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Fra de belgiske Jernbaner under 

Krigen. 
Ved Otto Bendixen. 

En anden Udvej til en ufarlig Standsning af 
disse løsslupne Lokomotiver og Tog bestod deri, 
at man dækkede Sporet med Grus. Naturligvis 
maatte det ogsaa her dreje sig om, ikke uden 
videre at lade den forreste Del af Toget løbe ind 
i en Hob Grus, thi de bageste Lokomotiver vil 
da skyde Vognene ind i - eller over hverandre. 
Hvis man derimod ved Hjælp af et tilstrækkeligt 
Antal Soldater eller Jernbanepersonale kaster Grus 
paa Skinnerne saaledes, at hele Togets Gang bli
ver besværliggjort, saa vil den ønskede Hensigt, 
Uskadeliggørelse uden Tab af Materiel, let lade 
sig opnaa. 

En tysk Kaptajn' meddeler i »Ha n o 111 a g  
N ach r ic h ten« lidt fra Tiden under Tyskernes 
Fremrykning i Belgien: 

I Køln havde man til Marschen ind i Fjende
land stillet et Arbejdstog til Disposition, hvilket 
folkene saa hurtigt som muligt forstod at ind
rette til Bolig. Det medgivne Lokomotiv, et G ,, 
(D Godstogslokomotiv) trak os paa vor Kryds og 
Tværs Kørsel gennem Belgien og forblev hos os 
til D . . . . . Paa en Række belgiske Banegaarde, 
der for det meste kun en eller to Dage forinden 
var bleven forladt af Fjenderne, skulde Kompag
niet bygge Ramper til Udladning af de efterføl
gende Tropper, for det meste muttersalene mellem 
en fjendtlig, tilbageholdende-Befolkning. I D .... , 
hvor vi maatte give Afkald paa vort Lokomotiv 

kom vi Slagmarkerne i Vestflandern nærmere, og 
de første Saarede strømmede i store Skarer til vor 
Banegaard, da vi endnu ikke havde taget Stræk
ningen i Drift videre. Nu gjaldt det hurtig at 
sætte Tog sammen til Borttransport af de mange 
Saarede. Af Vogne havde Belgierne ladet rigelig 
blive staaende tilbage, men ikke et eneste brug
bart Lokomotiv. Der var nu ikke andet at gøre 
end ogsaa at sende vort smukke preussiske 
Lokomotiv med et af de Saaredes Tog til �ijem
met. Et Par Nætter havde vi nu i de kolde Ok
tobern.etter frosset dygtigt i vore uopvarmede 
Personvogne, da hørte vi fra Etapekommandanten, 
at flere hundrede belgiske Lokomotiver var hen
stillet i A og B. Straks blev der af Kompagniet, 
i hvilket alle livsstillinger var repræsenteret, ud
taget to 'Lokomotivførere og to Lokomotivfyr
bødere, som i Bil kørtes til A. Der stod ganske 
rigtig mange Lokomotiver, men paa hvert mang
lede en eller anden vigtig Del, for det meste 
Haner eller Ventiler. Erstatningsdele var ikke for 
Haanden, og vi kunde saaledes ikke fyre nogen 
af dem op; vi maatte køre videre til B. Senere 
har vi erfaret, at man i en Kanal har fundet alle 
de afskruede Lokomotivdele i A., omhyggeligt 
sammenbundne og betegnede med vedkommende 
Maskines Nr. Tilsyneladende har de belgiske 
Lokomotivførere troet, at vi om kort Tid atter 
vilde rømme Landet, forinden vi havde haft Tid 
til at forny Erstatningsdelene. I B. havJe vi blandt 
de mer en_d 100 tilstedeværende Lokomotiver nu 
udsøgt os to Godstogslokomotiver af den Type, 
som er gengivet i Pig. 1, og forsigtigt fyret dem 
op efter at have overbevist os om, at ingen Dy-
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stamme'.1e fra Aaret 1909, den anden fra 1911. For
brændingsgassens Gennemgang gennem Over
hederrørene er kun aabcn unqer Kørslen og staar 
automatisk i Forbindelse med Regulatoren. Deres 
b�dste og stærkeste Lokomotiver har Belgierne 
taget med til Frankrig. De fleste af de Lokomo
tiver, som er faldet i vore Hænder er ubrugelige 
i vor Tjeneste. For det meste er Messing - og 
Kobber paa de ældre belgiske Lokomotiver :';ke 
blevet sparet. 

I det Øjeblik, hvor de 
tyske Tropper betraadte 
fjendtligt Lando111raade, 
forøgedes naturligvis Van
skelighederne ved Jern
banetjenestens Udførelse. 
De tilbagegaaende Fjen
der havde sprængt alle 

Broer i Luften (fig, 5) r.:ed Dynamit · 
og som før nævnt spærret el:er sprængt 
Tunneller, ødelagt det rullende Ma
teriel, som ikke havde kunnet føres 
med tilbage, og havde desuden saa 
vidt muligt midlertidig ubrugeliggjort 
selve Banelegemet ved Oprivning af 
Skinner og Sveller og delvis Ødelæg
gelse af disse. 

· Det var selvfølgelig nødvendigt, at
de indtrængende Tyskere kunde rykke hurtigt frem, 
og det var derfor af største Vigtighed, at Jern
banerne snarest muligt kunde blive brugeliggjorte 
igen bagved· de fremrykkende Tropper. Med tysk 
Grundighed var dette forudset af den tyske Ge
neralstab og alle fornødne Forberedelser truffet i 
saa Henseende alt i fredstid. Det er en bekendt 
Sag, at tyske Jernbaneembedsmænd f�r Krigen 
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ikke alene kendte den Jernbanestation til Punkt og 
Prikke, ved hvilken de i fredstid gjorde Tjeneste 
i Tyskland, men, ogsaa havde nøje Kendskab til 
den Jernbanestation i Tysklands Naboland, ved 
hvilken de under en lnvation skulde gjøre Tje
neste for at tjene de tyske Krigsformaal. 

Som et Eksempel paa Tyskernes Organisations
talent paa det omhandlede Omraade skal nævnes 
je rnba n eo r g a nisa t ion N r. l's Arbejde ved 
Krigens Begyndelse. Organisation Nr. I var 

stationeret i A i x-la
C h ap e 11 e, ikke 5 km. 
fra Belgiens Grænse. 
Under Tyskernes Ind-

r rykning· i Belgien fandt 
,. Nr. I<, - fraset min
dre Beskadigelser, som 
oprevne Jernbaneskin
ner og Sveller, væltede 
Lokomotiver og V agne, 
der spærrede Linjerne 

Fii, 5. forskellige sprængte j •rnbatiebroer. 

-- tretten Broer, som var sprængt 'med Dynamit, 
og en Tunnel, der var spærret ved, at et Antal 
Lokomotiver med fuld fart var bragt til at støde 
sammen i den. Desuden var alle Telefon- og 
Telegrafledninger revet ned og alle herhenhørende 
Stationsapparater gjort ubrugelige, ligesom selv
følgelig alle Skiftesporsapparater og Skiftespor og
saa var ødelagt. Den 1. Septembtr 1914 forla�de 

' 
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Jernbaneorganisc1tion Nr. 1 sit Standkvarter til 
B ru x e 11 e s, og ved Udgangen af Oktober var 
dens Standkvarter i L i  11 e. Paa de paagældende 
Tidspunkter var alle nødvendige Istandsættelser 
af Jernbanenettet længere tilbage foretaget, saa at 
Trafiken kunde ske uhindret, og kort Tid efter 
var endog Jernbanetjenesten der atter i den møn- · 
sterværdigste Fredsorden. 

Allerede nogle faa Maaneder efter Krigens Be
gyndelse var det dog ikke alene Istandsættelse 
af ødelagte Jernbanelinjer og Opretholdelsen af 
Trafiken paa bestaaende Linjer, som optog de 
tyske militære Jernbanemyndigheder, men ogsaa 
Bygningen af helt nye Linjer og Sporfordobling 
paa bestemte Linjer. IJa de tyske s t r a t et is k e  
Jernbanelinjer, af hvilke flere gennem Aaringer 
havde lig·get saa at sige ubenyttet hen, selvføl
gelig standsede ved den tyske Grænse, var det 
nødvendigt at fortsætte dem ud over Lands
grænsen, alt efter som Operationerne skred frem 
der. Man vil saaledes se, at det var srore nye 
Opgaver, som paahviler den tyske Generalstabs 
Jernbanesektion. I Vinteren 1914-15 anlagde 
Tyskerne dernæst umiddelbart bag ved deres 
front i Frankrig, hvor Jordbunden mange Steder 
var moradsagtig, Vejene frygtelig opkørte.og Jern
oanelegemerne delvis i en meget daarlig Forfat
ning, talrige Sporvejslinjer, som førte helt frem til 
lldlinjen, for at de store Forraacl af Forplejning 
og Ammunition kunde bringes frem hertil. 

Indtil April 1915 havde de tyske Jernbane
tropper i fjendtlig Land bygget 104 store Broer, 
genopført 8 store Tunneller og udvidet l 60 Jern
banestationer samt bragt 14 ødelagte Hovedbane
linjer i fuldt ud brugbar· Stand igen, foruden at 
de havde anlag� en Mængde F6rbindelsesbaner 
mellem bestaaende Linjer. Samtidig med dette 
Arbejde i umiddelbar Nærhed af Fronten havde 
tyske Civilingeniører • besørget et tilsvarende Ar
bejde længere tilbage . 

Som ma11 vil se, er det et stort og fortjens! 
l"uldt Arbejde, de tyske militæ're og civile Myn
digheder i Forbindelse med d� tyske Jernbane
tropper har udført under Krigen til Gavn for deres 
Land. --- Hertil har det tyske Lokomotivpers,onale 
ydet en stor og værdifuld Indsats, mange og 
strenge Strabadser er gennemgaaef og mange 
Heltegern· nger udøvet. Adskillige har fundet Dø
den under Udøvelsen af deres Gerning, ·og ta -
ri0e har modtaget Jernkorset for deres Mod og 

Udholdenhed. Meget af Interesse vil herom kunde 
skrives, naar alt en Gang kommer til at ligge 
klart for Dagen. 

Sluttelig skylder vi en Tak til �Hannovers c he 
M a s c h i n en b a n-A c t ie  n-G e se 11 s c ha f t«, Loko
motivfabriken i Hannover, som beredvilligt har 
overladt os Clicheerne til ovenstaaende Artikel. 

Situationen. 

Tirsdag den 25. Seplembcr mødle H.cpræsen
Lanter for Centralorg:rnisalionerne i Finans
ministeriet til Forlrnndling om del af Central
organisationerne rejste KraY om Supplements
lillæg for 1917 og Dyrtidstillæg for 1918. 

Tjlstede var fra Hegcringen Koosejlspræsi
dent Zahle, finansminister Brandes og Gene
raldirektør Kofoed. Finansministeren var 
Ordfører for Regeringen. For Organisatio
nerne mødte C. O.s Lønningsudvalg, der var 
suppleret med Lokomotivfører M. Mortensen 
fra Esbjerg. 

Man mærkede slraks, al der denne Gang 
var nogel usædvanligt paa F,crcle, at man 
denne Gang var venlcl; ikke som :\lænd, der 
skulde snakkes med, men derimod som Hc
præsentanter for Organisationerne, der nu be
stemt havde krævet Forhandling, og nu ikke 
længere vilde nøjes med en elskværdig "Slud
der". Delte Indtryk blev straks nnderstrcgcl 
af FinnnsminislereJJ, cle1· :iabnede Mødet med 
nogle Udtalelser 0111, at den Stilling, Hegerin
gen nu indtog overfor vore Krav, aldeles ikke 
var paavirket af 01·ganisalionernes Holdning, 
men han vilde dog korl 11dt'ale, at vor Agit:ilion 
- vore Resolutioner - m. m. ikke havde
medvirket til at fremkalde Sympati for Tjene
stemændene. 

Vi
. 
kan her k1111 udtale, at Sylllpati er en 

udmærket \'are, som vi altid ønsker ,·il L>live 
os tildelt i rigel ig :\længde, men samtidig nu1c1 
vi jo rigti gnok tilstaa, at Sympatien som Hus
holdningsgensl:u1cl ikke 11:ir saa overdrcYcn 
Værdi. Vi kan erindre 0111, hvordan del gik, 
da Dyrtidshjælpen lil. St:ilstjenestemændene 
første Gang var til. Behandling i Rigsdagen: 
da stillede Regeringen et Fo1·slag, der v,1r kal
kulcrcl t:M 3 1/t Million Kr. Ft>rslaget blev mocl-



taget med den største "Sympati" og Velvillie; 
alle Ordførerne var saare ,·elviUige. 

Saa gik Sagen fi1 Udvalg, hvor Sympatien 
blev afklaret. Ak ja, det blev Tjenestemæn
dene en dyr Proces. Da I· orslagel korn til
bage fra Udvalget, var det ændret saalcdes, 
at det nu kalkuleredes til 2½ Million Kr.; men 
da Dyrtidshjælpen var udbetalt, var der her
til kun medgaaet 11/2 �Iillion Kr. En i Sand
hed meget dyr Sympati. 

Men tilbage til Forhandlingsmødet. 
. Finansministeren spurgte sluttelig, om de 
mødte Repræsentanter var forsynede med for
nødent Mandat til at slutlc Overenskomst med 
Regcri1igen. Herpaa maatte Hepræsentanterne 
svare, at det var de ikke, de var mødte under 
den Forudsætning, at der vilde blive givet 
dem Lejligh�. til at drøfte Regeringens Til
bud med vore Organisationer, inden den en
delige Overenskomst sluttedes. Ministeren 
kunde ikke under disse Forhold forhandle 
med os; thi da han mødte med Fuldmagt· til 
at slutte Overenskomst, medens vi ikke havde 

en saadan Bemyndigelse, saa var vi ikke _paa 
lige Fod med hinanden. Derefter vedtoges 
det at udsætte Mødet til den fø\gende Dag. 

Der holdtes nu Møder i de forskellige Ho
vedbeslyrelser, og Repræsentanterne fik de 
ønskede Mandater. 

Onsdag den 26. Sept. mødte Organisatio
nerne atter i Ministeriet, hvor Forhandlin
gerne fortsattes og varede ca. 3 Timer. For
handlingerne førte ikke W endeligt Resultat, 
men man enedes om at fortsætte i et senere 
Møde, for at Regeringen kunde faa Lejlig
hed til nærmere at drøfte Organisationernes 
absolutte Minimums Krav. 

Vi forventer, at Organisationerne i det af
sluttende Møde vil kunne opnaa et forsvarligt 
Resultat. 

· 

N aar Forhandlingerne er slultcde, vil der 
· slraks fremkomme et udførligt Referat af Sa
gens hele Forløb.

Vi har i Anledning af den foreliggencle Si
tuation modtaget følgende Telegrammer: 

Fra Norsk Lokomotivmands Forening: 
I taknemlig erindring om de danske lokomotivmænds 

storartede offervilje under vor lønskamp sendes vor 
hjerteligste tak. Alle norske lokomotivmænd er be
redt til at yde sine danske koleger og organisations-
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brodre al mulig økonomisk og moralsk støtte i kampen 
for bedre livsvilkaar. 

J. Kr a f t  Lu n cl. Em i l  S a n  cl b e r g  .. 
Fra Forenina-en af I?unktionærer ved Dan-

,, � 

ske -Privatbaner: 
T i 1 D a n s k L o k o m o t i  v 111 a n d s F o r e n i n g. 

I Anledning af den af Statsbanetjenestemændene 
indledede Aktion til Opnaaelse af tilfredsstillende Sup
plements-Dyrtidstillæg for indeværende Aar samt Dyr
tidstillæg for næste Aar vedtog vor Hovedbest)1relse 
paa et Møde den 19. dennes følgende Udtalelse: 

Saafremt Statsbanernes Tjenestemænd fra 1. Januar 
n. A. ser sig nødsaget til at fratræde deres Pladser,
vil Hovedbestyrelsen af yderste Evne virke hen til,
at vore Medlemmer .i enhver Henseende skal indtage
en fuldstændig solidarisk og kollegial Holdning.

Da vor Organisa:tio� fuldt ud sympatiserer med den 
Bevægelse, som Statsbanetjenestemændene har paa
begyndt, og da vi ønsker, at de maa opnaa at komme 
til at leve under taalelige Vilkaar, tilsi-ger vi Dem 
al den moralske og pekuniære Støtte, som vi maa 
være .i Stand til at yde. -

Med kollegial Hilsen 
P. H. V,., 

H ail.&1e n. 1 

Tjene_stemændenes Opsigelser.

I Følge Dagspressen er forhenværende Kon
sejlspræsident Kl. Berntsen i et Foredrag paa 
Voldby Højskole over Emnet "Opdragelse" 
fremkommen med nogle meget mær_kelige Ud
talelser. I Følge "Grenaa Folketidende" ud-
talte han blandt andet: 

"at mangfoldige Mennesker, langt, langt flere 
end der er Brug for, søger ind i Jernbane
væsenet, Postvæsenet eller et af de andre V æ
sener, Staten har saa mange af, men er de 
først kommen derind, bliver-de utilfredse. Jeg 
har i mange Aar jkke truffet en tilfreds Funk
tionær; de er alle og altid misfornøjede, og 
nu truer de endog med Strejke. 

Hvis Statsfunktionærerne strejker og ned
lægger Arbejdet, er det Revolution, thi in
gen Stat kan bestaa, naar Statsmaskineriet 
standses. Funktionærerne ·har heller ikke Ret 
til at strejke, og det er allerede for meget, 
at de truer dermed. Jeg tror det kommer af, 
at disse Folk nok har faaet en Del Kund
skaber, men· at det skorter noget paa Op
·dragelse."

Vi skal ikke komme nærmere ind paa Kl.
Berntsens Udtalelser om den manglende Op-



dragelse, fordi al disse er blen1e grundig til
bageviste af et :\Icdlem al' vor nuværende Re
gering, Indenrigsminister O v e  R o  cl e, men 
iøvrigl viser Folketingsmanden en forbløf
fende Uvidenhed med Hensyn til Ansøgnings
forholdene vei:l de forskellige Ela.ter, idet hans 
Udtalelser aldeles ikke _passer. 1 Henhold til 
Indenrigsministerens nedenfor gengivne Ud
talelser kunde Folketingsmandens dtalelser 
passende anvendes om ham selv. 

Indenrigsministeren u'dtalte bl. a.: 
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,,En og anden kan mene, al Statens Tje
nestemænd har understreget deres Ønsker 
stærkere end' nødven<ligt og klogt var. Man 
bør dog ikke glemme, hvorledes Forholdene 
er. 1�jenestemændene har faste Incltægler, som 
de ikke kan forøge, og de er gaael glip ,1f 
den forøgede Købeevne, andre har kunnet 
glæde sig ved. Dyrtiden har slrnaret dybt i 
clqes lncltæ.gler, og Dyrtidshjælpen har langt 
fra værel i Stand til al dække Prisstigningen. 

Disse- Mænd og Kvinder med de fasle Ind
Lægter lrnr i Krigsaarene først qg fremmest 
baaret D::�gen:-; B_yrder, qg det skal ikke _glem
mes. Naar de nu slutter sig sammen under 
l;ellraabet: Bold sammen, og hold ud, vidner 
del ikke om'. m a 11 g l e n  cl e O p d r a g e  Is e, 
:saaledes som del er blevel sugt, men om e n  
g o  cl O p  Ll r a g e  Is e. Del har allid værd g o d  
0 µd r a g e l s e  al tale om dctJ man ,·cd Be
sked med, og ellers Lie stille. l øvrigt e1· del 
mil Indtryk, at Tjenestemændene ikke har haft 
nogen Trusel mod Samfundet i Sinde ved 
Fremsællelsep af deres Ønsker." 

lndenrigsminislereus Udtaldser er i nøje 
Overensslemmclse med den Opfatlelsc., som 
nu er den gældende, al.det vil lykkes H ege
ringen og Tjenesteniændene al opnaa en fre
delig Overenskomst, s:wledes al Opsigelserne 
tu1clgaas. Tillige ,,it :\linislercns \;dtalelser, 
der kraflig tilhage\'iser Klaus Bl'rntsens for
nænnelige Ucllalelser, i mange Kredse bevirke 
et andel Syn paa Tjenestemændenes Aktion, 
idet Ministeren saa klart sliller sig paa Tjene
stemændenes Side overfor saadanne taabclige 
Angreb. 
c::><::>c>c:><:c:::>e:>c:>c::x:::>c:><::>c:x:::>� 

Besøg altid din Afd�lings Møder

naar Du har fri 

• 

Fællesrepræsentationen fo·r 
offentlig ansatte Tjenestemænd 

i Danmark. 

Tirsdag den 18. September holdt Fælles
repræsentationen for ol'fcnlliO' ansatte Tjene
stemænd i Danmark konslituerende :\Iøcle i 
Kjøhenhavn. Der var møcll 13H H.epræscntan
te1· for 47,417 :\Icdlemmer. 

Viceskoledireklø1· Svane og Forretningsfører 
ved del komn1tmale Arl>ejderforl>und, Thom
sen, valgtes til Ordstyrere, og Telegrafist Inge 
Holm og �laskinassislenl Schmeltzer lil Sekre
tærer, qg saa l'ik FormaJ1den f'or det ned
salte Udvalg, Stationsl'orstande1· Henriksen, 
Ordel for åt al'lægge Bcrctni1)-g om Udval
gets \rbejde. Han gjonle rede ·for Formaa
let for Tjenestemændenes Fa·lle Tepræsenta
lion: at vi1·ke fo1· i Ol'l'entliglw(len og i de po
litiske Partier at vække Forslaaelsc for Tje
nestemandsstandens Saml'undsopgaver og be
rettigede Krav. Hm1 udtalte. al de mauge Op
gaver, som Stat og Kommune ellcrhaanclen 
har paataget sig, og som er rene og skære 
Erhvervsopgaver, ha\'(le skabl saa mange 
Funklionærer, al man ikke tidligere har kendt 
nogel lignende, og inO"en tænkte over, lwor 
sloi· denne Stand var. 

Vor Stand tæller nu over 60,000 Erhvervcre, 
som med deres Familier udgør en Tiendedel 
af Landets Befolkning. Tjenestemandsstanden 
var talmæssig større end Handelsstanden, ja 
endog den betydende Gaardmandsstand. Selv 
om man naturligvis ikke skulde anses efter 
sin Størrelse, ,,ar Tjencslemandsstanden af 
saa slor Betydning for Sam[undct, al den 
kunde kræve al blive l1ø1t. 

Han J:Ortsatte: �[en den Stilling, vi indtager 
er socinlt set en Uncltagelsesslilling, noget i 
Relning al' ,,Borgere af 2. Klasse". \ i er taalt, 
men har ikke Lov al tale med. 

Formanden betonede, at fremlidig vilde det 
økonomiske Forhold mellem Slat, Kommune 
og Tjeneslemæncl bli\'l' betragtet som ot For- . 
hold mellem Arbejdsgi\'er og Arbejder. Slat 
og Kommune kom Lil al opgive at optræde 
som den eneheslemmendc. Den kunde det ikke 
i del frie rbejdsmarked. Det burde ikke være 
anderledes, fordi en Tjenestemand var ansat 

l ' 
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paa Aaremaal. Og naar den paastod, at �øn
nen maatte være afhængig. af de finansielle 
Forhold, var det en Uret, der øvedes. Det 
tillodes ikke en privat Arbejdsgiver.· Staten 
havde ikke. Lov til at ekspropriere Tjeneste
mændenes Arbejdskraft til Fordel for andre 
Borgere. 

Han sluttede med at sige, al Tjenestemæn
·dene ikke vilde vilde skabe "Funktionarisme".
De krævede kun al være medbestemmende ·
ved Lønansættelsen. , Vi vil ikke have det
ondt, medens den øvrige Befolkning har det
godt, og saa, naar Befolkningen begynder at
faa del knapl, at have del endnu mere ondt.
- - Vi ønsker ikke Kamp med det øvrigel
Samfund. Vi haaber at komme over det med
Forstaaelse og imødekommenhed. Men vi er
færdige med at være �uplikanter." (Stærkt
Bifald).

. . 

Efter at mange Talere havde haft Ordet, 
nedsaltes et Udvalg Lil at affatte en Reso
lution. 

Efter en Frokostpause samledes man igen 
Kl. 21/,i. Em. Vedtægterne vedtoges enste;m-
migt. 

Resolutionen, der vedtoges enstemmig, h�v
de følgende Ordlyd: 

,,Det konstituerende �1løde af ,/'ællesrepræ
sentationen for offentlig an�atte Tjeneste
mænd i Danmark" udlaler: 

Tjeneslemandsstanden maa kræve en �aa
dan økonomisk Stilling, al dens ·Arbejde altid 
kan venles udført paa en for Samfundet Lil-
fredsstillende og betryggende Maade, og saa-
ledes at dens Stilli1ig staar i det rette For
hold til deres Opga,,ers kulturelle og sam
fundsnyttige Betydning, og maa i Øjeblik.kel 
fremhæve 
· a t  15yrtiden nødven

1

diggør en hurtig eg fyl
destgørende Forhøjelse af Statens og Ko�mnu
nernes midlertidige Dyrtidstillæg, 

a t  den endelige Lønrevision, som allerede 
før Krigen var paakrævel, fr,emmes hurtigst 
muligl; Lønningskommissionens Arbejde øn
skes derfor fremskyndet. 

Fællesrepræsentationen tilsiger sine enkelte 
Afdelinger fuld Støtte i Arbejdet til Fremme 
af Tjenestemændenes Krav ved Hjælp .af de 
Midler, so111 indenfor de enkelte Orga.nisatio
ner findes tilraadelige og formaalstjenlige." 

Man gik derefter oYer til Valg _af de 25 Be
styrelsesmedlemmer, som Fællesrepræsenta
tionen skal ledes af. Afstemningen var skrift
lig. Valgte blev: 

Stationsforstander H enriksen, Traf i kassi
stent Høgsgaard, Forretningsfører Charles Pe
tersen (Dansk Jernbaneforbund), Toldkontrol
lør Halland, Overlærer Th. Petersen,. Sta
tionsforstander Hansen, Asnæs, Postbuq Bød
skov, Lokomotivfører Christensen, Esbjerg, 
Landpost Chr. Petersen, Vejre, Toldrorsbe
tjent Andersen, ·overbetjent Krogh, Telegra
fist L. P. Jensen, Forretningsføret· Thomsen 
(Kommunale Arbejderes Forbund), Togbetjent 
Rodevang, Lærer l\Iørch-�fogensen, Maskin
assistent Schmeltzer, Ingeniør Poul Sørenseni 

Forretningsfører Ch. Olsen, Politibetjent An
dreasen, Toldassistent Thomas, Lokomotivfb. 
Rasmussen, Ingeniør Danø, Formanden for , 
Provinsens kommunale Arbejderforbund Mad
sen, Postkontrollør Axel Nielsen, Vejle, og As
sistent Kaarøe, Kjøbenhavn. 

Mødet sluttede med el Leve for den nye 
Sammenslutning og med Ønsket om, at den 
maatte have Held til ad fredelig Vej at føre 
sine Krav igennem. 

Lønningskommissionen. 

Trafikminister Hassing-Jørgensen 

udnævnt til Formand. 

Den l. Henhold til Loven af 21. Juli ned
satte Lønningskommission har faaet følgende 
Sammensætning: 

Valgt af Kongen: Trafikminister H a s s i n g
.1 ø r  g e n s e  n (Formand), Departem ntschef i 
Statistisk Departement A d. J e n s e n  (Næst
formand). 

Valgt af Konsejlspræsidenten:' Departe
mentschef i Marineministeriet C. V. 0 1 s e n, 
Generålsekretær Fr.·v. P e t e r s e n, Kontor
chef i Undervisningsministeriet L e  h m  a n  n, 
Stationsforståncler ;'I. C. H e n r i k s e n, Sorø, 

/felegrafist L. P . .I e n s  e n, Kjøbenhavn, Por-
tør C h. Pe t e r s e n, Kjøbenhavn, Postbud J. 
Bø d s k o v, Kjøbenhavn, Lærer C. Di g e, 
Aunslev og Lærerinde Frk. T h o r a  Peter-
s e n, A a l b o r g. 

Valgt af Folketinget: Folketingsmændene, 
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Toldinspektør Iva r B e r  end s en, Pa stor 
Da h l, Gd r .  Ma rk vor s c n, F orrelningsfø
rer Vald emar Olsen og Husejer Søre n 
Svend s en. 

Valgt a f  Landstinget: Folketingsmænd.ene 
Tele grafist Abrahamsen, Adjunkt Ko c
f o e cl, Landstin g s mændene Gclr . Ejsin g, 
Amtsraadsekretær O lu f Jens c n o g  Bladucl
gi ver Jørg en Pede rs e n. 

Til Sekretær e r  be skikket Konlorchef i Ge
neraldirektoratel for Postvæsenet M. C. V. 
Lars en. 

Resume 
af Forhandlingerne paa Lokomotivførernes 

ekstraordinære Kredsgeneralforsamling. 

Til Dirigent valgtes S t P a n cl, Aarhus. 
Til Sekretær valgtes C h r i s  t i� n s  e n, Fredericia. 
Til Justeringsmænd valgtes Sibbernsen, Ar. , og F. 

Jensen. Fa. Erter at Mandaterne var godkendte, gjorde 
F o r m a n  d e n  i en længere Tale rede l'or Aarsagen 
til Ekstrakontingentets Oplu·ævning. N aar l(redsbe
styrelsen havde sat Spørgsmaalet paa Dagsordenen, 
va1· det for at faa dette lovlig afgjort. - Vedtager for
samlingen nu, at Kredsbestyrelsen har handlet rigtigt, 
er det Lov, og enhver vil blive behandlet derefter. 

R a s m u s s e n, Struer, stillede paa sin Afd. Vegne 
følgende Forslag: 

,,Struer Lokf. Afd. Delegerede foreslam·, at de 6 
Kr., som er indbetalt, tilbagebetales Merilemmerne. 

C. R a s llli u s s e n. - A. E. J e n s e n."
Endvidere fremsattes følgende Forslag af Pe te r

se n, Aalestrup: 
,,Der kan ikke disponeres over Reservefonden eller 

Dele deraf, uden at der ved en sktiftlig Afstemning 
blandt alle Foreningens Medlemmer er Flertal der
for." 

Fra K r  e d s b e s ty r e 1 s e n l'orelaa følgende For-
slag: 

,,Generalforsamlingen vedtager at godkende den af 
Kredsbest yrelsen iværksatte Opkrævning ar Ekstra
kontingent i Anledning af den norske Konflikt. 

Generalforsamlingen paa1ægr1er clerl'or alle Medlem
mer af Kredsen at indbetale Kontingentet og paa
lægger Afdelingerne· at indbetale Beløbet til Kreds
kassen senest i Oktober Maaned." 
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Der forelaa endvidere følgende af Lokf. Gr os e n
Ar. stillede Forslag: 

,:Det oblig
.
atorisk paalignede Ekstra-Kontingent merl 

paaløbne Ren ter elan ner Grundlaget for et Reserve
fond, om hvis Udstrækning og Anvendelse Hoved
bestyrelsen paa det ordinære Delegeretmøde i 1918 
udarbejde et Forslag." 

Efter nogen Diskussion vedtoges Kredsbestyrel
sens Forslag enstemmig. 

Resume 
af Forhandlingerne paa tokomotivfyrbøder-Kred

sens, ekstraordinære· Generalforsamling i Aarhus 

den 15. September 1917. 

Punkt 1. 
,, 

,, 

2. 
3. 

DAGSORDEN: 
Prøvelse af l\Iandaterne. 
Valg af Dirigent og Sekretær. 
Sanktion al' Beslutning om Opkræ\'11ing 

af Ekstrakontingent. 
Acl Punkt 1. Kredsformanden aabnede Generalfor

samlincre11 med et Velkommen til de Delegerede, og 
konstaterede, ved Opraab af deres Navne, at alle 
var tilstede. 

Ad Punkt 2. Til Dirigent valgtes Høgilcls, Aalborg, 
og til Sekretær G. Nielsen, Ki. 

Ad Punkt 3. Kredsformanden gennemgik i korte 
Træk den norske Lønkonf!ikt og dens Forløb, samt 
refererede Afclelingsformandsm"!det i Fredericia den 
20. Juli ti. A. og anmodede nu Generalforsamlingen
om at godkende den Beslutning, der blev vedtaget der.

Der udspandt sig en meget livlig Debat om dette 
Møde og den der trufne Beslutning om Ekstrakon
lingentet. 

Esbjerg Al'deling stillede følgende Resolution: 
,,Da nu den norske Konflikt er afsluttet uden 

Kamp, tilbagebetales Medlemmerne de hertil afkræ
vede Beløb". 

Resolutionen blev forkastet med alle Stemmer 
mod 3. 

Kredsbestyrelsen stillede da en Resolution, der !ød 
saaledes: 

,,Idet Kredsgeneralforsamlingen godkender den paa 
Mødet i Fredericia den 20. Juli cl. A. tagne Beslut-

. ning angaaende Ekstrakontinge11t, og tiltræder den 
der vecltagne Resolution, bestemmer Generalforsam
lingen. at ingen Afdeling maa modtage ordinært Kon
tingent udover 1ste Oktober 1917, forinden foran
nævnte Ekstrakontingent er betalt. 

K r e d s  b es ty.r e  1 s en." 
Vedtoges ved Navneopraab med ·ane Stemmer imod 

1 og 2 stemmer ikke. 
Kredsformanden stillede paa K. B.s Vegne '.Forslag 

om, at de Delegerede fra Sjælland, Falster og1 Thi
sted bibeholdt Tillægsbilletter, men kun for Hjem
rejsen. Dette vedtoges. 

Kredsformanden sluttede Modet med en indtræn, 

.. 
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gcnde Opfordring til de Delegerede om at arbejde 
for en enig og fast Optræden overfor den Siluation. 
som var opslaaet, og med Lrc kral'tige Hurraraali 
for Kredsen skiltes Lokomotil'l'yrbødernes D legerede 
f'asl besl utlede paa al folgc 1 [ovedliestyrelsen i dens 
,\rbejcle for D�-rticlstillæget. -

P. A. J e n s  e n 

Motorskibenes stigende Driftssikkerhed. 
Det 7200 Tons stor·e i\fotor kib ebastian - vel 

nok det udenlandske byggede Motorskib, som hyp
pigst har værel orntall her i Bladet - er l'orn.vlig 
ankomrncl til :s;cw York efler at have fuldf'orl sin 
rjerde Rejse over tlanten. Denne Gang f1·a Houen 
crter en meget stormfuld Tur. Den ene ar Skibels 
to 1100 Hestes \Verkspoor Dieselmaskiner havde værel 
i Gang hele Rejsen uden en eneste Standsning, me
den den anden lum havde været stoppet en Time, 
saa længe en mindre Rettel e foretoges. 

Første lviaskinmester meddeler endvidere al den 
længste Standsning paa en af Maskinerne, siden ki
bet i Juni Maanecl forrige .\ar gik i Farl, har væ
ret sek<; Timer, hvad der skyldtes, al en ar ororhin
del ,c,·1ie var knækket, saaledes at \'andet sl.rommede 
ind og blandede sig med Smøreolien, og Standsnin
gen kun slod aa længe paa, at Vandel. kunde blh·e 
skilt u<I fra Olien. J\laskinerne anses ar :\lcstrenc 
for at ,·ære: fulcltud paalideJige, og. samslem111ende L. d
LaJelser l'r::i dem gaar ud paa, at der ikke vilde være 
noget risikabelt ved at gaa tilsøs med kun den ene 
Maskine i tjenstdygtig Stand. De to l lovedmaskincrs 
Gennemsnitsforbrug var 5,6 Ton pr. Dog11, mcdc11s 
H,iælpekedlerne brugte 1,9 Ton pr. Da". 

Undervandsbaadenes store Virkningsradius. 
Man hører saa ofte det pør.gsmaal frcmsal, h,·or

lecles det dog er muligt, at ndervandsbaadene ka 11 
have en saa enorm Aktionsradius og Bevægclscsf'ribcd. 
Grunden ligger simpelthen i den store L' cl \'ikling, 
Die5elmotoren er unclergaaet i Krigen, som gor, at 
dens Brændstofl'orbrug er blevet bclyclelig 11cclsal. 
[for\'ejen var det jo meget ringe og tocr ikke megen 
Plads op, bortstuvet, om man kan sige saaledc ·, som 
det var i Bundtanke, som scnere•kun le fyldes med 
\'and. ;\Ian regnede i de ældre Dieselmolorer med 
et Brænd Lofforbrug pr. 11. K. T. paa 270-275 gr. 
i\'u er man hell nede paa 200 gr. og derunder, ja 
ved :firtaklsmoloren, som Jo a1wendes i llandelsun
derv.a.ndsbaaden ,,Dcutschlancl''. endog endnu længere 
nede. Delte ringe Forbrng lwr muliggjorl en Slig-

· ning i Virkningsradien fra de første Unclervandsbaades
2000 Sømil til de uhyre Distancer _paa 8 a 10,000
Sømil, som de nybyggede store Baade ikke en men
flere Gange har gennemløbet. En af dem har endog
været 55 Dage i Søen, ganske henvist til sig selv,
og løst sin uhyggelige Opgave paa det bedste. Et
overordentligt Bevis paa den tyskbyg,gecle Dieselmotors
store Driftsikkerhed.

I Frankrig og Amerika har man som tidligere nævnt
anvendt Dampturbineanlæg paa' enkelte større Un�
clervandsbaade. Hvorledes Resultatet er blevet, er
under de foreliggende Forhold ikke oplyst, kun ved
man, at Brændstofforbrugel - der fyres naturligYis
med Olie - er mere end dobbelt saa stort som ved
de tyske U-baade.

Undervandsbaade uden Periskop.

Ifølge det italienske Tidsskrift Rivista Maritima" 
er der konstrueret en l -Baadstype:' som kan se uden 
at stikke el Periskop op over Vandfladen. 

Det nye System, som iøvri,gt endnu ikke er fuldl 
l'ærdigt bestaar af to Linser som er anbra-gl en 
paa h�er Side ar Undervand;baaden. De bruges i 
1� orbindelse med et Arrangement ar Linser og Re
flektorer. En Vanskelighed ved denne Anordning er 
det, at ndervandsbaaden maa navigeres nærmere 
OverOaclen, end naar den har Periskop; men del 
skal alligevel ikke være saa uheldi,g ror ndervands
baaden, som at vise et Periskop af den nuværende 
Type. 

Forøget Anvendelse af Vandrørskedler 
i Handelsskibe. 

De amerikanske Blade omtaler en stærkt forøgel 
Bestilling ar Vandrørskecller til Praglbaade og Lil
skriver dette to Aarsager. Dels Vanskeligheder ved 
at tilvejebringe rettidig og ti.lstr.ækkelig Forsyninger 
af Kedelplade, dels en forøget Tilt.ro til denne Kedel
types Fremtidsmuligheder. 

Bladene haaber, at den sidste Aarsag er den frem
herskende, fordi det Gang paa Gang har vist sig, 
at man kan naa større Nyttevirkning med disse Ked
ler, i Forbindelse med en betydelig \'ægtbesparelsc 
og en ikke ringe Forøuelse i Brændselsøkonomi sam
menlignet med cle almindelige, høje cylindriske Ked
ler af den saakaldte skotske Type. Man mener og
saa, at man nu kan forlade si,g paa deres Paa1ide
lighed og Varighep, og al VedligehoJdelsesomkostnin
gerne er gaaet betydeligt ned. 

ærlig i disse Dages Tonnageknaphed og enorme 
Fragter vil en forøget Nytlevirkni.ng af et Skibs Kedel
anlæg, i Forbindeise med Vægt- og Pladsbesparelse. 
have sin store Betydning. 

Kedelhaveri. 

l en af Board of Trades sidste Indberetninger om
tales et Maskinhavari paa en Fiskedamper, der i 
sin Fremstilling er ganske ejendommelig. Skibet ha,·dc 

.\ 
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en høj, cylindrisk Kedel med tre Kanaler og et Tryk 
paa 180 lbs. pr. sq.-inch. Fødeve_ntilhuset paa Kedlen 
var anbragt paa sædvanlig Maade og omfattede en 
Kontraventil og en Afspærringsventil indenfor denne, 
begge i samme støbte Hus. De var tilnærmelsesvis 
af samme Størrelse, og Dækslerne fastgjort med seks 
halvtomme Tappe. Stopventilen, som vendte sit Sæde 
mod Kedeltrykket, aabnedes paa vanlig i\[aade, ved 
Hjælp af det almindelige hesteskoformede Brostykke 
paa Ventilens Top, og et tilsvarende neddrejet Brøst 
paa Spindlen. Begge var imidlertid slidt rigeligt 'i 
Tidens Løb, ved den konstante Bevægelse, under Fød
ningen, saaledes at der var ½ Tommes Spillerum 
imellem dem. 

Da nu Maskinen sattes igang en Morgen, hvor Fode
brønden var fuld og Fødepumpen arbejdede med hele 
Vandmassen, Lukkede Al'spærringsventilen sig netop 
denne halve Tomme saalecles at Vandpassagen ind
snævredes, og Trykk�t i Ledningen· steg da saa mege't, 
at Tappene i Dækslet sprængtes fra og det varme 
Kedelvand strømmede ud og skoldede Fyrbøderne 
uhyggeligt. 

Board of Trade tilføjer ikke nogen Bemærkniug, 
men Afspærringsventilen har aabenbart ikke været 
ret- meget aaben, og der kan heller ikke have været 
Sikkerhedsventiler paa Fødeledningen, hvad der burde 
have opfordret til større Paapasselighed. 

Norsk og tysk Skibsbygning af Jernbeton. 

Som bekendt er man i Norge stærkt interesseret 
i Bygningen af StaaJbetonskibe. Der er nedsat en 
Kommission, der skal overveje Betingelserne for, at 
disse Skibe kan faa offentlig Anerkendelse, hvad der 
vel nærmest vil sige, om de kan blive godkendt 
af Klassifikationsselskaberne. Den nor ·ke Regering 
har imidlertid givet Tilladelse til, at "Fougners Sta:il
Beton Skibsby

0

gningskornpag11i, Akts., bygger to storre 
Motorskibe paa Prnve. Det forste bliver paa 600 
Tons --- 145 Fod langt, - Maskin- og Opholdsrum 
anbringes helt agter, og Forlasten faar tre Luger 
med de dertil hørende Spil. 

Norges Handels- & Sjøfartstidende roser den nor
ske Foretagsomhed, som indlader sig paa disse dri
stige Forsøg, og minder i den Anledning om, at Tvivl
lere bør erindre, at de første Jernskibe ogsaa modte 
megen Fordom, og man paastod blandt andet, at 
de vilde brække over, naar de korn op at ride paa 
en høj Sø. Hvad der vel nok maa siges at være 
modbevist af Tiden. 

Det andet Skib er paa 1000 Tons og skal afleve
res i Oktober Maaned med 2 Bolinder Motorer til 
Fremdrivning paa tilsammen 3110 H. K. Det rorsynes 
med 4 Skodder, dobbelt oprnuret Bund ar Jernbeton 
samt Vandtanke til Ballast. Længden bliver her 166 
Fod og Bredden 31. Dette bliver det største sø
gaaende Fartøj af Jernbeton, der flyder paa Vandet. 

Samtidig er der opstaaet et Skibsbyggeri i Ham
bor,g - Eisen-Beton-Schiffbau - som ligeledes vil 
bygge Skibe af ovennævnte Materiale. Til eu Be
gyndelse kun Lægtere og Motorfartøjer, men der er 

allerede indgaaet Bestillinger paa et Motorskib og 
en søgaaende Lægter paa 300 Tons til Orlogsværftet 
i Wilhelmshafen. Naar, disse Skibe er færdige, skal 
der yderligere bygges et ;'.Iotorskib paa 600 Tons 
med Dieselmotoranlæg paa 300 H. K. 

Biprodukterne udnyttes paa Rjukan. 

I Norge sættes en større Dampceutral ig:ing ved 
Hjælp ar Spildedamp, hvorved over 16,000 H. K. 
tilvejebringes. 

De store Ovne 'son; a1we11des ved Rjukan ila";:-c-'" ' 
gene til Fremstilling ar Salpeter, udvikler som be-
kendt en voldsom Varme, ca. 1500 gr., og før de 
Luftarter som frembringes, kan viderebehandles, maa 
de afkøl�s. Dette sker ved at lede Gassen gennem 
Kedler. som udhvikler Damp i betydelig Mængder. 
Deenne D'amp har hidtil kun været delvis udnyt
tet, og en stor Del er gaaet i Elven. 

Nu vil _imidlertid al Spilc!edamp blive udnyttet. 
Dampen rores til Dampturbiner, som driver 3 Ge
neratorer der hver præsterer 5500 H. K., og paa 
i\·foaoe v/1 man ialt faa over 16,000 H. K. disponible. 

Den ganske betydelige elektriske Kraft, som saa
ledes skarre:-. tilveje, kommer Lysanlæget tilgode, sum 
hidtil har le,·eret et nog�t ujævnt Lys paa Grund 
af uregelmæssi-g Tilgang af Kraft fra de store ,;.n
læg. 

Der er endvidere Planer oppe om at anvende en 
Del af Dampcentralens Energi til Jernbanen mellem 
Rjukan og Rollag. Derved vil Anh�gene, som nu 
yder Kraft til Banen, blive noget aflastet. 

Blødt Staal til Fyrkasser i Lokomotiver. 

Paa den tekniske HojskoJe i Stuttgart har der il"ølge 
ZeitschrHt des Vereines deutcher lngenieure været 
arholdt en Del Prøver med .\nvendel�e af blødt Sla;otl 
til Fyrkasser. :'l.faterialet var fra Krupps Staal_værker 
og meget rent; det viste meget lidt af den kritiske 
Tilstandsform, under hvilken Staal er tilbøjelig til 
at give efter·. Herhjemm.ei har vi for tyve .\ar siden 
anvendt Fyrkasser af blødt Staal paa de danske 
Statsbaners Lokomotiver, og det var ligeledes Krupps 
bløde· Staal der anvendtes, til Trods for al de oprin
delige Prøv'er udførtes med amerikansk Jem. Horene 
fastgjordes i Hørpladerne ved Hjælp ar Kobberpak
ninger. Iøvri-gt er en Fyrkasses Levetid vel mere af
hængig ar den �[aade, hvorpaa den er fremstillet 
og behanndlet, end af ·det �[�1teriale, hvoraf den · er 
lavet. 

Papir. 
har i de sidste Aartier ·rundet en ·udstrakt Anven

delse i Industrien som ·Erstatning for mange andre 
dyre Raastoffer, (. Eks.. Læder o. lign. 

Ved hydraulisk '.tryk og særegne Hærdningsmicller 
har man gjort Papir tjenligt til Anvendelse som Pak
middel, Bygningsmasse, Tandhjul og Ringe til Jern
banehjul m. m. 

I Tyskland; hvor Krigen. har forhindret Tilførsel af 
mange uødvendig_e Materialer, er Papirets Anvendelse i 

. allehaande Øjemed blevet endnu større, saaledes for-

.. 
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færdiges Bindegarn ar Papir, og Dri\Temme af delle 
Stof skal ar�ejde udmrcrket. Ligeledes omspindes elek
triske Ledninger med Papirstrnatl i . teclet l'or Bom
uld. 

Overført fra Dansk Jernbaneforbund. 

L. .Jorgensen ;\forlensen, ,eclscr.
Indmeldt i D. L. f. 

Til Hensning og Pudsning anvendes sammenkrol
lecle ifne Papirsstrimler. der i :\Joelsætning til det ellers 
benyttede Bomu]dstvist, ikke ridser og heller ikke -
selv i fedtet Tilstand - er Lilbojelig Lil Selvantæn
delse. 

Lokf. A. G. \\'ienechc, 0. F. B. Saalbach og \". t·:. 
0. Hol"fmann, Korsor. - Lokl"yrb. li. C. Petersen
Roskilde.

Rettelse til Adressefortegnelsen. 

Til Medlemslisten. Under He l s i n g o r  Lokl'�·rb. -Afd. re tt e s  Al"d. 

Overført fra D. S. & M. f. 

Formandens N a v n til C. F. Olsen og r\ d r. til So
lyst, Ryesvej. 

F. Alsing, Roskilde. - Frits l!ansen, Aalborg. -
Chr. F . .Jochumsen, Glyngøre. � Th . .J. Hesselberg_ 
Esbjerg. - S. :'Il. H. Petersen, Str11er. - s_ L. I!. 
Jacobsen. - E. \'i11kel La11ritze11. -- A. F. Jens,:n. 
- C. A. Nielsen, Gb.

HAFNIA 
Samlet fersikringsbestand 

over 275 Mill. Kr. 

Samlede� Garantimidler 
over 75 Mill. Kr. 

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

Haslund & Larsen, 
Vinhandlere, 

Nørrevoldgade l 7. 

I
Godt 

1

økonomisk Nyt! 

Klirigry Sæbespaanør. 
Den mest økonomisk og let 

l�ste Maade at bruge Hushold
nmgssæbe paa. faas overalt.

;·"ves1er�ros··�iDi&Jsbni· 1
: 15, Absalonsgade 15, 
: bør være D�res FODTØJTelefon 1899. :: .. .. Telefon 1899. : Leverandør I 

Prima vellagrede Vine og Zplrituosa, i 1K:i;�i�i���ii1;;i:n:· 
------------- ------------ I Æ t h2� 'i Æfir;gad,.� ... := .. ? ............... .

J:manuel Møller & Co., Vinhandlere, I :·:f/:::::�,::;::,:.t.�.:;, a K:lo�;�·;···�·�·-·;·������� 

S d d d Id T f I � � � Georg Bestles Vine, � � � 
t Pe erstra- t 34 oy 36 (ve Vestervo ). de one· 4518-2897

·P ANDERSEN Tlf. Ta a 220 x. 
Kvaliteten gør Udsla�et, • • • g 

Ved nye Etableringer og eventuelt Skifte af leverandør vil d'Hrr. købmænd ikke I------------
blive skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med os. Som Grund for dette i <J<...onf ekfkæf dePen 
anføres, at vi siden Etableringsaaret 1895haropnaaet en meget belydeligOmsætning. 

r7 l f 6 16 ------------- ____ ..________ �ues ep Pogade 
Nørrebros Vinimport Nørrebr ogade 178. Største, Udvalg i Confekt og Chokolade. 

ROBERT BERTRELSEN Tlf. Taga iaoo 
Tlf. Vester 2504x 

Stor t lager af lste Klasses Vine & Spirituosa. - - Billig ste Priser. 
-------------------------

H U S K ! CHRISTIAN SCHERF Herrelingeri � 

Bemærk! 

Stort Udvalg i Manchetskjorter, Undertøj,

/fatte, Slips, R.eEnfrakker, Motorfrakker

. N Ø R R E B R O O A D E 1 6 4. 

Mod Forevisning af Medlemskort erholdes 5 pCt. Rabat. 

35 17esterga�e 35 i:::2 ri sto I"o o o 17ed Siden af " U 

Er Køb_enhavns billige Kattetar;er. 

Husk dobbelt Vægt gives af alle Kvaliteter, 
for derved at bevise vore billige Priser paa 
vor extra Kvalitet, som sælges til vore almin
delige Butikspriser 45 ii 49 Ø. pr. 1/s Kilo . 

Ordre pr. Telefon 
inden 12 expederes samme Dag. 

Udiaar 2 Gange maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn B. flf. Vester 2895 v. 
Abonnement1pri1: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Teines paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

A ce Eka dlti 
/ for Kjøbenhavn: C. Han1en, Sommerstedgade 222, Telefon Vester 4011. 

nnon • pe oner: l for Provinsen: L. Rumuuen, Hans Tausensgade 14, Odense. Telefon 2288. 

--4 cu 
(J'q 
cu - . 

. . • • • . . . • . . . • • 

~·=--------------



Abonner paa I ;Ji@�(Ø�Q��W@t1Ji}�(Ø�Q�Og; 
- SOCIAL=DEMOKRA TEN i� , � 

Abonnement: 
� 

Kontorer: • � Damer. ·�
Pr. Kvartal 3 Kr. 90 Øre. N, Farimagsgade 49 I � .c? 

!iil====•====Mt'=a;==:
d

==l==""· ==�===:='="===================T==el==
e
f
o

'=n==C='=
en==lra==I ==139

==5==01!'==7==49==5 ='=='===!2l i i Hattene pyntes gratis, : 
Svanes Konditori, Fred,riksundsvej Nr. 51 i � 

Vi har nu fremlagt � 
' • � vore Straahatte til Damer �

� og Børn. Billigste Priser �: :� paa Pladsen. Kun i Par- � 
Telefon T aga 671 y 

anbefaler tørste Klasses Konditori og Bestillingsforretning. 
Bestil I inge r sendes overalt samt i Byerne omkring Slangerupbanen.• Tlf. Taga 6'71 y 
-------------------------

BROBERG, 
A m a g e r t o r v 1 6. 

STØRSTE:LA G E R  
Gulvtæpper, Jernsenge, Damelinned, 

Bordtæpper, Madratser, Skjorter, Strømper, 
Divantæpper, Spiralsenge, Handsker og 

Forligger. D ivaner. Tricotage. 
københavns Specialforretning i hvide og creme Gardiner. I 

Hvide Varer,· Dækkeføjer, Viskestykker og Haandklæaer. 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

HUSK AMAGERTORV 16 : : : TLF. 3356. 
--------------------------

Ingerslevsgade 104. Tlf. 10172,
a la Carte Re tter. - - - - - - - - -Cafe "Yrsa" - - · - - - - - - Ud m. Sm ørrebrød

Krarup Østergaard, forh. Cafe "Dronninggaard", St. Kongensg. 
---------------------------

Tlf. Oodth. 140. Tlf. Oodth . 140. 

� tivarehandelen. Frederiks- � 
� borggade 1 (lige overfor � 
� Rosenborggade.) @
m@@@ao�ao�ao�ao�ao�ao�a�� 

Ryg 

L. RASMUSSEN. ------------
Viktualier oo fedevarer oo Paalæg. CJ([odefo-,, 

J32• 1[2·"t . ,, li , 

Paa Gr und af den s tore Omsætn ing, altid fr i ske Varer. Pe nzngen == 
Provinsordres expederes omgaaende. GODTHAABSVEJ 55 

------------------------- Tlf. 887y. Tlf. 88Jy. 

� 
��� • D AM E- OG B Ø R N E H AT T E. 

RAM M E R MALERI - - SPEJLE - - FOTOGRAFI � ------------
� • ► • ◄ TIL FABRIKSPRISER ► • ◄ n( Ægirsg ades 
�=::�!;:J MEL- & GRYNLAGER 
-------------------------

PRESENTER - FØDSELSDAGSGAVER 
Stor t U dva lg! ® B illige Priser! 

HANS RA SMUSSEN, Nørrebroga de 197 

® Altid en reel Betjenin g. ® 
-------------------------

Fedtlæders Hægtestøvler med Træbunde 
fra 5 Kroner til højere Priser. 

37 Gaaværksvej 37 - Hj. af Halmtorvet. A/S "OMNIA". 
Tlf. Vester 2979 y og 919. o o Forsendes overalt paa Efterkrav. o o 

anbefaler sig med alt i 
Mel, Gryn 09 f odersl0ffer. 

Smaa Priser. Oode Varer. 

S. Chr, Petersen, Æglrsgade 36. 
------------

Husk 

Hørkram- 8t Detailhandel 
Vedbækgade Nr. 10. 

Udsalg af Kul, Koks og Brænd e. 
• Altid ekstra gode Kvaliteter • 

Tel1. Taga 922 r. 
--------------------------------------

1;nfl;��-��h��11111 
Smuk, lys Eg., komplet, .. : .....................

.

. 500 K�ner 

Moderne E1. Sph,eatue .......................... ,250 
- BJELKES ALLE 18 St. o. O. 

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

Læderhandel, fErøvej. nr. 2 anbefales. 

• 
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