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Fra de belgiske Jernbaner under 

Krigen. 
Ved Otto 8e11dixen. 

Ved Indretningen af MiHtærdriften paa de bel
giske Baner gaves der, som »Zeitung- des Vereins 
Deutscher Eisenbahnverwaltungen« skriver, i Be
gyndelsen ogs_aa Vanskeligheder at overvinde, der 
ikke med Vilje var fremkaldt af Belgierne, men 

• havde deres Aarsag deri, at Belgierne førte !Driften
til Dels efter væsentlig andre Grundsætninger end
de, hvormed det- tyske Jernbanepersonale er vante.
Medens det f. Eks i det tyske Sikringsvæsen er
en bekendt Grundsætning at lukke Sporskifterne
i enhver Stilling ved en Haklaas, og yderligere ved
et Rigeltræk bringe Sporskifter, der befares mod
Tungespidsen i Afhængighed med det tilhørende
Signal, saa sikrer Belgierne deres Sporskifter der
ved at de ved en Kontravægt stedse la.der dem
holde i en vis Normalstilling. som svarer til den
mod deres Spids rettede regelmæssige Toggang.
Maa et Sporskifte undtagelsesvis befares··mod Spid
sen anderledes end i sin Normalstilling, saa maa
en Mand staa ved Siden, og under hele Togets
Gennemkørsel fastholde Sporskiftet i den omlagte
Stilling. Fra Tungeroden lader man simpelt hen
Sporskiftet køre op. Efter det foranstaaende be
høver der vel næppe særligt at henvises til, at
derved maa hver enkelt af Togets Aksler paany
besørge Opkøringen, thi efter Gennemkørslen af
hver enkelt Aksel lægger Kontravægten igen Tun
gen i Normalstillingen. Ved regelmæssige Kørsler
behøver altsaa paa en belgisk Banegaard i Almin-

pelighed ingen Sporskifter at skiftes, ved Afvigelser 
bestaar Sikkerheden deri, at Sporskifteren staar ved 
Siden af Skiftet og fastholder dette. 

Naar man kender en belgisk Banegaard, er Ar
bejdet der paa langt nær ikke saa sikkert som 
en tysk Banegaard, (ej heller som paa en dansk), 
Be:gien har som Følge heraf en yderst ugunstig 
Uheldstatistik; men Arbejdet er forholdsvis enkelt. 
Afhængighederne, paa hvis Samarbejden Toggan
gens Sikkerhed i Tyskland (som ogsaa i Danmark) 
beror, mangler i Belgien næsten fuldstændig, de 
gennem alle disse Afhængigheder foraarsagede 
Ophold falder bort. Som Følge heraf gaar Arbejdet 
hurtigt, og kun af· denne Grund har Belgierne 
kunnet bestride deres Trafik paa deres, efter al
mindelige Begreber, forældede og for smaa Bane
gaarde. 

Men er man ukendt paa en Banegaard, saa 
bliver Sporskifteindretningernes Utilstrækkelighed i 
Forbindelse med den Omstændighed, at Sporskit
ternes Normalstilling er indrettede efter ·den uvante 
Kørsel paa venstre Spor, meget let Aarsag til Af
sporinger. (I Belgien og forøvrigt ogsaa i Østrig 
køres paa venstre Spor). Mange Afsporinger blev 
ogsaa foraarsaget af de daarlige Sparanlæg. Belgien 
anvender til Banevedligeholdeisen forholdsvis meget 
ringe Midler og søger f. Eks. ved at anvende 
svær Overbygni)1g at bringe Omkostningerne ved 
Sporvedligeholdeisen ned til det mindst mulige, en 
Bestræbelse som bekendt paa Hovedstrækningerne 
har ført til den, svære belgiske Goliathprofil. Men 
den svære Profil forøger naturligvis kun lidt Træsvel
lernes Varighed, derimod faar disse Svellers For
raadnelse en væsentlig Støtte gennem de Kulslagger, 



som Belgierne anvender til Ballastmate.riale. Hvem 
som passerer en ikke netop nylig ombygget belgisk 
Træsvellestrækning vil finde mange løse Skinne
søm. 

Til disse Farer, som er betinget af de belgiske 
Ejendommeligheder, kommer da naturligvis endnu 
de tilsigtede Forstyrrelser: Fornagling af Skinner 
til falske Spor særlig i Sporskifter, 
Krydsninger og lignende vanskeligt op
dagelige Steder Sprængning af Broer og 
Tunneller, (fig. 1) _Spærring af Tunneller 
ved Hjælp af Driftsmateriel, der er 
bragt til Afsporing, og navnlig Ødelæg
gelsen af Telegraf- og Telefonanlæg, 
der hyppig ved Blindledning paa Steder, 
som vanskelig kunne opdages var ble 
vet gjort ret virksom. 

Hvor meget i Begyndelsen Manglen 
af enhver Telefonforbindelse mellem 

174 

Murværk, sig ikke indbygge ganske profitfri, men 
hvad hjalp det? Strækningen var yders vigtig, Pro
filen for det rullende Materiel var i det mindste 
tilstrækkelig, og dertil vilde Ødelæggelsen 0111 nogle 
Oage være erstattet af nyt Murværk. . Man kneb 
altsaa et Øje til, og tog med alle Forsigtigheds
regler - Kørehastighed i Tunnellen kun 5 Km. -

Strækningen i Drift, skønt 
ejheller Telegraflednin
gerne endnu atter var 
bragt i Orden. 

fig. I. Øverste Billede: Et belgisk a a koblet (C) Godslogslokomotiv.

Om Aftenen den Xte 
August kørte jeg, skriver 
en tysk Militær-Togleder, 
med et Arbejdstog med 
Bygningsmaterialer og 
Arbejdere til Tunnellen. 
I X lod jeg holde og for
søgte at fastslaa, om 
Strækningen var fri, et 
Tog kunde endnu være 
under Vejs. Telegraf eller 
Telefon gaves ikke, vi 
var h'enviste til vore Øjne,

Nederste Billede: Sprængt Jernbro, bag denne en af tyske Tropper atter fremstillet 

Bro med Militæ1tog. 

• de enkelte Stationer forstyrrede, viser maaske bedst
følgende lille Tildragelse:

Paa den enkeltsporede Strækning mellem X og
V ligger_ en Tunnel som Bdgierne havde sprængt.
Men den godt forberedte Sprængning var kun slet
lykkedes, af 14 Miner var kun en sprunget, saa
at Tunnellen snart igen var farbar. Dog lod den
Afstivning, som skulde erstatte det bortiprængte

og de lod os i Retningen af V se Røgen fra et mod 
os kørende Lokomotiv. Nogle Minutter efter ser 
vi ogsaa et Tog forlade den foran os liggende 
Tunnel. Langsomt og betænkeligt nærmede Toget 
sig os, og kører endelig gennem lndkørselsspor
skiftet til X. det var et tomt Tog, som var blevet 
aflæsset i V. Lederen, der fulgte med Toget, var 
mig bekendt som tilforladelig. Jeg spurgte ham, om 
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Strækningen var fri og fik det Svar, at der nu ikke 
kunde komme r..ere, man havde i V slet ingen 
Maskine mer. 

Jeg vilde netop til at afgaa, da kom en Felt-Tele
grafafdeling, der var beskæftiget med Istandsættelsen 
af Ledningen, og havde udretU deres Arbejde 
netop til X. Jeg vilde benytte Lejlighede11 og melde 
Toget af. Straks er Feltapparatet still�t op, og 
efter nogle forkerte Indstillinger faar vi ogsaa lykke
ligt V.; men vort Arbejdstog bliver ikke modtaget. 
et af Jernbanebygnings-Kompagniets Tog er netop 
ved at afgaa. 

I Retningen af V. opdager vi ogsaa igen en 
Røgsky; men den bevæger sig ikke af Ste:!et. Vi 
ventede et Kvarters Tid, Toget maatte længst være 
ankommen. Vi ven-

Et andet og kraftigt Middel som ikke sjældent 
anvendtes af Beigierne for at lægge de indtræn
gende Fjender Hindringer i Vejen og foraarsage 
de størst mulige Ødelæggelser var de »løbske« 
Lokomotiver og Tog. Disse rummede jo altid 
en Fare, og hvad de har afstedkommet er næppe 
blevet bekendt, men Resultatet beroede dog paa 
en Tilfældighed, da man selvfølgelig ikke havde 
tføjagtig Besked om Tidspunktet for fjendens 

1 Bevægelser. 
Et af af de største Forsøg med disse løbske 

Tog foregik paa den Maade, at Belgierne formerede 
I et Tog, der baade fot og bag havde 2 Lokomotiver 

I og i Midten 12 Vogne. Disse var tungt belæssede
med Sand og Sten. Alle 4 Lokomotiver var fyrede 

op til den højeste 
Dampspænding og 
Sikkerhedsventiler
ne var fornaglede. 
Dette djævelske Tog 
slap man saa løs, 
saa der uden eget 
Tab af Menneske- , 
liv kunde foraarsa
ges den størst mu
lige Revache. 

tede yderligere et 
Kvarter, men Toget 
kom stadigt ikke. 
Imidlertid var det 
blevet mørkt, saa 
man heller ikke 
kunde se mere, om 
der steg Røg op 
Jeg begyndte at 
tvivle paa Rigtighe
den af den mod
tagne Melding ·og 
antog at V. havde 
ment det netop an
komne tomme Tog. 
Men V havde gan
ske bestemt og ty
deligt meldt Jern fig. 2. Transportabel elektrisk Central. 

Men som sagt 
beroede Reusltatet 
nærmest paa Til
fældigheder. Et saa
dant vilde øjensyn
ligt kun blive naaet 
af dette Foretagende 
hvis Toget, naar det 

banebygnings-Kompagniets Tog, og det ankomne 
Tog var et tomt Tog fra en helt anden Troppe
afdeling. Jeg forsøgte endnu en Gang at opnaa 
forbindelse med Feltapparatet, men forgæves. Alle 
alle mulige andre Steder kom, kun Y. var ikke til 
at faa. 

Sluttelig kørte jeg trods alt af Sted med den 
nødvendige forsigtighed: Hastighed 15 Km., Ved 
Tunnellen gjordes holdt, to Mand gik forud med 
fakler, og i 300 Meters Afstand fulgte Toget lang
somt efter. Ved Udgangen toges atter Plads i 
Toget, og med 15 km. Fart gik det videre. Da 
pludselig - imidlertid var det bleven fuldkommen 
Nat - fik vi Stoppesignal: foran os laa Jernbane
bygnings-Toget afsporet med to Aksler, og som 
vi næsten en Time havde ventet forgæves paa. 

naaede det af tyske Tropper besatte Jernbanenet, 
kunde støde paa et tysk Tog ladet med Mennesker 
eller Krigsmateriel. I saa Fald vilde der naturligvis 
ske et frygteligt Sammenstød. Den intensive Kraft, 
der findes i et saadant frembrusende Tog, havde 
sikkert ført til meget betydelige Ødelæggelser og
saa paa Jernbaneanlægene, hvis Sammenstødet 
havde fundet Sted f. Eks. ved en vigtig Spor
krydsning eller paa en Banegaard. 

Man ser dog klart, at forudsætningen for et 
gunstigt Resultat med disse »løbske« Lokomotiver 
ene og alene, foruden Tilfældigheder af forskellig 
Art, yderligere er betinget af eT\ utrolig Uopmærk
somhed fra Betjeningens Side ved den tyske Jern
banedrift. Med Henblik herpaa er det selvfølgeligt, 
at straks efter Besættelsen af de belgiske Jernbane-
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in1er, er der blevet agtet paa alle Eventualiteter i 
i Retning af Muligheder for Forstyrrelser. Natur
ligvis har man he, med regnet med mangfoldige 
andre i Krigen mere sædvanlige Muligheder end 
netop med løsslupne Jernbanetog. Ophavsmanden 
til denne Tanke maatte i hvert Fald sige sig selv, 
at iagttagelse af det frembrusende Ulykkestog· paa 
Strækningen hurtigt vilde blive meddelt til den 
næste Etapestation gennem Telefon eller Telegraf. 
Naturligvis vilde der da ske, hvad der i Virkelig
heden ogsaa blev udført, nemlig at bringe det 
faqige Tog til Afsp ring. Til len Hensigt er de 

Efter at man nu een Gang kendte Specialiteten 
:&løbsk« Tog, havde man natu1 ligvis ogsaa Mu
lighed for at tage saaledes imod dem, at de ved 
passende Lejlighed kunde bringes til Standsning 
endog uden Tab af Materiel. Paa dobbeltsporede 
Strækninger behøvede man i den Hensigt kun at 
holde et Lokomotiv parat, der uden nævnevær
dig Vanskelighed kunde brinae sin Hastigh�d i 
Takt med det løsslupne Tog. At springe over i 
et ved Siden af med samme Hastighed køren·de 
Tog, er som bekendt ikke noget Kunststykke. 
Systemet , Trinbaner eller roterende Baner, som 

Fig. :t .Lob k Tog", odelagt af de tyske Tropper. 

Midler, der i !(riden staar til Raadigheder, ligesaa 
simple som talrige. 

I Belgien gik de tyske Soldater frem paa den 
Maade, at de paa et Sted op rev Spo1 et (Fig. 3). 
Her foregik saa Ødelæggelsesværket uden �are 
for Tropp '.rne og paa den Maade, at de forreste 
Lokomotiver bragtes til Standsning ved at de væl
tede om og sammen med Vog!lene, der skuppedes 
op· over dem, og de bageste Lokomotiver, dan 
nedes et stort Kaos. Straks blev der da af Jern
banetropperne lagt et Omløbsspor, og Ulempen 
var overvunden. Det er indlysende, at selv under 
den Synsvinkel, <4t dødt Materiel i Krig er af en 
vis Værdiløshed, saa staar Ofringen af 4 Lokomo
tiver og 12 Vogne ikke i Forhold til dette Re
sultat. 

man har forsøgt paa for kellige Udstill:nger, beror 
jo derpaa, at Menneske! vel er i Stand til at over
vinde en vis Middelbevægelseshastighed. 

Springet fra et Lokomotiv til det »løbske« Togs 
første Lokomotiv vilde saaledes give en Jernbane
mand udmærket Lejlighed til at spærre af for 
Dampen eller aflaste den overanstrængte Damp
kedel. Nu drejer det sig yderligere 0111 at over
vinde den i det frembrusende Tog indeholdte 
levende Kraft (Se Maskinlæren Il. Udg. S. 14), 
saa rationelt, at det rullende Materiel ikke lider 
nogen Skade. Man maa derved se bort fra Brems
ning af det forreste Lokomotiv eller straks at gaa 
over til Arbejde med Kontradamp, thi derved er der 
fare for, at Koblingerne briste, og Vognene bag 
de forreste Lokomotiver trykkes op i hinanden, 
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og saaledes dog hidføre den Ulykke, som man 
vilde forhindre. Det maa straks anses for ude
lukket, at saadanne løsslupne Tog er forsyne 
med gennemgaaende Bremse, eller Indretninger 
hertil er i Orden. Der maa derfor paa det ved 
Siden af Toget kørende Lokomotiv yderligere 
være Personale, der kan springe over paa det 
andet forreste og de 2 bageste Lokomotiver, hvor 
der spærres af for Dam1Jtilførslen Kedlen aflastes 

' ' 

og lidt efter lidt maa Toget gennem Bremsevir -
ning og Kontradamp bringes til Standsning. 

· (fortsættes).

TIi Regeringen! 

I tidligere indgivne Andragender om Løn
ningsforbedring eller Dyrtidstillæg under Kri-
. gen har Centralorganisationerne som Ar_gu
ment fremført to lige talende Omstændighe
der, nemlig at Priserne allerede var stegnei 1 

før K.rigei1, og at denne Prisstigning senere 
har fortsat sig, samt at Tjenestemændene for 
hver Gang stod daarligere rustede end tilforn 
Glil at modstaa Trykket af, at alle Livsforn
nøllenheder fortsat gik op i Pris. Dette har 
medført, at Tjenestemændene ikke blot rela- 1 

livt - i Forhold til andre Borgere - men 
effektivt blev stillet rinaere end forsvarJiat var 

0 0 ) 

thi ved hver Periodes Afslutning var Tjeneste-
manden stadigt ringere stillet, fordi Priserne 
var vokset langt ud over, hvad det sidste Til
læg forudsalte. Mellemtidens voksende Ud
gifter har opslugt mere end Tillægene og 
medført en udbredt Forarmelse. Rigtigheden 
. heraf er sikkert Regering og Rigsdag bekendt, 
thi det fremgaar jo til Overflod af de offi-
cielt publicerede Priser, at Stigningen stadig 
har fortsat _sig, og at den navnlig har vist 
sig haard paa det Omraade, hvor den tryk
ker værst, nemlig paa Føde, Beklædning og 
Brændsel. 

Tjenestemændene staar nu foran den til
stundende Vinter i en økonomisk afkræftet 
Tilstand, med Udsigt til bitre Savn for Fler
tallet af Standen, en Tilstand, som vi ikke 
kan anerkende, at der foreligger Berettigelse 
til. Regering og Rigsdag kan ikke knæsællc 

som retfærdigt P1incip, at den af Staten, 
lønnede Arbejder skal være ikke blot rela-

livt, men absolut daarligere stillet end arbejds
føre og arbejdsvillige Personer indenfor In
dustriens Arbejderklasser. Det Materiale, der 
foreligger Lil Belysnin,r af vore og andre 
Slænders og Klassers Forhold, og som Lov
givningsmagten h·ar let Adgang til, vil vise, 
at der her ikke er Tale om Overdrivelse fra 
vor Side. Men derfor ønsker Tjenestemæn
dene ogsaa, at der sker en Æ·ndring i Rege
rings og Lovgi,Jningsmagls Stilling til Tjene-
stemanden. 

Af Tal, der beror paa officielle Oplysninger, 
og som har været os tilgængelige, skal vi frem
sætte følgende: 

Efler Statistisk DepartC'ments seneste ·op-
1 sninger er Varernes Pris for et vist Hus
holclningsbuc..lgel - en Familie med 2000 Kr.s 
Ind lægt - i de 3 Krigsaar steget med h8n
holdsvis 5 5 p C t. og 6 G p C t., eftersom der 
regnes med h e l e  F o r b r u g e t  eller med 
Udgiften til F ø cl e, a r  e r; de tilsvarende Tal 
for Tiden fra LønningsloYens \.ffattclse i 1907 
incllil Juli 1914 er henholdsvis 12 pCt. og 
16 pCL., saalcdes at den samlede Pi'isstiguing 
for det nævnte Budget er G 7 p C l. paa hele 
Forbruget og 8 2 p C t. paa Fødevarer alene:· 
jo lavere Indtægten er, og jo større en Del 
af den, der derfor maa anvendes til de første 
Livsfornødenheder, jo nærmere ligger For
ringelsen ved d• sidste høje Tal 8 2 p C t. 

Angivet i Penge stiller det sig saaledes, al 
en gift Tjenestemand, for hvem en Løn af 
2000 Kr. i sin Tid ansaas for passende, i Lø
bet af de 3 Krigsaar har haft et Tab, der 
stiller sig saal edes: 

Aaret 1915 
Aaret 1916 
Aaret 1917 

Lægger man hertil Tabet ved 
Prisstigningen fra 1907 til Be
gyndelsen af 1915, der udgør 
240 Kr. aarlig, altsaa tilsam-

326 Kr. 
718 

1094 

2138 Kr. 

men i tre Aar . . . . . . . . . . . . 720 Kr. 

faas ialt et Tab i Krigs-
perioden af . . . . . . . . . . . . . . . 2858 Kr. 

k 

y 
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Til at bøde l1erpaa har Tjencstern,cndene 
opnaael i Dyrtidstillæg: 

1915 fra ............... 0-150 Kr. 
1916 .................. 0-300 -
1917 ................... 0-400 -

lait fra 0-850 Kr., 

hvorlil nu er stillet i Udsigt en mindre For
øgelse for indeværende Aar. 

Del er indlysende, at en snmlet lndlægls
nedgang paa ca. 2000 Kr. - allsaa et Aars 
Løn - i Løbel af 3 Aar for eu saadan Familie 
kun har kunnel finde Sted under dybe A f
s a v n  eller ved Slirtelse al' uoYerkornmelig 
G æld. 

For Tjenestemænd med ringere lmlt,cgt -
og den overvejende Del af Statens Tjeneste
mænd har belydelig 1·ingen.' Løn end 2000 ' 
Kr. -, hvor der unde1· normale Forhold kun 
er Lil lidet udover det absolul nødYendige, 
ha,· Savnel maattel ske paa Bekostning ar 
den nødlørftige Føde og Klæder, saaledes al 
her ee Tale om en vi1·kelig Underernæring, 
men ogsaa for Tjencskmandsfamilier ar Mid
delklassen med mellem 2000- -1000 Kr. lnd- 1 

, lægt, om hvis Husførelse Statistisk Deparlc
menl har offentliggjort 'Oplysninger, er den 
nødvendige N edsæltclsc a'f Forbruget gaa�t ud 
over Behovet af 0>'ødvendigliedsartikler; be
Legne:fide er saaledes den i Stat. Efl. :'\ 1·. 9 
for 12 .. Juni d., . anl'ø1-Le Sammenligning mel
lem Forbrngel i en Arbejderfamilie i 1909 og 
en :rjenestemandsfamilie med ca. 2500 Kr. i 
1916, Uer visGr, ål medens Arbejderen allerede 
da kundt' anvende ca. 1000 Kr. Lil Fødevarer 
m.. v., kunde Tjenestemanden, skønt Pris
niveauel for Fødevarer i l9lo laa mindst 50 
pCt. OYer Niveauet i 1909, J..un anvende 850 
Kr. Fordringen Lil Tjenestemændene om, ,,al 
de maa indskrænke sig", er da l>leven opfyldl 
paa den :\famle, al de har maaltet knappe ar 
paa den forsvarlige Ernæring. 

Organisationerne sidder inde med Oplys
ninger om El.atspersonalets Gældsforhold til 
de Laanekasse1·, der er be1·elligede til al yde 
Laan mod Gageanvisning, og man ved herfra 
al Tjenestemændenes daarlige økonomiske 
Forhold l1ar givet sig Udslag i stærkt stigende 
Laanebegæringer. Eksempelvis skal nævnes, 
al det samlede Beløb for nystiftede Laau til 

Civilelaternes Tjenestemænd i "Slatsfunklio
nærernes Laaneforening" og i "Laane- og Spa-

foreningen for Embeds- og Beslillings
sleg fra 663,000 Kr. i 1915 til 8-13,000 Kr. i 
1916, og at dømme efter de foreløbige Opgørel
ser for indeYærende Aar, synes en tilsvarende 
Sligning at foreligge. 

• Medens det er almindelig anerkendl, at de
fo ·løbne Krigsaar har bragl Befolkningens
Hovederhvervs selvstændige Persone1· meget
forøgede lndlægter, har disse Erhvervs i\r
befder- og Funktionærklassers Indtægtsfor
hold ikke manifesteret sig paa en udpræget
Maade. Imidlertid har Central-Organisatio
nerne søgt at tilvejebringe nogle Oplysninger
paa dette Omraade, og selv om disse ikke er
meget omfattende, mener vi al turde hævde,
at der indenfor Industriens Arbejderklasser
har fundet en Indtægtsstigning Sled paa -lO
-50 pCt. i de omhandlede 3 Aar. For c c Kon
torfunktionærers Vedkommende, hYis Uddan
nelse kan ligeslilles med den, Etaterne kræver,
er Forholdet ikke mindre gunstigt, og vi har
ved Henvendelse til Organisationer omfat
tende Konlormeclhjælpere erfaret, al tilsva
rene.le Stillinger som Civelelaterncs Begyndel
sesstillinger gennemgaaende er aflagt med Be
løb, der er fra 50 til 80 pCt. højere end Etats
lønningerne.

De her anførte Forhold giver en naturlig 
Forklaring af de Vanskeligheder, som nogle 
af Etaterne i de sidste Par Aar har haft med 
at skaffe sig Tilgang af fornødent nyt Per
sonale, og Organisationerne tør tilføje, at man 
har det Indtryk, at Personalet i sin Helhed 
ikke . i samme Grad føler sig saa faslknyttrl 
til Etaterne som tidligere. 

N aar Organisationerne nu henvender sig til 
Regering og Rigsdag med Andragende om 
Dyrtidstil læg for det kommende Aar er del 
under Forvenlning af, at cletle ikke alene ar
passes 1::.Iter de herskende l1øje Priser, men 
ogsaa, at det tilmaalcs under Hensyntagen 
Lil, at Tjenestemændene hidtil har været over
maade ugunstigt stillel baacle reelt og i For
hold til den øvrige Befolkning. Centralorga
nisationen mener hcrefte,· at maatle præci
sere sil Krav om Dyrtidstillæg for det kom-
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mende Aar til 8 4 0 Kr. som Normaltillæg � ' 
hvilket ønskes udbetalt maanedsvis, og saa-
ledes at mindst Halvdelen heraf gøres pen
sionsgivende. 

Organisationerne anser det for absolut paa
krævet, at Dyrtidstillæg ydes til alle Tjenesle
mænd uden Hensyn Lil Lønningsindtægt. 

København, den 1. September 1917.

Centralorganisationerne 

for Told- og Trafiketaternes Embeds- og 

Funktionærklasser. 

N. C. Henriksen. Ch. Petersen. 

Hvad v1 husker, naar vi stemmer. 

Norges Jernbanemænd stod i Slutningen af 
.Maj Maaned ganske i den samme Stilling, som 
den, vi danske staar i m�. Den norske Rege
ring havde uclarbejdel et Lønningsforslag, som 
Personalet ikke kunde være tilfreds med. Alle 
Henstillinger fra Organisationens Side havde 
været forgæves. Regel'ingen v i l d e  i k k e 
strække sig yderligere; den kunde ikke paa
lægge Statskassen saa store Udgiftea:, som en. 
væsentlig Imødekommenhed overfor Tjeneste
mændene vilde kræ,ve, hævdede den. De nor
ske Jernbanemænd. var imidlertid fast beslut
tede paa ikke at vige i denne Sag og vedblive 
med at føre en Sultetilværelse. Delegeretmø- ' 
det i Kristiania vedtog enstemmigt at møde 
Regeringens Vægring med en Pladsopsigelse 
-· og Medlemmerne sluttede �ig fuldstændig
til Delegeretmødebeslutningen. Dette modige
Skridt, som iøvrigt samtidig blev tiltraadt af
det · øvrige Persona.le og mødt med en stærk
Sympatitilkendegivelse fra Norges Stationsfor
standerforening, havde, som vi tidligere har
meddelt gennem "Dansk Lokomotiv Tidende",
den Virkning, at Stortinget, der havde faaet
Regeringens Forslag til Behandling - til
Trods for megel stærke agrariske Betænke
lighede1; - forbedrede Forslaget i en saadan
Grad, at det for hver Tjenestemand betød
mellem 2 og 300 Kr.' aarlig, foruden al Stor
tinget forbedrede Dyrtidstil læget ganske be
tydeligt. Kort og godt: Organisationens og
Medlemmernes sikre Optræden, deres. faste
Villie til at hævde Standens Livsinteresser ve<;!

• 

at sætte selve deres Stillinger ind derpaa, 
havde øvet den Virkning, som ingen Henstil
linger og ingen selv nok saa gode Argumen
ter havde været i Stand til. 

Det var et ,
1
L ø f  t", som det hed deroppe, 

de norske Jernbanemænd tog i Maj Maan,eds 
sidste Dage, det betød noget. Et Løft., der 
gav Standen mere Respekt, der gav lysere ' 
Vilkaar i Tjenestemændenes Hjem - mere 
Mad i Spisekammeret og rigeligere Beklæd
ning til Hustruer og Børn, der læinge havde 
maattet savne det nødvendige. Vi danske Jern
banemænd fulgte disse Skridt med den aller
dybeste Interesse. De Vilkaar, vore norske 
Brødre levede under, var jo i et o_g alt lig 
dem, vi er underkastede. ·ogsaa deroppe 
spredte Godtiden sit Guld fra oven a · og ned 
efter - ud over det private Erhvervs M,æ111d. 
- Kun de fastlønnede Folk havde Samfundet
ikke Øje for - eller ingen Tid til at besk�ftige
sig med. M e n  v e d  s e l v  k r a f t i g t  a t  h e n-
1 e d e  Op m æ r kso m h e d  e n  p a a  s ih E k s i-
s t e n s, l y k k e d e s  d e t  d e n  n o r s k·e J e r n-
b a n  e m a n d a t b 1 i v e r e g  n e t m e d. Diet
viste sig, at det norske Samfund godt kunde
yde sine Tjenestemænd rimelige økonomiske
Vilkaar, n a a r  d e t  v a r  n ø d v e n d i g t. Det
danske Samfunds Stilling overfor sine Tje:ne
stemænd er ikke en Smule mere velvillig, end
det norske var før Lønningsforbedringen der
oppe. D e n  d a n s k e  T j e n e s t e m a n d s
S t i 11 i n  g o v e r  for S a m f u n d e t  b e h ø-

v e r d e r f o r i k k e a t v æ r  e m e r e b e s  k e
d e n, e n d  d e  n o r s k e  s v a r. Samfunds
institutionerne har jo desværre ikke frigjort
sig for de kapitalistiske Driftsprincipper i
højere Grad, end at Lønningerne til Tjeneste
mændene ,fast�ættes under Hensynet til, h v o r
l a n g t  d e t  e r  n ø d v e n·d i g t  a t  s t ræk k e
s i g. Hidtil har Administration og Lovgiv
ningsmagt, der repræsenterer Samfundet, ikke
fund et det nødvendigt at strække sig videre
end til at flikke et Par højst ufuldstrendig:e
Lapper p.aa vor indtil det latterlige utidssva
rende Lønningslov. D e t _g æ 1 d e r  n u  f o r
T j e n e s t e m  æ n d e n e s e l v t i 1 s t r æ k k e-
I i g k r a f t i g  a t  u n d e r s t r e g e  Nø d v e n
d i g h e d e n  a f  a t  f o r e t a g e  m e r e  g e n
n e m g r i b e n d e  R e p a r a t i o n e r. Gør vi
det - viser vi, at vore berettigede Krav har
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den Baggrund af fast Mandsvillie, som skaber 
den fornødne Respekt, s a a v i l  d e t  g a a h o s 
os, so m d e t  g i k  i No r g e ! Samfundet vil 
ikke alene imødekomme os, det vil finde, at 
det er en Selvfølge at imødekomme os! 

Thi saadan gaar d�t her i Verden. Tingene 
bøjer sig kun for dem, d e r  vi l. Del danske 
Samfund •har ikke indtil dette Øjeblik haft 
Ind.trykket af, at vi Tjenestemænd vilde frem 
mod bedre Kaar �nd de, som var os tildelt. 
D e t11a r'i k k e  ha·f t n o g e t  s a a d a n t  l n d
t r y k, f o r d i v i i k k e h a t· b i b r a g t d e t 
e t  s a a d a n t. 

Fra det Øjeblik, vore Pladsopsigelser er en 
Kendsgerning, vil det danske Samfund - lige
som det norske -,blive yderst forbavset over, 
at det har været muligt f-or Statens Tjeneste
mænd at slæbe sig gennem Dyrtiden med de 
nugældende elendige Lønninger + Dyrliclstil
læget: Det har ikke forundret Offenlligh�clen
før af den letforstaaelige Gi-und, at det ikke 

' ' 
har forundret Tjenestemæ1'1dene selv mere, 
e n d  a t  d e  h a r f u n d e t  s i g  d e r i. Vor 
Tid er nu en Gang ingen blødsøden Tid. Hvem 
lægger Mærke til ham, der sidder græ�ende 
ved Husmuren? Ingen eller næs len mgen; 
man har nok at gøre med sit eget, og Forhol
dene opfordrer · saamænd ikke til Seritimen
lalitet. 'Nej, ham, der rejser sig op og slaar 
Næven i Bordel ·og siger n u  k a n, d e t  vær e 
n O k ham læcrner man· Mærke til. Man synes l 00 

maaske til en Begyndelse, at det er en ufor-
skammet og fræk Karl; men det ender med 

· at man skænker ham Opmærksomhed - og
til sidst ser man paa ham med Velvillie og
finder, at han i Grunden h a r  R e t.

Denne vor Tids realistiske Leveregel har
Tjenestemændene som Klasse haft noget sv�rt
ved at tilegne sig; det har kostet dem adskil
lige Millipner Kroner de �idste 3 Aar. H a r
d eR k o s t e t  L æ r e.Penge 1).o k?

Dette Spørgsmaal er vore Medlemmer nu
stillet overfor. Kongressen har besvaret det
for sil Vedkommende med et klart o_g ube
tinget J a!
�i<:>C>C: � O<=>C> 

Besøg altid din Afdelings Møder 

naar Du har fri 
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Delegeretmødet. 

Den 15. September afholdtes i Aa1·h us de 
ekstraordinære Kredsgeneralforsamlinger og 
Delegeretmøde. \ i kan forbigaa I· orh�m�llin
gerne paa Kredsgeneralforsarn lingernc _1 h._orl
hed, idet det jo ikke var dem, der langede 
Interessen, men derimod det Spørgsmaal, der· 
stod paa Delegeretmødets Dagsorden. 

Begge Kredsgeneralforsamlinger vedtog a� 
godkende Kredsbestyrelsernes Opl�ræ�·elsc al:
Ekstrakontingent, dermed er Ud�knvn111gen �f
dette en i alle Henseender fuldtud lovlig 
Handling, hvorefter alle :\fedlemmer maa rette 
sig. 

Delegeretmødet paabegyndte sine F_?rlrnnd
linger KL. ca. 2,15 Em. efter en korl F rok�st
pavse. ·Efler de første Punkters B�l1.._mdl1ng
(Valg af Mødels tillidsmænd o. s. v.) gik man 
over ti1 det Spørgsmaal, der i Øjeblikket fan
ger alle Jernlianetjenesfomænden� Int�re,sse:
Spør·gsmaalet om Regeringens S!illmg til S_up
plements Dyrtidstillæg for 191, og Dyr l1ds-
tillæget for 1918.

Kredsformændene h1cllcdcde delte Punkt og 
gennemgik Sagen, redegjorde for, ,lwor meget
Regeringens Tilbud var, og hvad Cenlralorga
nisationerne krævede. Finansministerens og 
dermed Regeringens Stilling, var ikke meget 
imødekommende, og havde derfor l1idførl den 
nu foreliggende Situation, der som det l'ør:

ste Resultat var det, at Dansk Jernbane For
bunds Kongres den 14. ds. saa godt som en
stemmigt havde vedtaget at deponere Medlem
mernes Pladsopsigelser hos Hovedbestyrel
sen. ·som Følge af hele del Forhold, vi stod 
i til Dans){ Je1�nbane Forbund anbefalede Ho
vedbestyrelsen nu at give D. J. F. al den soli
dariske Støtte, man evnede ved at foreslaa 
de Delegerede, at D. L. F. fulgte Eksemplet 
og vedtog at deponere Pladsopsigelserne hos 
Hovedbestyrelsen, saaledes at Hovedbestyrel
sen eventuelt kunde anvende disse, forsaa
vidt de forventede forestaaende Forhandlin
ger med Regeringen ikke skulde føre til et 
positivt Resultat. . . Dette førte til en meget lang D1skuss10n,
og det viste sig under Forhandlingerne, at en 
enkelt meget stor Afdelings Delegerede mødte 
med bundne Mandater, saaledes at disse Dele-cx:>COc:><:: :, 0-C-c><::l :,+:, 0 0 

, 
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gerede uanset den Overbevisning cle korn til 
under Forhandlingerne mulig korn til at stem
me mod Forslaget - Denne Afdelings \Ied-

, lemmer var derfor trommet sammen, og Del.e
geretmøjet suspenderedes derefter 10 Minut
ter for at give denne Afdelings :vtedlemmer 
Lejlighed Lil at tage Sland.punkl til Sagen. 
Dette lille Møde bragte del Hesultal, al de 
paagældende blev løsl fra forpligtelsen. til 
at stemri1e mod Forslaget, llll'l1 kunde handle 

. efter bedste Overbevisning. 
Efter dette lille Ophold forlMtle Delegerel

mødel al-ter Forhamllingernc, og den almin
delige Slemning var fo1· at føl.gc l-1.. B.s For
slag og al sløtlc den Opfatlelsc af Silualionen; 
Hovedbestyrelsen havde. 

Del pointeredes blandt andet af Kredsfor
mændene, al den første Betingelse for at ind
give de deponerede Opsigelser var den, al 
l meget stort Procenttal af.;i1edlemmerne de

ponerede deres Opsigelse, dernrcsl at For
handlingerne ikke medførte el forsrnrligt B.e
sullal, og fo1· det lrcdic, al man var vis paa
al gennemføre Kran:t. P:t.1 Hovedbestyrelsens
Ye6ne l'orelag,le Formanden følgende Forslag 
Lil Hcsolulion: 

~ 

, ; · rigssitu ,!ionen har 1111 paa fjerde Aar behersket vort 
Land. 

Ti'octs '.,talsmagtens r(gulerende Indgriben er Prisstig-
11i11gen paa de nodvendigste livsfornødenheder efterhaanden 
steget til en Højde som gør, �t Tjenestemændene nu stilles 
overfor en økonomisk Katastrofe. 

De hidtil udbetalte Dyrtidstillæg har va:;ret utilstrække
lige til at opveje Prisstigningen. De af Centralorganisa
tionerne rejste Krav om Supplementstillæg for 1917 og Dyr
tidstillæg for 1918 tiltrædes fuldtud. 

Dansk Lokomotivmands forenings Delegeretmøde ud
taler som sit Haab, at Regeringen forstaar Tjenestemæn
denes vanskelige økonomiske Stilljng og imødekomp1er de 
fremsatte Krav og ikke ved manglende Imødekommenhed 

· tvinger Tjenestemændene ud i en Lønkamp.
Efter at Dansk Jernbane forbund paa sin Kongres den 

14. ds. har vedtaget kollektiv Pladsopsigelse som det Mid
del, det anser for paakrævet overfor en Situation, der kan 
opstaa, hvis Regeringen viser manglende Imødekommenhed, 
beslutter_ Dansk· Lokomotivmands forenings· Delegeretmøde 
at anerkende Hovedbestyrelsens hidtidige Arbejde i denne 
Sag og bemyndiger Hovedbestyrelsen til, forsaavidt de be
budede forhandlinger med Regeringen ikke medfører for
svarlige Resultater, straks. at afkræve Medlemmerne deres 
Pladsopsigeiser og iøvrigt bringe de foranstaltninger til 
Udførelse som den maatte anse for nødvendige. 

Aarhus, 15. September 1917. 
• Hovedbestyrelsen.«

Resolutionen medførte en kort Diskussion, 
idet de fleste Talere· støttede denne, og da 
den saltes under Afstemning ved Na,111eop-

1 raab, v e d  t o g e s  Resolutionen med 9 5 ,,Ja" 
m o d  1 ;,Ne j". 1 svarede s t e m m e r  ik k e
og 2 var f r a v  æ r e n  d e. 
, Det vakte stærkt Bifald da en af de ældste 
Lokomotivførere gik op paa Talerstolen og 
i en kort og . klar Tale anbefalede at følge 
Hovedbestyrelsens Forslag, fordi der i den 
foreliggende Situatio11, intet andet var at gøre. 
Som sidste Punkt paa Dagsordenen forelaa ,til 
Behandling ,;Forsl�g om midlertidig For
højelse af Diæterne". Efter at Hoveduesly
relsens Kasserer kort havde anbefalet at for
høje Diæterne med 50 pCt. udspandt der sig 
en meget kort Diskussion,. hvorefter Forslaget 
v e d  lo g e s. - Hermed var Dagsordenen ud
lømt, .og efter at der var udbragt et Leve 
for Organisationen og Hovedbestyrelsen skil
les de Delegerede i 1-Iaab om et gunstigt Re
sultat af de Beslutninger, der var trufne. 

Der vil nu blive Lilsendt samtlige Afdelings
formænd Landel over det fornødne ;iiateriale 
Lil Brug Yed den eventuelle Deponering af 
Opsigelserne. 

Samtidig med at dette udsendes, følger et 
Cirk.ulærc, hvis lndhold vi skal anmode d'Hrr. 
om nøje at gøre- sig bekendt med, forinden 
videre foretages, og følge-de deri angivne In
struktioner. 

c::,c,c::,cx::,==<:,c:x::,c::,c,c::,�== 

Betal dit Kontingent pu'nktlig. 

Restance gavner ingen 

c::> C. 0 �C> 

Fra Medlemmerne. 

Dyrtidstillæg - Lønrev.ision. 

Hvor længe skal Statsfunktionærerne sulte 
endnu, inden de tvinger d"eres Organisationer 
til at sætte Bevillingsmyndighederne Stolen 
for Døren? 

Hvor længe vil _Statsfunktionærerne, som 
allerede ved Lønningslovens Ikraftti:æden 
(1908) var sejlet agterud, og som for hvert Aar 
der er gaaet siden er sakket yderligere . ud, 
til Slut saa langt, at medens saa godt som alle 

,,. 
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andre Erhverv, er gaaet frem og har tiltvunget 
sig rimelige Livsvilkaar, er en Statsfunktionær 
under Krigsaarene lønnet saaledes, at hans 
Købeevne i disse Aar er forringet med 2000 
Kr .. - jfr. Statens statistiske Bureaus Oplys
ninger om Prisniveauet - eller ca. 1 Aars 
Løn. Hvor længe vil han .vedblive at være 
Tilskuer og se paa, at vore Medborgere' kan 
faa Føde og Klæder, medens. han_ og hans 
Familie maa mangle? 

N aar Kreditten er stoppet, og det er en 
sørgelig Kendsgerning, at Statsfunktionærerne 
nu er saaledes stillet, at der kun er et for
svindende Mindretal, som ikke har været hen
vist til, den, hvor skal han da gaa hen 9g 
skaffe Føden? Udlaansbeløbene i de Laane
foreninger, Funktionærerne er henviste til, er 
optagne langt frem i Tiden. Bankerne for
langer stør:i;-1r Sikkerhed, end der kan gives, 
hvad skal han da? Skal han gaa til Aager
karle? Det bærer mod fuldstændig Ruin. Hvad 
skal han da gøre? Skal han lade Kone og 
Børn sulte, og lade Tøjet - for ikke at sige 
Pjalterne af det - falde af dem, for Nyan
skaffelser er der ikke, og har· ikke været, Raad 
til i længere Tid, og hvad skal han faa til 
at opvarme et Opholdsrum til sig og Familie 
til Vinteren? 

Nu kan der maaske indvei1des, at vi b-urde 
have underrettet vor Arbejdskøber - Staten 
- noget tidligere, at det nu var nødvendigt, al
vore Livsvilkaar blev forbedret saaledes, at
vi kunne leve, vel at mærke paa · den Maade,
at vi havde sagt: ,;Ærede Regering og -Rigs
dag. Statsfunktionærerne har altid indtil Dato
henvendt sig underdanigst, allerærbødigst o.
s. v., naar .yi har ønsket vore Livsvilkaar
rykket op i Forhold til den øvrige Befolk
ning, men _vi ved jo af Erfaring, at der skal
beskæres og sjakres saaledes, at inden det
i det hele ta:get bliver til noget, er vi atter
bagude paa Grund af Smaaligheden og Sen
drægtigheden. Dette Forhold agter vi ikke
at finde os i længere. Denne Gang fordrer vi
vore Krav gennemførte, og Kommissionerne,
som nedsættes, skal ikke "væve Vadmel" paa
Spørgsmaalet, til de bliver graa af Ælde, for ·
vi mangler Mad, . vi mangler Klæder, og vi
mangler Penge til at betale den Gæild med, vi
er kommen i paa Grund· af d'Herrers _bri-

stende Evne eller Villie til at se, at det bærer 
mod Ruin for Statsfunktionærerne. \'i for
drer, at vore Levevilkaar rykkes op i Lighed 
med den øvrige Befolkning. Vi vil ikke læn
gere . finde os i at være en Kaste, som de 
Handlende ser ·med Skepsis paa. Vi vil have 
Penge til at betale vore Livsfornødenheder 
med. Nu er det saa.ledes, at man skal være 
taknemlig mod dem, som haaner os mindst 
for vor Fattigdom, og som indlader sig paa 
endnu en 'Gang at give os Kredit, dette vil 
vi ikke finde os i længere, og hverken vi eller 
det Samfund, vi tjener, et· tjenl dermed. Hvor
imod Sagførere og Pengeudlaanere lever højt 
paa vor Fattigdom. 

Jeg skal som Eksempel oplyse, at det ikke 
alene er i det private Erhverv, at timeløn
nede ,b.rbejdere har forslaaet at skafl'c sig 
Ørenlyd for deres Krav. ,Statsbanerne har saa
ledes timelønnede Arbejdsmænd i Kh., til Ar
bejde, ·som ikke kræver Faguddannelse, som 
de under Akkord maa betale med ca. 100 Kr., 
ja mere, for en Uges Arbejde. Som f a s  l a n
s a t  skal man jo mindst være Cand. polyt. 
med flere Aars Anciennitet for at opnaa denne 
Løn for sit Arbejde efter den gældende Løn
ningslov. Ganske vist skyldes det Organisatio
nerne i det private Erhverv, at de har f aet 
Priserne op saaledes, at Staten har maattel 
følge Trop for ikke at blive blokeret, og 
man kan være aldeles overbevist om, at det 
er Nødvendigheden, der har tvunget Staten 
dertil. Dette for at vise, hvad Organisatio
nerne ude i Landet ha1� udrettet, til Gavn og 
Glæde for deres Medlemmer, om ikke altid 
med det gode, saa er Resultaterne en Kencls
gerning, en rimelig Betaling for Arbejdet. 

Statsfunktionærernes Organisationer maa 
tage Lære af Tiden, og Medlemmern� er nu_ 
sultet saa længe, at det maa briste eller bære. 

/✓ Zero. 

Glem ikke at sende nødvendige Medde_lelser 

til Hovedbestyrelsen og Bladet 
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Centralforsyning med Damp. 

, Det fra Gas- og Elektricitetsfors�'ningen i Byer 
kendte -Centraliseringssystem, har man nu ogsaa for
sø,gt incll'oi;t i et af Byen New Yorks Distrikter, saa
ledes at Forbrugerne kan købe deres Dampforsyning 
fra en I -TovedcentraJ, og sparer at anslml'l'e hele Kedel
:mlmget. De behover saalecles kun et System af Til
forse]sye1i,tilcr, hvorigennem cler tilfø.res hojspænclt 
Damp !'ni Centralen, og en Damp!naaler, cler afvejer 
Hurnfanget af l·orbruget. Distriktets Behoere har saa
ledes til enhver Ti:1 .\clgang for Opvarmning og Kraft, 
og bel.iler k11n for den D-ampm:x-ngde, de l'orbrugcr. 

Det forste .\nlæg ,11' denne Type -, som sikkert 
vi! blive crterrulgl ,11' l'lcrc. d::i S�0stemet jo har saa 
ioj nel'a ldendc 1:orclt>I c med 1-lens_, .. n I i I Okonomi, :1 t 
en Dislrnssion hsrom er overl'lodig - har en K::ipa
citet p::ia 27,000 lIIZ., :,om fordeles gennem vrl iso
lerede ·110Yedleclninge1·. der ligger under G::idep]anen, 
og som leverer Dampen til Forbrugerne, uncler et 
Tryk pa,a 100 lbs. pr. sq. inch .. A.nlægets l(ull'orbn1.g 
er an J::iaet til 900 Tons Kul pr·. Dag. 

I De forenede Stater 
er man i den sidste Tid begyndt at bygge Træskibe 

efter eu hicltil ukendt ;\faalestok. De store .lernhane
s·elskaber har forpligtet sig ,il at tilvejebringe clet 
nodvenclige .\la teriale i Lo bet ar :'i .\faancder, og til 
Gengæld skal Værfterne kunne levere et 'kib hver 
10. Dag. Skibenes SllJrrelse bliver 5000 Tons, og
skal .ha,·c en Hastighed paa 16 l\.nob. De. bygges
nlle efter en Standard Type, saaledes nt Værfterne
kun skal l'oretage Samlingen, hvad der jo noget for
klarer denne forbavsende Leveringsdygtighed.

Det f0rste Skib skal være rærcligt !JO Dage efter, 
at Kolcn er lagt, og klar lil at tage Last en ,\[aaned 
senere. Kølen til det ellevte Skib lægges umiddel
bart el'ter, al det forsle Skib har l'orladt Slippen. 
Arbejdsstyrken skal oml'atte 3000 �fancl, som skal 
arbejde Dag og Nat paa Skil't. 

Dampens tærende Virkning paa Turbineskovle. 

Den nordamerikanske Statsprøveanstalt har anstil
let en Række Forsøg for at faa en rigti.g Opfattelse 
af Kedeldamps skadeli,ge og da specielt tærende Virk
ning paa Skovlene i Dampturbiner. Ved Prøverne lod 
man en Metalkasse - 9 X 9 X 7 inches - virke 
som Udstrømningskammer, hvori Metalskovlholderne' 
og selve Skovlene var rast anbragt under en Vin
kel paa .10 Gracfer med Tudene. Foran Kamret var 
der opstillet en Dampbeholder med Ekspansions,-Tude, 
konstrueret til 100 lbs. Tryk og 27 Tommer Vakuum. 

De opstillede Skovle var forarbejdet af udhamret 
Messing, valset Nikkel, Kobber, Mone] Metal, Parsons 
Metal og smedet Staal. Resultatet viste, at udham
ret, drevet Meta] stod sig bedst op til 3400 ft. pr. 
sec. Hastighed. Tab:eit var her 0,121, medens Monel-· 
metallet-havde 0,273 o.g Staalet 0,386. De andre .Ma
terialer kunde slet ikke komme op paa Siden af 
de førstnævnte. 

Husk Indmeldelse i Hjælpefonden 

Benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn: 
Lokmester J. P. F. Cordsen, Kbhavns Godsbg., under 1. 

Septeinber 1917. 

Traadt udenfor Nummer: 
Ingeniørassistent under 17. Lønkl., E. Tiichsen, 2. Distrikt, 

Maskintjenesten, Aarhus, fra I. Oktober 1917 til 30. Sep
tember 1918. 

Afskediget 1, 

Lokfyrbøder L. M. J, Skagen, Frederikshavn, efter An
søgning paa Grund af Svagelighed fra 31. Oktober 1917. 

1. Se�tember 19J7.
forfremmet til Lokomotivfyrbøder er: 

Lokfyrbøder P. Bøttern, Esbjerg, i Struer. 
• V. Strunge, Aarhus H, i Korsør. 

Ansat som Lokomotivfyrbøder er:
Ekstrahaandværker A. A. C. Pedersen, Værkst., Nyborg, 

i Gedser. 
• J .. K. Andersen, Centralvkst., Aarhus,

i Struer. 

forflyttet efter Ordre er: 
Ingeniørassistent under 18. Lønkl., V. P. Mølgaard, Ma

skinkontoret, til 1. Distrikt, Maskintjenesten, Kbhavn. 

forflyttet efter AnHl■inl er: 
Lokfyrbøder N. C. Nielsen, Struer, 

• H. L. M. Lytzcn, Langaa,
K. P. Søndergaard, Ged§er,

1. Oktober 1017.

til Esbjerg. 
- Frederikshavn.
- Langaa.

Udnævnt af H1. Maj. Kongen er: 
Ekstramaskinteiner, cand. polyt. T. Stohlschmidt, 3. Di

strikt, Maskintjenesten, Struer, efter Ansøgning til Ingeniør
assistent under 17. Lønkl. ved 2. Distrikt, Maskintjenesten, 
Aarhus. 

.. 



1.84 

Rettelse. Hjertelig Tak. 
l Nr. 17 ar nærværende Blad, 1. . ide, 2. Sp., I. Linie For 1·c11li� Deltagelse ,·ed min k:L'l'l' .\l;111cls, Lo

komoti vl'urer Uru u1�s sorgel ige I )(,cl og llegr:1 ,-�•!.;"
l.Jede · alle modtage 111111 hjerlclig�lc Tak.

fra oven lilfojes ef'ter ·t a tsban er: .\aret 1!:JI:i
afleveredes til de samme Jel·npaner -

I 

Bytning. 

.\I :1 r j t' 13 r 11 LI 11.

En Lokomotivfyrbøder i Struer kunde ønske at bylte
med en Kollega i København eller :'\'yborg.

Billet mrkt. ,.Bytning" indsendes lil Bladets Kon
tor inden 8 Dage.

ORG OG A.BRØNDUM & SØNS
AKVAvmER

HAFNIA 
Samlet fersikringsbestand 

over 275 Milt. Kr. 

Samlede Garantimidler 
over 75 Mill. Kr. 

I III Godt økonomisk Nyt!

.Kliru1ry Sæbespaaner.
Den mest økonomisk og letteste Maade at bruge Husholdningssæbe paa. faas overalt. 

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

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

VI klæder dem paa alle J 
I for ca. 1/2 Pris 35 Il estergade 35 

B r j S to I"
{

blaa&sortSerges • O O O \led Siden af , , 
Costumer 

kulørte, encelske I Br Københavns blllla;e Kaffelaa;er. 
Alpaca &ru & • Husk dobbelt Væat aives al alle Kvaliteter, sorte. 

I 
• • 

Overstykker Alpaca & kul. for derved at bevise vore billige Priser paa 
Pla;ekJoler&Overstykker • vor extra Kvalitet, som sæl&•• til vore al111in-
Dren1._etøJ - Stortrøjer. 

I deli&e Butikspriser 45 ii 49 Ø. pr. '/s Kilo. 
PRBVELAGERET • Ordre pr. Telefon 

NØRREBROGADE 187 '. I inden 12 expedues samme Dag. 

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

r. · Stig /\ndersen \Jinhandei
10 Hyskenstræde 10 

DANSK CALORIC PUNSCH === mrk. P. S. A. 

forlang den - faas overalt.
-------------------------

NØRREBROS VINIMPORT - �ftE��J:0-?/cff i'::
Rødvla: 90, 100. Portvin: 125, 150. Caloric Punch: 210, 250.

Rom: 210, 230. Cacao: 220. Cognac: 210. Marte!: 280.
-------------------------

H U S K ! CHRISTIAN SGHERF Herrelingeri � 

Bemær k! 

Stort Udvalg i Manchetskjorter, Undertøj, 
/fatte, Slips, R.eÆnfrakker, Motortrakker

N Ø R R E B R O O A D E 1 6 4.

Mod Forevisning af Medlemskort erholdes 5 pCt. Habat. 

��o��o��w���cø��®®�ww� 

i Damer! � 
•z:7 � 

@ . @ 
® Hattene pyntes gratis. @ 
@ .Vi har nu fremlagt @ 
@ vore Straahatte til Damer @� og Børn. Billigste Priser Gi:.
� paa Pladsen. Kun i Par- � 
@ tivarehandel·en. Frederiks- � 
@ borggade 1 (lige overfor @ 
@ Rosenborggade.) � 
�@ao�®@�a�a�@@�®$� 
_____ ....::!I ______ _ 

tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgade 69, 

Konsultation fra I 0-7 Tlf. Vester 905 x
Hele Tandsæt tra 20Kr. 
Ældre Tænder omsættes billigt. Plombering og Tandudtrækning, ModeratePriser, Bedøvelse hver Dag Kl. 2, Reparation udføres paa faa Timer, 
Jernbanefunktionærer indr. 5 pCt.

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

Husk 

Hørkram- 8' Detailhandel 
Vedb•ksade Nr. 10. 

Udsal& al Kul, l(oka •i Buende. 
Altid ekatra &ode Kvaliteter 

T•lf• T•s• 9JJ :11. 

! <J<onfeftfæfder>en ! Ko��niaJ!��g��!ni�pen,
! 0esfeP6r>ogade 16 . I Æa;te holl. Java•KaHe ,:o,.::.-:::-'::,':',·.:_:_:_:_:_:_:::::::._:,:::_:::. 

! Største Udvalg i Confekt og Chokolade. i �:::-�:,�:g: \1��;� s!�:::
1

;:0:� ;
•

�
ri

� 
I Tlf. Vester 2504x ; P. ANDERSEN. Tlf. Taga 220 x.

Uda-aar I Oan2'e maanedli�. Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn B. fif. Vester 2895 v.
Abonnementaprl1: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes' paa alle Postkontorer i Skandinavien.

Annonce-1:!.k■pedltlo■eri { -for Kj•b�nhavn: C. Haa■en, Sommerstedgade 22•, Telefon Vester 4011. 
for Prov1aaen: L. Rumua■ea, Hans Tauaensgade 14, Odense. Telefon 2288.

========"'======:-==-==-"'--=-

--1 
I» c,q 
I» 

cri en 
:-I 

I • I • I • I • I • I • 
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