalecles lt:=ir Broclr:itioneringen norrn::ilt 
tvunget Forbruget fra Franskbrod og Sigtebrød over 
til det .grove Rugbrød. Den særlig høje Pris for 
Smør kan normalt antages at have indskrænket For
bruget af denne Vare siden 1914 stærkt til Fordel 
for Surrogaterne, Margarine og · Fedt. Ligeledes vil 
Forskellen i Pris paa Kød og Flæsk, fremkaldt af 
�[aksimalprisen paa den sidste Vare, indskrænke det 
normale Forbrug af Kød og udvide. Forbruget ar 
Flæ_sk. Encleli,g vil Forbruget af en Vare som Æg 
paavirkes stærkt i nedaclgaaencle · Retning, naar Pri
serne stiger stærkt, uden at man dog i dette Tilfælde 
kan pege paa nogen bestemt Vare, der i Forbruget kan 
træde i Stedet for Æg. 

Forsø,ger man skønsmæssigt at vurdere den øko
nomisk� Virkning af de her nævnte Indskrænk
ninger og Omlægninger i Forbruget, vil man kunde 
anslaa de indvundne Besparelser til ca. 100 Kr. aarlig 
paa et Husholdningsbudget paa 2000 Kr. Efter en 
saadan Beregning skulde Udgifterne til Fødevarer efter 
Priserne i Juli 1917 ikke andrage 1580 Kr., men ca. 
1480 Kr. Stigningen i Udgiften til Fødevarer vilde 
derefter udgøre ca. 56 pCt. i Stedet for de ovenfor 
angivne '66 pCt., altsaa ca. 10 pCt. mindre. I For
hold til det samlede Budget paa 2000 Kr. vil Be
sparelsen udgøre ca. 5 . pCt. og altsaa bringe den 
samlede Prisstigning ned fra 55 til 50 pCt:-

•Med Hensyn til denne Beregnings praktiske Be
tydning, maa det dog bemærkes, at den forudsætter 
Mulighed for at skaffe sig den billigere Vare i Stedet 
for den dyrere. Paa dette Punkt maa der regnes 
med saadanne Vanskeligheder, som at Margarine, Fedt 
og Flæsk kun kan faas i begrænset Mængde. Dels 
paa Grund af dette særli-ge Forhold, og dels paa 
Grund af den hele skønsmæssige Fremgangsmaade 
ved Udgregningen {tf den mulige Besparelse, vil Re
sultatet kun kunne anvendes med Forbehold. 

For 1 Krone aarlig sikrer Du Dig Støtte og 

Hjælp, om Uheld eller Ulykke rammer Dig 

En tilfredsstillende Ordning. 

Som vore Læsere ved, forsøgte Centralorganisatio- · 
nernes Lønnin,gsudvalg at formaa Finansministe

ren til enten at udbetale et Forskud paa Dyrtidstillæget 
eller ogsaa ,garantere Kjøbenhavns Kommune Pengene 
for de Statstjenestemænd, der havde tegnet sig for 
6 HL Koks, og som Kommunen leverede i September 
Maaned. 

Finansministeren stillede si-g særdeles forstaaende 
overfor en Ordning med Kommunen, men hans Raacl
giver, Generaldirektør M. Koefod, nærede store Be
tænkeligheder ved en saadan Ordning; idet samme 
Generaldirektør holdt frem det praktisk umulige ved 
at gennemføre Garanti, hvorvid Beløbet for de om-

• 
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talte Koks kunde l'raclrages i D,vrlidslill:L"gel den I. 
Oktober. 

No.gie Konl'erencer med Gcncraldircklor Koerocl 
forte som bekendt kun til at konstatere de1111e .\l:1nds 
ringe \·e1villic og· o,·c1-raskcnde manglemle lkh,L"n- , 
di,crhetl Lil at l'remskal't'e en Ordning, dc1· k1111cle ihYert
falcl -g,1vne de daarligst stillede Tjencslem,l'JHI. 1 

Ccntralor-ganisationc11s Ledere Yar da lige vidt. Det 
,·ar klart, at nian"C Tjenestc111,l'nd ikke ejede de :m 
Kr., som Yar e11 :\och·endighcd. naar Ko111nH1ncns 
lnkassalo1· ko111. thi i 1nods.il F:ild ,·ilde Bestillingen 
blive annuleret, og uden l{r,endsel med Yorl l�lim:1, 
Yi[de kun -gorc Tilva:relsen l'or Tjeneslcm,t'1Hlc11e end
nu værre og gorc llarme11 imod dem der IH'sle1nmt•r 
stor re. 

,,Dansk Jcrnlianel'orbumt'-_ der sl:iar so111 .\le<llem :11' 
.\rbejrlcrncs F:ellesorg.inis;ilion. l'ik l'or der<•s lrnlw11-
ilaY11skc .\ledlcmn1er brngl c11 Ordning i St.in-:1 den·cd, 
al Forbundet -gc11nc111 l-'.t·llcsorganis:1liu11ens Br:end
selsl'orrctning, i111od rornodc11 oko110111isk (;,1r;inti. l'ik 
tilstillet saa mange .\fcerker, som ,·a1· 110th·endig f'or 
de .\[ecllemmer, der onskede al modtage dem, og 
som kunde tjene som et Bel:iling�middcl, idel hvert 
.\'lærke repræsenterer en \',crdi af I Kr. 

Udrustet med saadannc :10 .\l,t·rkcr kunde enhver 
af Dansk Jernbanerorbunds .\ledlcmmer al'venlc ln
kassatorcn;-thi Belalinge11 ror .\la•rkcrnc \'ilde med 
Generaldil'ektorens \'el\'illic l>li\'l' tillrngeholdl ved l 'd
belalin.geu ar D.vrtidstillægct d. I. Oktober. 

Vort Forretnin,gsudva]g hle,· ar Fon·et11i11gsl'nreren 
ror Dansk Jcrnbanel'orbund ,gjorl op111ærksom p:1a 
denne Ordning, og liltrods ror, al ,·or Orga11isalio11 
ikke staal' som .\l'ediem ar .\rbejdernes Fa:llesorgani
sation, stillede 111a11 si-g herrr:1 s:ia clsk,·:crdig al giYe 1 
os samme Lejlighed til at erhverve .\l:l'rkcr, som 
D . .I. F. havde raaet. Samtidig 1·ellcde 1:ore11ingen 
en He11Yemlelsc til vor (;encraldirektur og Hegnsk:1b�
di1·eklor, der \'istc slorsle Forstaaclse og lmodekom
mcnl1cd 0\'er l'or ,·ore .\lcdle111mer, der onskcde al 
rel'[ektcre paa Orrl11i11-«en, ,·iJcle sorgc ror, al de 30 
Kr. rraclra-ges Dyrlidstill,egcl I. Oktober. S:1mticlig 
sti Ilede "D,rnsk .J crn ln111clorbu11cl '' sig saa \'Cl vil I ig al 
lade deres Kontor ro,·eta-gc l 'dlc\'eringcn :il' .\l,l'rkcrne 
til I.okomotivpersonnlct. 

i\aar vi har gjort denne .'ag til (;ensla11cl ror na:'r
mere Omtale, er det fordi del er ghcdeligl at kon
statere, h.\'ad cl gocll Sa,uariJcjdc mellc1n .lcrnha11c

·or-ganisationer11c bet.Hier; lll<'ll tillige ror al anrn,-c,
al vore Tillidsm,cnd -glæclcclc sig O\'cr, :tl de ikke
alle \'egne modtc .\Jslag. (;e11craldircktor :\I. l{ocl'ods
ubegribelige Stilling ha\'llc ikke pa:ivirkel hverken vor
(;c11craldireklor eller \'Or l{eg11sblisclirektnr, og ro,· 
deres Forslaaclse og \' el vi 11 ie bringer vi dem og
Dansk Jcrnbancl'orbu11d vor Tak.

===�=== 

' li I I I l '. 
Glem ikke at sende nødvendige Mt•ddelelser 

til Hovedbestyrelsen og Bladet 
-

' 

====�===== 

25 Aars Jubilæum. 

M. Søby.

Den 6. epte111bcl' d .. \. II:ir Luko1110Li\'1'111cl . .\I. 
S1>b_,. ,·.ercl i ·talsbanemcs Tjc11csle i 2."i .\ar. 

ob,, udstod sin Læretid hos S. Frid1s Erterl'l., 
,\r., l'l:a 188."i til 1890, arbejdede dercl'lcr .-0111 .\l:iskin
arbejder hos samme Firma til 92, begyncllc paa Cen
lralværkstcclcl i ,\1·. den (ile September s .. \. A1nsnt
tcs dcrel'ter so111 Lokomoli\'l'\'rh11clcr i truer lsl<' .\la.i 
1893 rorfrc111111ecles til Loko,;1otidorer i .\r. lslc .\pri1 

) 

1900, og o,·erlog endelig 'lilli11gc11 sum l.okomoti\'-
l'ormand i kanderborg lstc .l:inuar 1915. 

Jubilaren var i den Tid, han slod i D. L. F. cl 
udmærket Medlem inclenl'or sa111111c, der stedse haYcle 
Forstaaelsen ar 11\'ad man skYldcr sin Forening nem
lig loyal Tilsi;lcscettelse ar · c"nc el ler lokale' l{h av 
til Fordel ror store eller lorr' I nlcrcsscr til G-avn. 
ror del samlede [Icle. - Vi gratulerer. 

25 Aars Jubilæum. 

Lokomolid'orcr F. P. Borgesen_ KjolJenhavn r. fe,i
rcd(: den I .. \ ugu. l 25-.\ars-Dagen for sin Ansætte! c 
som Lokomotivmand . .Jubilaren har altid været ansat 
l aa jællaud, al den Tid han var Lokomotivl'_Hbocler
gjorde han Tjene te i H.oski Ide� ,·cd sin Forl'rcmmelse
til Fører forflyttedes Borgcsen til .\lasneclsund, men

" 
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har nu i en længere ,\arrække gjorl Tjeneste i Ko
benhav'ni,1 

Jubilaren er -godl kendt blandl sine ;\[edansalte 
og kendt for sin retskafne Færd bla11dt os, og hans 
brede, djæn·e fremtncdcn, der i mrgcl' minder om 

F. P. Børgesen. 

Somandens, har vundet ham mange Yenne1· blandl 
Lokomotivpersonalet. 

Jubilaren blev da ogsaa paa Jubilæ111nsdagen hædrel 
ved en festlig Sammenkomst paa Gb., hvor der over
raktes ham et Gulduhr til synligl Minde om Dagen. 
- .Jubilaren modtog paa Jubilæumsdagen mange Lyk
ønskninger fra nær og fjern. Til disse mange slut
ler vi os med en Tak for den svundne Tid og Ønskel
om Held og Lykke for den kommende.

P. S. Antonsen. 

Den 1. Au,gust var det ligelede 25 Aar siden, al 
I'. S. Anlon en ansattes som Lokomotinnand, idet 
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han ansattes den 1. Audust 1892 i Struer. Ved Fo.r
fremmelsen kom Antonsen til Thisted, men har i de 
sidste 10 Aar været i Vibong. Jubilaren er meget 
afholdt af alle, han kommr i Berøring med', er et 
trofast Medlem af vor Organisalion- og modtog paa 
Jubilæumsdagen mange Beviser paa, hvor afhoidt 
han er. 

P. C. Wanting.

Endvidere fejrer Lokomotivfører P. C. Wanting, 
Struer, 25 Aars JubilæLtm, som Lokomotivmand. Ju
bilaren er meget afholdt af det Personale, han kom
mer i Berøring med. Vi sender ham vore hjerteligste 
Ønsker i Anledning af Dagen. 

Hoved bestyrelsesmødet 
15. August 1917.

Alle var mødt. 

P u n k t 1. Meddelelser fra Formanden. 
Fo r m a n d e n  oplæste forskellige fra Generaldirek- • 

toratet modtagne Svarskrivelser. 
Omtalte Vamdrup Sagen og meddelte, at han i 

Henhold til Skrivelse fra Generaldirektoratet havde 
modta,get 1500 Kr. til Fordeling blandt de paagældende. 

L i  Il i e redegjorde for denne Sag, der i sin Tid 
var rejst af Jernbaneforeningen, omtalte Forhand
lingen hos Generalsekretæren Od oplæste clen fra Mo
det udarbejdede Forhandlingsprotokol og meddelte, 

1 at Foreningen ar Generalsekretæren havde faaet Lil
stillet en Oversigt over cle Lokomotivmænd, der 
kunde komme i Betragtning. - Henstillede, at For
retningsudvalget, suppleret med Lokf. Lillelund fore
tog Fordelingen, og at Pengene udbetaltes ved For
eningens Hovedkasserer. 

Dette vedtoges. 
Fo r m a n d e n  oplæste derefter en Indbydelse fra 

0 
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Dansk Jernbaneforbund, til at lade Foreningen repræ
sentere ved Forbundets Kongres i Aarhus cl. 13., 11. 
og 15. September. 

Hertil valgtes Lokfyrb. S op h. Je n s e n, Aarhus. 
De øvrige. Meddelelser fra Formanden toges til Ef
terretning. 

Pu n k t  2. Meddelelser fra de staaencle Udvalg. 
F o r r e t n i n g s u d v a l g e t. L i l l i e  refererede de 

forskellige af Forretningsudvalget behandlede Sager 
og oplæste de til Generaldirektorat-et l'remsendle Skri
velser. Omtalte Forretningsudvalgets Korrespondance 
med det norske Lokomotivmands Forbund i Anled
ning af Lønkonflikten og meddelte endelig, at Ge
neraldirektionen havde stillet sig imødekommende 
overfor det Personale, der i Perioden 1. Maj 190!J 
til 30. April 1910 havde udført Tjeneste paa Stræk
ningen Esbjerg-Varde. Forretningsudvalget havde 
foranlediget, at de paagældende var underrettet og 
Regrtingskrav fremsendte. 

M o r t e n s e n  redegjorde for Foreningens Stilling 
til de Ændringer. ,,J. F." havde ønsket vedrørende 
Togreglementets § 43 og 44, oplæste den Skrivelse, 
der i den Anledning var indsendt til Generaldirek
toratet. 

Hovedbestyrelsen gav Forretningsudvalgets Arbejde 
og Skrivelsen om § 43 og 44 sin Tilslutning. 

B l  a cl u d  v a 1 g e t. Vo r cl i n g gennemgik Bladets 
Regnskab, der viste et Underskud paa ca. 300 Kr. 
som Følge af de meget høje og stadig stigende Pa
pirspriser. Imidlertid. haabede han, at den Merind
tægt, Foreningen vilde opnaa af Anoncerne, vilde 
bøde paa de 300 Kr. saaledes, at Budgettet ved Regn-

. skabsaarets Slutning dog vilde kunde balancere. 
Udvalgets Meddelelser toges til Efterretning. Hoved

bestyrelsen paalagcle Udvalget og Reelaktoren den stør
ste Sparsommeli'5hed. 

R e  cl a k t ø r e n  meddelte, al ved at gaa over til 
at trykke Bladet paa en ringere Papirskvalitet, kunde 
der spares noget, men han vilde bestemt ikke til
raade dette. 

L ø n n i n g s  u d  v a 1 g e t. Jo h a n s e n  omtalte for
skellige Sager, Lønningsudvalget havde behandlet. -
Toges til Efterretning. 1 

Ve I f æ  r cl s u  d v a 1 g e t. Jo h a n s e n  omtalte lid
valgets Arbejde og medde1te, at Sektionschefen i 1. 
Sektion havde g1vet Løfte om Anbringelse af Uhre 
paa forskellige Opholdsværelser. 

Det vedtoges paa Henstilling af Velfærdsud valget 
at tilskrive Generaldirektoratet om Indretning ar Læse
værelser ved forskellige Depoter. 

Punkt 2a. Me d d ·e 1 e 1 s e  f r a  F æ  11 e s  u cl v a 1 g e t. 
L i  11 i e refererede forskellige Sager, bl. a. Fordelin
gen af Gratialebeløbet og meddelte, at Fællesudvalget 
ved Skrivelse til Generaldirektoratet havde proteste
ret imod Fortolknlingen af det Nattillæg, der tilstaas 
som Godtgørelse ved Udstationering. Toges til Efter
retning. 

M e cl d e  1 e 1 s e  f r a  C. 0. Formanden oplyste 0111 
C. O.s Henvendelser angaaende et Dyrtidssupple.ments
tillæg, og meddelte, at der den 16. vilde blive retteit·

en meget indtrængende Henstilling til Recrcringcn. Re
fererede en Samtale med Forretningsforercn for .,D. 
J. F." angaaende Jernbaneorganisatiouerncs StilJing
ved Forhandlingerne om Dyrtidstillæget for 1918.

Formandens -Oplysninger toges til :[::rterretning. 
P u n k t 3. H o v e d k a ss e r e r e n s K v a r t a 1 s

b e r  e t  n i  n g. Hovedkas sereren ,gennemgik Hegnska
. bet. Toges til Efterretning. 

Formanden for det kritiske Revisionsudva]g veks
lede forskellige Bemærkninger med Hovedkassereren 
angaaende Forretningsgangen ved Revisionsarbcjdcl. 

P u n k t  4. T j e n  es t e  t i  cl s s a g e n. (En llenslil
ling fra Ministeren). L i  11 i e redegjorde for Tjeneste
tidssagens Forløb og oplyste 0111 en Henvendelse dels 
til Generaldirektøren, dels til Ministeren angaaende 
N attillæget. Han forelagde for Hovedbestyrelsen en 
Henstilling fra Ministeren, som han anbefalede al 
følge. , 1 

L i  11 e 1 u n d, der sammen med Lillie ha vcle del
taget i Henvendelsen hos G-enerald.irektclren, bekræf
tede Lillies Fremstilling og vilde ligeledes under Hen
syn til de foreliggende forhold anbefale Hovcdbesly
relsen at tage Ministerens Hensti11iJ1,g til Folge. 

Dette vedtoges. • 
En af Maskirtingeniøren i 1. Distrikt udsendt Be

kendtgørelse angaaende Kullempningen var Genstand 
for Behandling, og det vedtoges at rette Henvendelse 
til Generaldirektoratet med Beklagelse dels over For
tolkningen, der forringer Tjenestetidsreglernes Bestem
melse, dels over at Maskiningeniøren paa egen Haand 
tillader sig at udstede Bekendtgørelse om Forstaaelsen 
af Tjenestetidsreglerne . 

Pu nkt 5. Rangermaskinernes Betjening og Be- · 
manding. L i  11 i e omtalte i Korthed denne Sag, der 
ved tidhgere Lejligheder har været indgaaende drøf
tet. Det vedtoges at rette Henvendelse til Generaldirek
toratet om paa kommende Finanslov at søge Hjem
mel for en tilfredsstillende Løsning af dette Spø1,gs
maal. - Dette vedtoges. 

Pu n k  t 6. L ø n s a g  e n. Blev Genstand for en 
indgaaende Drøftelse. Det vedtoges, at Lønuclvalget 
til næste Møde.fremsætter sine Synspunkter paa Løn
sage;n:. 

Pu n k t  7. N e d s a t  Kø r e h a s t i g h e d  o-g H a
s t i  ,g h e cl s t a v  1 e r  n e. Henvistes til Forretnings
udvalget. 

P u n k "t 8. E v e n  t u e l  t. En Sa,g fra Gb. blev 
Genstand for Behandling. 

Det vedtoges at henvise den til Forretningsudvalget. 

Referat 
af Lokomotivførerkredsens Bestyrelsesmode 15. Aug. 
1917. - Alle var \tilstede. 

Pu n k t  1. F o r m a n  cl e n  omtalte forskellige Sa
ger og kom blandt andet ind paa en aJ' et Medl[em 
fra Aalbwg rejst Sag. I denne Sag b'lev der truffet 
Bestemm:else. 

" 
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Li 11 e l  II n d refererede en Sa,g fra Assens, og det 
besluttedes at henlægge denne. 

Det besluttedes dei-efter, at Formanden sku Ide fore
tage en Rejse til forskellige Afdelinger af' forenings
mæssige Hensyn. 

Pu n k t  2. Kassererens Beretning. 
I{. K a n  n gennemgik Regnskabet. Uelte ud vis le 

for lste Ha!vaar en Indtægl af 2210 1-;.r. og en Ud
gift paa 2734 Kr. Kassereren oplyste, al nclerslrndet 
var ca. 524 Kr., men dette l'remkom l'ordii at Ud
giften til Generalforsamlingen laa paa lste Ha]vaars 
Regnskab, og at Regnskabet f'or hele Aaret [orment
Ji.g vilde komme til at passe med Budgettet, l'or
saavidt der ikke indtraf særlige Forhold. 

Regnskabet · toges til Efterretning. 
P unk t 3. Eventuelt. 
Det vedtoges under dette, at man skulde rette Hen

vendelse til Generaldirektoratet angaaende den ind
sendte Ansøgning om Kitler til Lokomotivførerne. 

C. M. C.
============ 

Støt vor Organi_sation i Ord og Gerning 
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Lokomotivfyrbøderkredsens 
Bestyrelsesmøde 

den 15. August 1917. 

P u n k t J. :lf e cl d e 1 e l s  e f r a  F o r 111 a n  cl e n. 
F o r 111 a n d e n  rel'ererede forskellige Sager og Fore

spørgsler, Afdelingerne siden sidste l\[øde ha vcle ret
tet. - Omtalte Forflytle]sernc til F,1., der hanle 
bevirket Forskydninger blandt Hangcrf'orerne. For
skellige Anciennitetsspørgsmaal havde været Genstand 
ror nærmere l indersøgeiser, og A[gorelserne havde 
været ti1f'redsstillende. Spørgsmaalcl om Rangerma
skinernes Betjening vilde blive behandlet paa Ho
vedbestyrelsesmodet. En Fortolkning af', hvorledes 
Kullempningen skulde forstaas for 3 og 4 akslede 
Tendere, som Maskiningeni0ren i 1. Distrikt havde 
udsendt, var Jorelagt Gencraldirektoren. En skriftlig 
Beklagelse herom vilde Ho\'C'dbestyrelsen t'remsætlc. 

Forrnantle11 havde besøgt l'orskellige .\!'delinger f'or 
nær,�ere at motivere Ekstrakontilv•entel, han kunde 
meddele, at han alle Vegne havde mødt c:11 god For
staaelse. 

To l..idtalelser, en fra et Medlem i Gedser oa en 
fra den fung. Lokomotivformand paa Gb. blev be
handlet. For den førstes Vedkomme11de besluttedes, 
at forsaavitlt Medlemmel ikke ln'1ndc fremføre Be
viser for sine Udtalelser, vi]de Kredsbestyrelsen for 
Delegeretmødet forelægge Sagen og kræve Tilladelse 
til Aktion. 

Hvad angik den rung. Lokomotivfor111::u1ds udta
lelser, var disse, der er fremsatte i \ iclners :-; ærnc
reJse, saaledes, ·at agen henvistes til H. B. 

Pu n k t  2. K a s s e r e r e n s  K v a r t  a Is IJ er e l-

n i n g. Kr e d s k a s s e r e r e n  forelagde Kredsens 
Regnskab, der var opgjort pr. 12. August - Det 
viste sig, at Rcgnskabel i Forhold til. Budgellct stod, 
lrods de stadig stigende Priser, ret til.fredsslil I ende. 

Pu n k t  3. E v e n  t u e  l l. Formanden roreslog, al 
man anskafl'ede Springbind til alle ..\.[cleli11ger og en� 
kelte Underal'delinger, saa]edes at Skrivelser og Cir
kulærer al' Interesse for samtlige �ledlemmer kan 
samles deri og henligge Lil Gennemsyn ·paa Opholds
værelserne. 

P. A. J e n se.n,· 

Husk Indmeldelse i Hjælpefonden 
. 

Det extraordinære Hovedbestyrelsesmøde 

31. Aµgust 1917.

31. August 1917.
Formanden fraværende paa Grund af Mødet i C. 0. 
D a ,g s o  r d e n: Situationen. 
Efter en meget lang· Forhandling besluttedes del al 

indkalde til ekstraordinært Delegeretmøde i Aarhus 
den 15. September Kl. 2 Em. med tølgende Dags-
orden: � 

"Tjenestemandsor,ganisationernes Stilling til den 
Situation, der er opstaaet ved Regeringens Holdning 

1 til Kravel om et Supplementstillæg [or 1917 og Dyr
tidstillæg for 1918". 

Det besluttedes endvidere at afholde ekstraordinære 
Kreds.generalforsamlinger samme Dag Kl. 11 Fm. med 

1 Dagsorden: 
,,sanktion af' l3eslutninger om Opkrævning af Ekstra

kontingent." 
C. M. C.

Foreningen af Pensionister. 

D' Herr. Stationsforstandere! 

Foreningen al' Pensionister tillader sig at anmode 
d'Hrr. om ,godhedsfuldt at lade uddele en Løbe
seddel til Pensionister, naar de hæver deres Pen
sion og om muligen formaa en af rlem til at være 
Tillidsmand ror dem, der er bosat ved Deres Station. 
Løbeseddelen vil blive d'Hrr. tilsendt i September. 

Formanden l'or Foreningen er pens. Togfører Chr. 
Sørensen, Helsingor, Kas ereren er pens. Togfører 
H. Helmar, Peder Skramsgade 7, 3. Sal, Kjøbenh. K.

B e s t y r e 1 s e n. 

Hjertelig Tak. 
Alle dem der viste mig Opmærksomhed paa min 

.Tubilæumsdag og derigennem bidrog til at gøre Da
gen til eu Højtidsdaag ror mig, beder jeg mocllagc 
min hjerteligste Tak. 

F. P. B ø r g ese n. 



Skibsbygning efter en Standard Type. 

Flere Værfter i England vil slaa ind paa B_vg11i11-
geu ar Standard Fragtbaacle, <l. v. s . .\rassefabrik:'1-
tion ar en ganske ens Type 1-'ragtbaadc, lworvcd Byg
ningen betydelig skal kunne rremsk_vncles. TankC'11 
er ogsaa optaget herhjemme. og i del rniudsll' et 
dansk Værft har saalcdes Bestilling paa ti g�1nskc 
ens Baacle, hvad der jo sirnplil'iccrer Bygning og 
An ·kat'felse ar .\[aterialer ganske bet�-dcligt. 

Tyske Blade slam· i den sidste J"id li I Lyd l"or 
det samme Princip, saalccles al de11 lyske l-landl'l:-;
flaacle efter 'Krigen kan være l"uldtud konkurrcnc,_._ 
dygtig, men hævder samtidig. al clct1c Princip ikke 
lidli,gerc har været anvendt i Tyskland, hvor man 
først og fremmest lrnr lagt an paa al præs1erc rorsle 
Klasses Arbejde, l1vor alle de sidste ny tek11iskc Frem
skridt kunde komme det ar Hrderiel bestilte Farloj 
til-gode. Dette er Grunden til, al de Lyskbyggede Skil.Je 
i Reglen va�- dyrere end de engelske, og at de tyske 
Værfter heller ikke havde saa mange Bestillinger rra 

dlandet. 

Slukning af Benzinbrand. 
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En Række Forsog, som nylig er afholdt i England, 
har vist, at den bedste i\laacle al slukke en mindre 
Benzinbrand paa er ved at over<la�nge den bncndende 
Vædske med en Blanding ar 5 Kilogram tvekulsurt 
Soda og 6 kg. Savsmuld, som endda ikke behover al 
være vaadt, men blot maa være' l"ri for Spaaner og 
Pinde. Teorien, der ligger til Grund ror Ildslukningen, 1 
gaar ud paa, at Savsnrnldet ved al l'lyde p,ui den 
brændende Vædskes Overflade udelukker Luftens Ilt, 
og Flammens Hede frembringer da Kulsyre, som hjæl
per til Ildens Udsluknin,g. Savsmuld alene giver ogsaa 
gode Resultater, langt bedre end Sand og lignende 
Materiale. 

Lækager paa Beho·dere med brændbare Væsker. 
En Lækage paa f. Eks. en Benzinbeholder er en 

stor Kilde til Fare; en gammel \lelode, som imid
lertid kun er kendt ar ganske faa, til. al standse en 
saadan mindre Læk, er at smore den over med cl 
tykt Lag Sæbe, som arbejdes godt ucl i ltevner og 

prækker. Den -gammeldags gule Stangsæbe eg11er 
sig særJi-g godl. for yderligere at gorc den midler
tidige Istandsættelse sikker, kan S,clJcplasLrcL omvik
les haardl med Bændler eller med en Bandage ar 
Klæde eller lign. Har man lidt Sl1eUac vil Forbin
dingen endda blive vandtæt. 

Langtrækkende Radiostationer. 
Saavel Holland som Portugal er i Færd med at 

byggt', Radiostationer, som skal sikre �Ioclerlanclets 
Forbindelse med sine Kolonier. Den hollandske He
gering vil rejse el Par m�cgligc Taarnslalione,·, som 
,;kal staa i Kommunikation med hollandsk Indien, 
medens Portugals Hadiovirksornhed skal ud"aa l'ra 
Lissabon til Kolonierne. 

Tur:C:odynamoer paa 100 Watt. 

Til Forsyning ar Lanterner og ovrige Lamper paa 
Damplokomotiver bygger det bekendte "General Elcc
tric Co." smaa Turboclym1rnoer med en Ydeevne p,ia 
100 Watt ved 6 Voll. Tur1Ji11c11, som lober, med1 
en I-Iasti-ghed ar 3600 Omdr. pr. \L, har et Tryklrin, og 
arbejder med cl Damptryk vecl Stopventilen paa 6, 1 
Atm., ·om vedligeholdes automalisk, og Dynamoen 
er en kompound-viklet .J.cvnstromsdynamo. Hele 
Gruppen vejer ca. 60 k.g. og maaler 0,6 m i Længden 
og 0,38 m. i Hojclen og Bredden. 

Tilsætning af Kobber til Forhindring af Staalets 
Tæring. 

Kogle interessante Forse g med Tilsætning ar Kobber 
til taal har fornylig i .\merika Yisl, al \[odsLanden 
mod Tæring roroges ganske bclycleligt. Selv en gan
ske lille Procent - 0,25 - har en stor Indflydelse, 
ja endog saa lille en Tilsætning som 0,0.J. var mærk
bar. Nu er Forsøgene ført til Ende, O"_ Resullaternc 
foreli,gger ifølge :\[ecl1. Eng. saalecles, at man med 
Bestemthed kan sige, at Slaal- eller Jernplader, som 
indeholder Kobber, viser en betydelig forøget Mod
slandsevne mod Tæring, naar de udscctles for At
mosfærens Paavirkning. Det bedste Forhold er, naar 
Kobber tilsættes i Forholdet 0,25 pCt. 

Traadt udenfor Nummer: 

Lokførcr N. J. r-;_ Purup, Aarhus H., el'ler An
søgning rra 1. Sept. HJl 7 til 31. Aug. 1918. 

Afsked i&ct: 

Lokomotivmester P. /\'issen, Dbm., Fredericia, at' 
H. M. Kongen, efter Ansøgning paa Gnmd af Alder
i Naade fra 31. Aug. 1917.

Lokforer J. Alsing, Fredericia, efter Ansogning paa 
Grund ar Alder m cl Pension rra 31. Oktober 1917. 

Lokfører J. A. M. Jensen, Aarhus 1 -L, crter A_n
søgning paa Grund ar Svagelighed med Pension rra 
30. November 1917.

Afgaaet ved Døden: 

Lokfører T. C. V. Poulsen, Frederikshavn, den 26. 
Juli 1917. - C. L. Bruun, Kbhvns: Personb-g., den 
4. August 1917.

J 

C 
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1. Augu1t 1917. Til Medlemslisten. 
Udnævnt af Hs.�Maj. Kongen: 

Overført fra D. S. & M. F. Maskiningenior Il. A. C. C. Kil1J, C:entralvkst., Aar
hus, efter Ansogning til .\faskiningenior l. verl :3. Di
strikt, Maskinljeneslen, Slr11er. 

Lokf�rrb. V::ilrlcmar .Jensen, Aarhus, Viggo Chr. Pe
dersen, Brande, Hans Peter Christensen, Brande. 

14. August 1917. 

Forflyttet efter Ansøgning: 

Lokfører H. C. V. Marlinsen, Vedde, til Kbhavns 
Personbg. 

I. September 1917. 

Udmeldt fra 1/, 1917. 

Lokfyrb. (Nr. 307) H. C. Petersen, Roskilde. 

Bytning. 
Udnævnt af Hs. Maj. Kongen: 

Ingeniorassistent under 17, Lønk). P. K. C. Lorup, 
Underlegnecle Loldyrb. i Aalborg onsker nl hylle 

Opholdssied med en Kollega i Aarhus. 
1. Distrikt, .\taskintjeneslen, Kbhavn, efter Ansoaning
til Maskiningenior ·11. ved Centralværkstedel, Aarhus.

A. 1\I. T ø 11 n i  n g,
Christiansgade Na·. 48, S_t. t. h., Aalborg. 

f'orflyttet efter AnHgninc: 

Lokfører J. K. Nielsen, Struer, til A�whus H. - .). 
Jørgensen Struer til Aarhus H. - V. V. C. Hestecl, 
Kbhvns. 'PersonJ;cr., til Veclde. - E. .\f. Petersen, 
Korsor, til Kbhavns. Personbg. ORG OG A.BRØNDUM & SØNS 

AKVAVITal'.ER 

Ad res se for t egnelse. 

Hoved- og Kredsbestyrelse: 

Formand: Chr. Christensen, finsensgade 40, Esbjerg. 
Kasserer: Chr. Larsen, Dybbølsgade 14 \ København -S. 
Sekretær og Redaktør: C. M. Christensen, Vesterbrogade 98 a '· - Telf. Vester 2895 v. 
Expeditør: Alf. Olsen, Gedser. 

lokjører Kredsens Formand: M. Mortensen, Rosenvænget, Esbjerg.
lokjyrb. Kredsens Formand: Rich. Lillie, Classensgade 49 8, København Ø. - Tlf. Øbro 3219 x. 
Lokfører Kredsens Kasserer: H. Kann, Dybbølsgade 26 2,
lokjyrb. Kredsens Kasserer: -Soph. Jensen, Biilowsgade 57 ', Aarhus.

over 275 Milt. Kr. I Klingry Sæbespaanar. 

-

HAFNIA 
S•mlel f0rsikringsbestand j III Godt økonomisk Nyt! 

S l d G t. ·ctl • Den mest økonomisk og let
am e C aran 1m1 er I teste Maade at bruge Hushold 

:....,_.;;;;; ______________ o_v_e _r_1_s __ M_i_t_1_. _K_r_. ___ . i ningssæbe paa. Faaa overalt. 

------------------------------------..-m-. 

VI klæder dem paa alle 3 I 
for ca. , /2 Pris • 

{ 
blaa &sortSerges I 

Costumer 
kul•rte, engelske • 

A lpaca graa 8t I sorte. 
Overstykker Alpaca 8t kul. 

·
• 

Plgekjoler8<0verstykker 
Drengetøj - Stortrøjer. • 

PRØVELAGERET 
I NØRREBROGADE 187 1• • 

Haslund &. Larsen, 
Vinhandlere, 

Nørrevoldgade 2 7. 
Telefon 1899. Telefon 1899. 

Prima vellagrede Vine og Zpirituosa. 

Udgaar ! Gange maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade 98 a ', Kjøbenhavn B. fif. Vester 2895 v. 
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

A E i ( for Kjøbenhavn: C. Haa■en, Sommerstedgade 22•, Telefon Vester -401 I. nnonce- ksped tioner: l for Provinsen: L Ra1muuen, Hans Tausensgade 14, Odense. Telefon 2288.

• 



Emanuel Møller & Co., Vinhandlere, 
St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold). Telefoner 4518-2897 

Kvaliteten gør Udslaget. 

Ved nye Etableringer og eventuelt Skifte af Leverandør vil d' f-lrr. købmænd ikke 

blivt skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med os. Som Grund for dette 

anføres, at vi siden Etableringsaaret 1895har opnaaet en meget betydeligOmsæining. 
-------------·-·-·-·-·-·-·-·-·--

Abonner paa 

_:_ SOCIAL=DEMOKRATEN -
Abonne rn en t: 

Pr. Kvartal 3 Kr. 90 Øre. 
- Maaned I - 30 

Uge 30 - �

Kon to r e r: 
N. farimagsgade 49 
Telefon Central 1395 og 7495 

' 

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

H U S K ! CHRISTIAN SGHERF Herrelingeri � 
Stort Udvalg i Manchetskjorter, Undertø;, 

Hatte, Slips, R.egnfrakker, Motortrakker-

N Ø R R E B R O O A D E I 6 4 .. c;r, 
CD 
:--JB emæ r k! l\lod Forevisning af Mecllernskort erholdes 5 pCI, Habat. -------------------------

CHR. HELMBÆK I Nørrebrogade 206 • 

Cigar-ou Vinhande1 
Telefon Taga 297 y. 

��W@«ø®�O��W@@�W�W� 

B Damer! 3 
g Hatt�ne pyntes gr�tis. 3 
� V1 har nu fremlagt @
� vore Straahatte til Damer @
� og Børn. Billigste Priser a
� paa Pladsen. Kun i Par- � 
@·ti varehandelen. Frederiks- �
� borggade 1 (lige overfor @ 
� Rosenborggade.) � 
�ao�ao�ao�ao�ao�®aoMo�ao�ao�� 

Husk 
Hørkram- 8' Detailhandel 

Vedbækgade Nr. 10. 

Udsalg af Kul, Koks og Brænde. 
- Altid ekstra gode Kvaliteter • 

Telf, Taga 911 x. ------------
Kolonialforretning en, 

25 - Ægirsgade - 25 
Æa;te hoU. Java•KaHe ...................... ............. . 
:::·:::::::::::::::::::::::::::::::: Kolonial og Materlal 
C! ti ti Georg Bestles Vine. ti ti ti 

P, ANDERSEN. Tlf. Taga 220 x. 

"5 17esterga�e "5 
B r .1 sto I" o o o 17ed Siden af 11 

Er Københavns billige KaffeInger. 
Husk dobbelt Vægt gives af a lle Kvaliteter, 
for derved at bevise vore billige Priser paa 
vor extra Kvalitet, som sæl2"<S til vore almin
delige Butikspriser 45 i\ 49 Ø. pr. 1/ s Kilo. 

Ordre pr. Telefon 

;··ves1er�r us�I,01ø�,us·1 
: 15, Absalonsgade 15, : 
: bør være D�res FODTØJ: : Leverandør 1 • 

: Forretningen grundlagt 1879. : 
. .

.•........•.......................•. 

Det ærede Publikums Opmærksomhed 
henledes paa min 

Frugt-, Hørkram- og Colonialha�del 
Jesper Brochmannsgade Il 

JHj. af Rantzausgade( 
Prlske Grøntsager hver Dag 

flytnin2' og al Kørsel besørges. Trækvogne udlejes 
Kul, Koks og Briketter til billigste Priser 

Tlf. Nora I 193 x. Ærb. H. H. HANSEN ------------
0. OREOERSENS

Blomst e r- forr et n in g 
BLAAOAARDSOADE 25. 

Telefon Nora 1979. 
Leverandør til Jernbanen i 25 Aar. ------------

BØRN E-MØBELF ABRIKKEN 
ER BILLIGST NANSENSQADE. 5. 

TELEFON: BYEN 5 0 0 9 V. --------------------------
...,,.. {jøP Øøpes 9'ndkø6 /jos de 9lvePtePende I -J\.r 

BRILLANTRINGE 
·a ULD URE I S MY K KB R 

BILLIGST I BYEN 
1, Skoubogade 1, 
:: KØ B E N H AV N. :: 

Rvg 

tobak. 

_______ 11111111!11 ___ _ 

J. A. Peters Ettt. G. Worm, 
Glarmester & Rullegardin

fabrikant. 
Gasværksvej 12. Tlf. Vester 293 

Stort 1.Jddvalg a f  indrammede Billeder. 
Bygningsarbejde udføres. Glaslofter opsættes. 

Overslag grat is. 
-----------· 

... �
g .; 
::: �«s &
... -
«s "O 
0. :I � 
� 

L æ d e r V ar e ningen,
Sdr. Boulevard 46 

anbefales. 
,Rejsekufferter, Citytasker, Portemonnæer 

Skoletasker, Tegnebøger ·m. m. 
i stort Udvalg. ------------

<]{{_ode/ OP 

Petningen E. '[ ·"" llil,
== 

OODTHAABSVEJ 55 
Tlf. 887 y. Tlf. 887 y . 
D AM E- 00 B Ø R N E H A T T E. 

��Hi�---� hf ;'ij'm1-s;:::;:;;;-;,r,.:::;,;:;,'.'"'.'"'.'"'.'"'.'"".':'.".':'".':'".'",iioK�=Moderne Ei. Spi1estue .......................... 250 
BJELKES ALLE 18 St. o. Q. ---------------------------------------

·Læderhandel, rErøveJ nr. 2 anb<Zfales.

I • I • I • 1-• I • I • I • I • I • I 
I • I • I • I • I • I • I • 

·---... I • I • I 
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