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Nogle Metallers og Legeringers 

Egenskaber og Anvendelse. 
Ved OTTO BENDIXEN. 

(Fortsat.) 

Efter Kobberets Legeringer med Tin \Bron
cerne) skal vi i det følgende beskrive Kobber
Zink1egeringerne. - Zink, som Lader sig i 
alle Forhold let legere med Kobber, uden atu 
Sejgring af Betydning indtræder. kosler kuii� 
halvt saa meget som Kobber, og heri er der 
da allerede en væsentlig . arsag Lil i mange 
Tilfælde at bruge Kobber-Zinklegeringer i Ste
det for rent Kobber. Endvidere er deres 
S m e 1 t e t e  m p e r  a t  u r  lavere, og de er let 
støbelige. Zinklil sætningen forøger H a a r d
h e d  e n  og S ty r 1( e n, men langt fra i den 
Grad som f. Eks. Kobber med Tin. Paa den 
anden Side kan der tilsættes en meget stor 
Zinkmængde, før den berøver Kobberet en 
Del af dels S e j  g b. e d. Legeiingerne er r ø d
s k ø r  e, undtagen de, der indeholder 35 a 40 
0/o Zink, f. Eks Y e l  L o  w m e t a l. -

Efter forskellige Forsøg er en L e g e r i n g's 
Styr k e  med 10 o;o Zink ca. 1,1 Gange saa 
stor som det rene Kobbers, med 30 o;o Zink 
ca. 1,3 Gange og med 40 o;o Zink ca. 1,7 Gange 
saa stor. Ud herover aftager Styrken, ved 
50 o;o Zink er den kun halvt saa stor som 
Kobberets. - Noget lignende forholder det 
sig med Haardheden. En Haardhedsgrad, som 
en Tinbronce al lerede har med 7 O/o Tin, er 
selv med det højeste Zinkindhold ikke til at 

op11.aa. Men hermed staar paa den anden Side 
den Omslændighecl i nær Forbindelse al man. 
som ovenfor nævnt,._ kan give en langt større 
Zinktilsætning, uden al Legeringen bliver 
ubruge,lig, fordi den er bleven for sprød, Sejg
he:den er gaaet tabt. - Kobbe1�ets Smidighed 
stiger endvidere ved Tilsætning af Zink ind
til Zinkindholdet naar 30 o;o; derudover tager 
Legeringens Smidighed forholdsvis hurtig af, 
og det lønner sig ikke at gaa over -13 o;o Zink, 
naar Legeringen overhovedet skal kunde kal
des smidig. 

Mærkelig nok skifter Legeringernes Fnrve 
ikke jævnt, naar Zinktilsætningen stiger. Den 
første Tilsætning gør Kobberet mørkere, først 
over 10 0/o Zink begynder al gøre Farven 
guldagtig, men yderligere Tilsætning gør den 
ingenlunde stadig lysere gul. 

Ved til Kobber-Zinklegeringer, der �skulle 
støbes, at gire en Tilsætning af Tin faas større 
Haardhed og Styrke, men mindre Smidighe<l, 
medens en Blylilsætning letter Bearbejdnin
gen med skæirende Værktøj, da Legeringe11 
derved bliver skørere, saa at Spaanerne let
tere springer bort fra den Eg, hvortil de ellers 
stundom generende hæfte sig. 

Kobber-Zinklegeringer, f. Eks. Messing, 
fremstilles altid ved Smeltning af Bestand
delene i en ildfast Digel, en saakaldt · Grafit
digel. Den bestaar af ildfast Ler med e11 Gra
fittilsætning. Indholdet dækkes gen1e med 
Kulpulver for at modvirke Iltning. K_obber
Zinklegeringerne komme!·, formedelst Zinkens 



I 

Fordampning, ge:nnemgaaende til -at indeholde 
mindre Zink, end man skulde tro efter Be
standdelenes Sammenblanding. 
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De vigtigste Kobber-Zinklegeringer er: M e s
s i n g, T o m b a k  og R ø d g o d s, Y e l  l o w -
m e t a l  og D e l t a  m e t a l. 

Messing er, som sagt, en Kobber-Zinklege
ring ,med tydelig gul Farve, og denne Farve 
viser sig .ved et 'Zinkindhold af ca. 20 0/o og 
forsvinder først, naar Zinkindholdet oversli
ger 50 o;o. Messing er med Sikkerhed kendt 
allerede i det 1. Aarhundrede før Kristus. Ef
ter Aristoteles tilberedte Messinøkerne et gult 
Kobber ved Sammensmeltning af Kobber med 
Jord (Zinkerts?), og efter Plinius lavede Phry
gierne gult Aurichalkum ved Smeltning af 
Kobbererts med Zinkerts. Ogsaa i Belgien har 
sandsynligvis bestaaet en Messingindustri alle
rede i Romertiden. I Middelalderen havde den 
Navnet Dinanderi efter Byen Dinant. Udtryk
ket "Messing" forefindes nu kun i de nordiske 
Sprog, heri ogsaa Tysk, og det maa afledes· 
fra den middelalderlige Betegnelse "Masse", 
latinsk massa, som betyder en raa, støbt Me
talklump bestemt til videre Bearbejdning. De 
romanske Sprog har overtaget det ældre tyske 
Udtryk for Messing "Latun". F. Eks. Fransk 
,,Carton", Spansk "laton", Italiensk "oltoni". 
Ogsaa Russisk har "latun". 

Messing finder i Lokomotivindustrien, bort
set fra Beklædningsflader, Pyntelister, Ind
fatninger o. 1., kun Anvendelse som Kedel
rør. Navnlig anvender engelske, spanske, ita
lienske og frem for alt oversøiske Baner endnu 
ofte Messingrør, dog tager Brugen af Messing
kedelrør stadig af. Tidligere lavede man gerne 
Dornbeklædninger af Messingplade, ogsaa hele 
Kedelbeklædninger blev ved enkelte franske 
Baner fremstillet af Messingplade, saaledes f. 
Eks. endnu i Begyndelsen af dette Aarhun
drede ved PaTis-Orleans Banens Lokomotiver. 
Senere maledes Beklædningen sort. 

Messings Sammensætning er ved e1Jgelskc 
og indiske Baner 70 o;o Kobber og 30 °/o Zink" 
eller sjældnere 60 og 40 o;o. De bayerske Stats
baner anvender til Vognbeslagdele Messing
støbegods af 82 0/o Kobber og 18 °/o Zink. 
De badensiske Statsbaner foreskriver 67 ,0/o
Kobber pg 33 o;o Zink, den franske t\' ordbane 
70 _o;� og 30 �/9... 

Messing kan dels s t ø  h e s, dels '" a I s c s 
koldt til Plade ,elleT Blik, og tr æ k k e s  Lil 
Traatl, samt som !Messingplade eller -blik præ
ges, presses, trykkes paa Drejebænk etc .. Til 
de sidstnævnte Anvendelser maa Zinkindhol
det ikke være for storl, da derved Smidig
heden aftager. 

Zinkindholdet i iVIcssing er i Reglen 20 a 
50 o;o·, til Valsning, Traadtrækning etc.:., ikke 
gerne .over 37 o;o, men Ul Støbning sædv::m
lig 35 a 45 '.o;o. For meget 'zink i Støbemessing 
bringer del til at svinde og suge for stærkt, 
saa al man let faar Hulrum og utæt ell r 
maaske .ligefrem revnet Gods. Ikke sjældent 
giver man Sløbemessing en Tilsætning af Tin 
eller ,Bly for al give større H a  a r d  h e d  og 
S tyr k e  og samtidig lette Bearbejdningen 
med skærende Værktøjer. Herved nærmer 
Messinget sig zinkrig Bronce. 

Som Eksempel paa Messingsammensætnin
ger kan følgende anføres: 

Kobber . Zink Tin Bly 

Messingplade .............. 68,1 31,9 

Messingstatue .............. 71,7-' 25,58 2,37 0,91 

Støbte Messinghjul ......... 60,66 36,88 1,35 

Orlogsværftets Messing ...... 75 25 

Danske Statsbaners Messing. 70 30 

Vi skal her nævne en Ulempe ved del kolcll 
bearbejdede Messing, nemlig de ubehagelige 
Revner i saadan' fornrbejdecle Legeringer. Del 
fW i Kobber- og Niessingværker og ogsaa u<I 
over en snævrere F::igl recls en bekcncll Frcrn
loning, at haarcllrukne Slænger og Traad ar 
Messing ofte Maaneder el ler Aar efter deres 
Fremstilling danner Hevne,· uden ydre For
an.ledning, eller gaar ilu uden overmaade Paa
virkning. Ogsaa haardtrnkne Rør' og Hylstre 
af Messing revner hyppigl efter Fremstillin
gen under Lagringen eller ogsaa først under 
Brugen, naar de ved Viderefora1·bejdninge11 
ikke er ble.vel tilstrækkeligt udglødede. Unc.l
gaaelsen af saadanne Skader e1· navnlig af slc,r 
Vigtighed ved Fabrikation af Patronhylstre. 
der som bekendt fremstilles ar Messing. Ef
ter den Formodning at zinkrigl Messing har 
leltere til a� .revne end zinkfattigl, har de 
fleste Staters Armeforvaltninger foreskrevcl, 
at Patronhylstre skal fremstilles af Messing
plade med 72 o;o Kobber og 28 0/o Zi1;ik. Prø,·
ningen af Hylstrene for en eventuel Tilbøje-



lighed til at revne sker paa den Maade, al 
man udsælter dem for Ammoniakdampes Paa
virkning. Disse Dam pc bevirker al lerede erter 
kort Tid, at Revnerne ind.træder, saafremt Ma
Lerialet overhovedel har Tilbøjelighed dertil. 
I Almindelighed føre1· man denne Tendens 
Lil .Revnedannelse, foruden Matcrialcls S,up
mensælning, hovedsagelig tilbage til Sp�'Cndin
ger i Materialel, som ulYivlsoml i lu-1j Grad 
er til Stede i den ,·ed den kolde Trn:�kn.i11g 
uregelmæssigt forlæU-edc Stæn•>'et·. .\led Ti
den vokser denne .\I:: ilerialspænding ogs��a 
uden nogen ydre Paavirkning og hicll'ører Lil
sidst Revner. Male1·ialspænclingens Yæksl og 
Indtrædelsen al' Revner som l· ølge hernf maa 
føres hen til, at den ved Træknillgen incl
traadte Materialstrækning efter Ophoringen 
af Trækvirkningen alter gaa1· nogel tilbage: 
denne Sammenlrækning varer ofte gennem 
Aar. Yderdelen af en Stang e. I. bliYe1· natur
ligvis udsal for en større Konlraklion end 
df'<n mindre strakte Kerne og maa revne, saa 
snarl en bestemt Spænding bl iver ove1·skredct. 

En anden Kobber-Zinklegering er T o m 
ba k og H. ø d  g o d s. I Tomb:::ik, der er rødlig
gull, er der kun en dnge Mængde Zinlc Be
nævnelsen paa denne Legering maa føres til
bage til det malajiske Ord, lombaka, - Kob
ber, Guldlignende Smykkesager eller andre 
Frembringel.ser af Kunslindustrien blev under 

avnet Tombak første Gang i del 17. Aarhun
drede bragt fra Siam til Europa. Man henvt
ter endnu hovedsagelig Tombak til Fremslil
ling af de saakalqte uægle Guldsager, som 
bringes i Handelen enlen med deres naturlige 

· guldlignende Farve, men de bliver da hur
tig sorte ved Brugen, eller med galvanisk
Overtræk af ægte Guld, de saakaldle Taimi-

" 

varer". Tomba.k er megel smidigt, og For.u·-
bejdningen sker derfor hoveds�igelig ved
Smedning, Presning eller \'alsnjno·. Da del
imidlertid er dyrere end Messing, og man
nutildags har end.nu sejgere Messingplade, an
vendes Tombak kun; hvor 111..in har Brna for
dets Guldfarve, ne'mUg til de ovenn;vnle
Smykkesager og uægte Bladguld. Zinkindhol
det i Tombak er under 18 a 20 Olo oa der er
"kk 

/' l t, 

1 e tilsat Bly eller Tin, rller i alt Fald kun
ubetydeligt, for ikke at skade midigheden.

61 

Følgende Analyse viser eksempelvis Tom
baks Sammensætning: 

Kobber Zink Tin 

Tombak til Smykker. . . . . . . . . . . . . 86,4 12,2 1,1 

Rødt Tombak................... 84 16 

Blegt Tombak.................. 80 20 

Bliver saadanne røde eller guldlignende Le
geringer anvcndl til Fremstilling af støbte 
Brugsgenstande, hvorved man i Reglen tilsæt
ter Tin og Bly, saa faar man, hvad man i Ma
skin lekniken kalder for R ø d g  o d s. Det,a n
vendes Lil støbte l\1[askindele saasom •Pander til 
Lejer, \ enliler, Haner, Pumpecylindre m. 
rn. Mindre Gørtleee sparer vel gerne Tilsæl
ningen af Tin, der er dyrere end Zink. De 
samme eller lignende Maskindele laves ofte af 
B1·once (Kobber-Tinlegeringen) - det saa
ka!dle "Metal". Forskellen· er kun i det ene 
eller andet Tilfælde Tinindholdets ·størrelse 
og da det kan være yderst vanskeligt åt skeln; 
om et foreliggende Stykke Gods er Rødgods 
eller Bronce, kalder Praktikeren ofte ogsaa 
støbte Broncemaskindele for Rødgods. 

Af San1mensætninger af Rødgods anføres 
eksempelvis: 

Kobber Zink Tin Bly 

Pander ..................... 89,03 7,82 2,.4 

Stopbøsninger .............. 90,24 6,::18 3,57 

Statuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 14 2 

���c:::>c:::> 

Hver Dag kan have Bud efter DigT

Hjælpefonden kun een Gang om Aaret

··En interessant Sag.

Det hænder stundom at Organisationen be
skæftiger sig med en eller anden Sag, som del 
kan have Interesse for Medlemmerne at blive 
bekendt med. 

I det følgende skal vi omlale �n saadan 
Sag. 

Sagen drejer sig om Godtgørelse for forøgel 
Fraværelse fra Hjemmet paa Grund af Drifts
hindringer. 

Paagæ.ldende Lokomotivmænd blev, paa 
Grund af al 'Maskinen va_1• i daarlig Forfatning 
og forsynet med daarlig Brændsel, forhindret 
i at vende tilbage til Hjemstedsdepotet til fast
sat Tid, men kom 26 Timer for sent hjem. 
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I den Anledning fremsendtes Regning i Hen
hold til Lønningsbestemmelser11es § 10, 4. Stk. 
Den i Oktober f. A. modtog Vedl<ommende 
nedenslaaende Svar fra Distriktet: 

Under Fremførelsen af Tog m. den 25. Juli d. A. 
forsinkedes Toget �_aa meget -grundet paa Uorden 
med Fyret, at De ikke naaede at freml'øre Retur
toget, men forblev i Vedde til næste Dag. For den 
saaledes fremkaldte forsinkede Hjemkomst har De og 
Deres Fyrbøder indsendt Regning paa Godtgorelse 
efter Reglerne ·i Lønningsbestemmelsernes �- 10,;_ 4 Stk. 
Generaldirektøren har imidlertid under 4. ds. med
delt Maskinafdelingen, at der ikke lU1der dr nnførte 
Omstændigheder kan udbetales Personalet Godtgorelse 
efter de ovenfor nævnte Regler. 

Hvilkel herved meddeles Dem til Underretning. 

I den Anledning satte vedkommende Lo
korn otivmand sig i Forbindelse med sin (' f
delingsformand gennem følgende Skrivelse: 

Hr. Afdelingsform. K. J. 
Den /25. Juli d. A., fik jeg Ordre af fg. Lokoform. 

Jørgensen om at køre Tog m. til V. Som Lokfyrb. 
fik jeg, fordi en anden udeblev, en Haandv. i\". med. 
(Han havde kørt 10 Dage som 3die Mand - 0ldrig 
alene). i\[askinen var Litra I. Nr. 7. Støtteboltene 
omkring Fyrhullet var en Del utætte, og hele Fyret 
var fyldt med hele Briketter. Brændslet bestod af 
hele Briketter mrkt. S. med meget Smuld i. Vi kom 
4 Minutter for sent fra Pbg., tabte Tid Lil Ho., sam
lede Kræfter i Ro., og tabte Tid til, Viby, holdt i 
Viby og rensede Fyr og ankom til So. 2 :Timer 29 
i\linutter for sent, hvilket dels var tabt paa Korslen, ' 
dels paa Grun;d af Overhaling af andre Tog. Da jeg 
kom til S., fik jeg Telegram fra :\fa. 5, om jeg 
vilde oplyse, hvad der var Aarsag til forsinkelsen, 
og om jeg kunde kore Returtocret ind Dagen efter. 
(Ordren lød nemlig paa, at jeg skulde kore Tog m. 
fra Pbg. Kl. 11,,16 Fm. og hjem med To0 o. Ank. 
s�1mme Dag Kl. 9,59 Em.) Dertil svarede jeg, at Fy
ret var i Uorden, men jeg mente nok, jeg kunde 
kore hjem Dagen efter. Jeg forblev i V. og korte 
saa Toget ind Dagen efter, 29 i\[in. for sent :fra S .. 
og t\jbte 39 �Iin. Ank. til Personb. 11,07, hvilket var 
2·3 Time1· for sent. Sendte en Regning paa 23 t\rbe_ids
limer ind, orr det er denne, der nu er kommen Svar 
paa. 3 Timers Fradrag ifolge Lønbestemmelsen. 

Sagen blev af Afdelingsformanden frem
sendt lil Hovedhestyrelsen, der behandlerle 
Sagen og maatte give paagældende Ret i at 
have Krav paa en saaclan Godtgørelse. ' 

Hovedbestyrelsen fremsendte derefter føl
gende Skrivelse til Generaldirektøren: 

Den 25 . .Juli cl. A. blev Lokomotivr. N. N. af Kh. 
Gh. Depot beordret til som Lokom,olivfo1·e.r at frem
føre Tog !VI. Kjobenhavn-V. 

P,1::i Grund af sammentræffende Omstændi,gheder be-

1 ordrede 5te Maskinkreds Personalet al overnatte i \'. 
! for at. fremføre Tog 0. næste Dag Lil Kjobenhavn.

Det var Hensigten i Henhold til Planen, at' Per
sonalet skulde returnei;e til Kjøbenhavn med Tog
0. samme Dag som l"clrejsen, ml'n grundet paa
Maskinens daarlige Tilstand (defekte Ankerstnttebolte 
og en som Følge deraf ringe Dampudvikling) skete 
dette ikke. 

Lokf. N. . indsendte som Følge herar en Reg. 
ning i Henhold til Lønningsbeslemmelseme(s, � 10. Ide 
Stykke, paa Grund af forlænget Fraværelse fra Hjem
met og modtog i den Anledni11g under 7. Oktober 
(Journ. Nr. l\I:, 36) et Svar fra lste Distrikt, Gaaende 
ud paa, at Generalclirekloren under 4. Oktober h;.ir 
meddelt, at der under dr foreliggende Omstændig
heder ikke kunde udbetales Personalet Godtgørelse 
efter omhandlede Bestemmelse. 

Hovedbestyrelsen tillader sig i den A;1ledning ær
bodigst at anmode Hr. Gener:ildirektoren 0111 at Lage 
denne Sag op til fornyet Overvejelse, da Foreningen 
i Henhold til gældende Lønningsbesteminelser, der 
ikkl' uw t,tl r Undtagelsestilfælde, maa anse Pt'!'SO· 
11:.ilet for berettiget til at erholde omhandlede Goclt-
gurelse 

Paa denne Skrivelse indlob under 26. Fe
bruar nedenstaaende Svar: 

I Skrivelse ar 25. ;\"ovember f. .\. har forenin
gen ;rnholdt om, at der i Henhold Lil Lønningsbe
stemmelsernes § 10, 4. Stk. maa blive ydet Time
og Dagprnge til det ved Tog m. Kjobenhavn-\'. den 
25. Juli f. A. tjenstgorenrle Personale, Lokomotivf. �
N. pg E·kstrahaanclværker �- �-- som ifølge Planen
skulde være returneret til Kjøbenhavn samme D::i-g 
med Tog 0., men som paa Grund ar forskellige sam
mentræfrende Omstændigheder blev beordret til at 
overnatte i \. 

I denne Anledning skal man meddele, at de Hin
dringer, som har nmuliggjort Tog 0.s Fremforse! 
den 25 . .Juli f. A., ikke kan henrennes til de i Løn
ningsbestemmelsernes § 10, 4. Stk. nævnte Drifthin
(lringer, men at �fin.isteren for offentlige Arbejder, 
hYem Sagen har Yæret forelagl, el'Ler Omstændig
hederne har tilladt, at der for næV11te Tjeneste ud
betales Pcrsonalel en Godtgorelse af torrelse som 
den, der \'ilde Yrt-re tilkommet det efter oftnævnte 
§ 10, ..t. Stk.

Del vil af Svaret fremgaa, at Ministeren
har tilladt, at der udbetales paagældende en 
Godtgørelse af samme Størrelse s-om Løn
ningsbeslemmelsernes § 10, -1. Stk. 

Vi skal til dette ikke føje ma11ge Ord, d:1 
Sagen igennem de· optrykte Skrivelser ligger 
fuldt oplyst men vi vil dog alligevel gerne 
knylte et Par Ord Ul :�viinisterens Afgørelse.

Vi. kan slet ikke faa Øje paa l ndlagelses
Lilfælde i ovennævnte Lønningsbestemmelser, 

"J .. 

.. 
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og ,·i ved ogsaa, al Personale paa Sjælland 
f. Elis. tidt og mange Gange har faaet udbetalt
�aadan Godtgørelse, naar der f. Eks. har væ-
1·cl Toguheld paa Fyn eller i .I ylland, som
har· foranlecligel al Personale paa SjæHand
er kommen for sent hjem. Der er i den An
ledning aldrig anstillet ndersøgelse om,
hvorvidt det held, der har foranledigel For
sinkelsen, med større eller mindre Ret klludc
lægges de paagældende Lokomolivmænd til
Lasl, som har været tjenestegørende paa det
Lokomotiv, der har været Forsinkelsens Aar
sag. Vi sknlde antage, at vore nærmeste Fore
salte ved eller dog burde vide, at der af Lo
komotivmændene meget ofle med det daar
lige Bræ1idsel, der benyttes for Tiden gø
res rene nderværker for al komme over
Banen, og slider i det for al undgaa F orsin
kelse . Saa meget vanskeligere bliver det, naar
Maskinen er i Uorden. Del sker dog alligevel,
at Forsinkelser ikke kan undgaas, og som i
ovenslaaende TiJf ælde er Aarsag til, at Per
sonalet maa blive betydelig længere borle fra
Hjemmet end efter Planen. Vi kan ikke tænke
os, at Meningen kan være den, at man nu
vil til at skelne mellem Driftshindringer, der
mulig kan tilskrives Personalet, eller saa
danne, hvor der ingen findes, man kan give
Ansv ret for Forsinkelsen. Vi maa derfor
holde paa, al der i alle Tilfælde udbe{ales
Godtgørelse, naar Forsinkelsen overskrider 3
Timer, naar Aarsagen er Maskinuheld o. lign.
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Det kan saamæ'nd godt være, at vore inspi
cerende Foresatte ikke kender ret n1.eget til 
de ofte store Besværligheder, der følger af at· 
Maskinerne er i daarlig Orden, og at Brænds
let er elendigt, men de burde dog i hvert Fald 
vide dette, og vi vil bestemt have os frabedt, al 
Godtg relsen for forlænget Fraværelse skulde 
være en Arl Præmie, man efter Forgodtbefin
dende kan udbetale eller lade være. -

At et Maskinuheld er en D1iftshindring, 
kommer man ikke bort fra. 

Det vil vist blive vanskeligt at komme uden 
om, og Statsbanerne skulde dog heller ikke 

· gerne være en saa fattig Institution, at man
ikke har Raad til' at holde Personalet skades
løs, naar en Forsinkelse af ovennævnte Be
skaffenhed medfører forøgede UdgHter. - Vi
er saamænd ikke saa flot stillede i økono-

misk Henseende, at vi kan give Afkald paa, 
hvad vi retmæssig tilkommer. 
===•C><:::X:::=><=::X:::>61<::X::x:>CX:X::x:>CX::>C>==c:> 

For 1 Krone aarlig sikrer Du Dig Støtte og 
Hjælp, om Uheld eller Ulykke rammer Dig

En mærkelig Ordre. 

I lste Distrikt fandt man fornylig en Or
dre, der vakte en .vis Opsigt, og en Opsigt, 
som just ikke_ 'Var af glædelig Art, men tvært
imod hos dem den var rettet mod, vakte Fø
lelser af en saadan Beskaffenhed, saa hvis 
den ansvarhavende Udsteder af Ordren havde 
hørt de Udtalelser, der fremkom i den Anled
ning sikkert vilde have overvefet mere end 
een Gang, om den Ordre skulde sendes ud 
eller ikke. - Naa, Ordren er altsaa kom
men, og vi maa tilstaa, al den meget lidt 
harmonerer med den Aand, vi antager det 
er Meningen skal præge Ledelsen af Statsba
nerne efter Systemskiftet. - Ganske vist har 
vi ikke ventet, at den Chef, der leder Sektio
nen paa Sjælland paa nogen Maade skulde 
forstaa, at Tingene ikke er ganske som da han 
for nogle Aar siden forlod os for at gaa til 
Søs - efter at have lavet Skipperture og Sø
mandsture og indrettet Tjenesten, saa at Per
sonalet næsten aldrig var hjemme - men vi 
maa t ilstaa, forbavset blev vi alligevel, da vi 
saa den omtalte Bekendtgørelse. - Vi har 
forespurgt i de andre Dele af Landet, om en 
lignende Ordre er kommen de1:, men fra alle 
Kanter lyder der et Nej og et Haab om, at 
det skal lykkes at faa den Slags Ordrer �laaet 
ned, saa at man kan forstaa, at ganske vist 
er vi Tjenestemænd vant til at parere Ordre, 
men der er Grænser for, hvad vi mener, vi 
kan lade os byde. -

Vi skal i det følgende citere denne Ordre: 
Paa Grund af de særlige Forhold, hvor der læg

ges saa stærkt Besl,ag paa Lokomotiverne, og da 
de ofte maa betjenes ar flere Sæt Personale, hvad 
der stærkt -gaar ud over Maskinernes Vedligeholdelse 
og Renholdelse samt Pudsning, skal det Lokomo
tivpersonale, der er til "Disposition" om Dagen, og 
ikke faar anvist Køretjeneste, assistere ved Udvask
ningsmaskinerne med Eftersyn af og. Smaareparalio
ner (som Skiftning af Vandstandsglas, Pakning etc.) 
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af Haner og Ventiler o. lign., og Fyrbocteren skal 
holde Førerpladsen ren og i Orden samt pudse alle i 
Forerhuset værende Dele, der er af :\feta!, og som 
skal holdes blanke. Først og fremmest skal der assi
steres ved de Maskiner, hvormed de selv kører i 
Tur, men i øvri-gt ogsaa paa henstaaende Reserve.
maskiner, efter Depotforstanderens nærmere Anvis-. 
ning" 

Det samme gælder naar Lokomolivpersonalel ,,hol
der Reserve" paa Hjemstedsdepotet. -

Endvidere skal Personalet, naar der uden for Hjem
stedet haves lang Reservetjeneste, hvor der er rige
lig Tid til Hvile, anvende en Del af Reserveliden til 
ovennævnte Arbejde paa den ;\,Jaskine, der køres med. 

Endelig forventer man, at de forskeBige Loko-Pcr
sonale, der kører med de samme Maskiqer, indbyr
des aftale og fordele Rengørings- og Vedligeholdel
ses-Arbejdet mellem si-g, saa at �faskinerne holdes i 
saa god en Stand· som muligt. 

1. Maskinsektion, d. 9. farts 1!)17.

1 aar vore Læsere nu har læsl dem1e Ordre 
igennem, Jorslaai- cle ogsaa, hvad �fenin
gen :er, vil vi gerne hede Dem om cl øndct 
Sted i Bladet at læse den Meddelelse, der fin
des om, al der i Aar er beYilget 50,0C0 Kr. 
til Forøgelse af �ersonalet for at lette Tjene
slen for dette. Paa samme Tidspunkt dette 
sker, ser vi altsaa, at en af Statsbanernes 
Embedsmænd finder for godt at hyde Loko
motiYførere og Lokomotivfyrbødere Repara
tioner paa Maskinel·ne, trods del at den ind
skrænkede Trafik har Brug for færre Maski
ner, og som en Følge heraf maa der da ogsaa 
være færre Reparationer at udføre. Har 
Yærkstedspcrsonalet kunnel naa delte før, 
maa de ogsaa kunne del nu, og kniber del 
med Værksledsarbejdere, saa kan vi for vor 
Part ikke hegribe, at man ikke tager dem, 
hvor de findes, og· indkalder for Eks. de11 
Værkstedsarbejder, der fungerer som Loko
molivformand i Ho., og lader en af Lokomo
tivførerne fungere. Derved slanr man t.o Fluer 
med et Smæk, faar mere Arbejdskraft til 
Yærkstedet og anvender en disponibel Loko
motivfører som Lokon10·;ivformand. - Hvor
om alting er, saa bydes der Lofromoi.ivperso
nalel, naar· de befinder sig i Remisen, al de 
skal udføre _og være med ved det mest svinske 
Arbejde, <Jer findes. \'i kan ikke være til
sinds udenvidere at \rende tilbage til Tilstande. 
vi efler mange Aars 1� or1øb er kommen bort 
fra, og vi kan ikke heller godt lade os on
vcndc til Reparationsarbejder for den l .øn, 
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der bydes os, og som er langl under, hvad 
en duelig Maskinarbejder tjener. -

Vi vil haabe, at den omtall:e Ordre, rier 
saa omhyggelig tager Sigte paa Statsbanernes 
Inleresse,. men samtidig er et stærkt Angreb 
paa Lokomotivpersonalet, som aldeles ikke 
er nødvendigt, snarest maa blive fjernet. \'i 
kan ikke finde os i, al de1· i en Periode, hv r 
Personalet virkelig kunde faa nogen Rekre:1-
tion, ovenpaa al den Ekslratjeneste, Verdens• 
krigen har haft i sit Følge, bydes os ande11 
Ekstratjeneste. 

Betal dit Kontingent punktlig. 

Restance gav_ner ingen 

�c:::>C>���,::::)� 

Tjenestetidsdagen. 

Som Medlemmerne erindrer lovede Trafik
ministeren til 3. Behandling af Finansloven 
at frem�ætte Ændringsforslag ;gaaende ud paa 
en begyndende Løsning r:.1f •Tjenest.elidsspørgs
maalet for Lokomotivpersonalet. 

Under 28. Februar •lrnr Minisleren ogsaa 
tilskrevet Finansudvalget følgende: 

Efter at der mellem Statsbanernes Administration og 
Lokomotivpersonalets Organisationer havde været ført 
forhandlinger apgaaende Fastsættelse af Regler for 
Lokomotivpersonalets Tjenestetid. har der været ned
sat et Udvalg, bestaacnde af Repræsentanter l'or .·\d
ministrationen og Lokomotivpersonalet, med del For
maal at udarbejde et Forslag til saadanne Regler. 
Det nævnte Udvalg har nu afgivet en Betænkning,, 
hvorved foreslaas fastsa I en Række Bestemmelser. 
sigtende til al tilvejebringe en af Personalet ønsket 
Regulering og Indskrænkning af Tjenesteliden, lwilke 
Bestemmelser man er sindet i det yæsentli.ge at soge 
gennemført, naar Tral'ikforholdene ,aller bliver nor-
male. 

Fm- imidlertid allerede nu at paabegynde Indførel
sen af saadanne Lettelser, som de l'orhaandenværende 
Trafikforhold 'tillader, vilde man finde det ønske
ligt, 0111 der kunde ,rnsa:llcs 11 n�·c Lokomolivfore1·c 
og Hl nye Lokomotivl'yrb1•idrrc. hvilke Ans,t'llelser vilde 
medføre en aarli.g :\Ierudgil't paa ca. 50,000 Kr. 

I Henhold til foranslaaende tillader jeg mig tier
for at anmode det ærede FinansudYalg om ,til :idie 
Behandling i Folketinget af Foi·slaget til Finanslov 
for Finansaarel 1917-18 paa mine Vegne at ville 
stille følgende Ændringsforslag: 

Til § 2 A. r. B. 3. e I, a, Distrikterne, Maskin-
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tjenesten. Lønninger. Tje�estemænd i Gruppe A. (lste 
-Ute og 13-23de Lønmngsklasse):

Summen forhøjes med 50,000 Kr.
Man ser saaledes heraf, al man til en Be

�ndelse agter at :anvende 50,000 Kr. i Aar 
til Ansættelse af :nyt Personale, og efter Be
mærkningerne til Finansudvalget synes det 
at 'fremgaa, al iGeneraJdirektoratet i det væ
sentlige er enig med Tjenestetidsudvalgets 
indstilling. 1 

Vi skal paa (nærværende Tidspunkt ikke 
k,omme nærmere ind paa selve Sagen, idel 
vi i næste Nummer haahcr al kunne give fyl
destgørende Oplysninger om tlerune længe ven
tede og fior Lokomotivpersonalel saa vigtige 
Sipørgsmaals Løsning, da 1Generaldirek:tøren 
o;verfor Fi{)1�retningsudvalget har lovet, al den 
alfslutte-nde Forhandling vilde fin.de Sled in
den Udgangen af Marts. 

Den, der ønsker at styrke Sammenslutningen 
mellem Lokomotivmændene, er Medlem af 

H,TÆLPEFONDEN 

Dem store Tjenestemands 
Sammenslutning. 

I Dagene 6tc og 7de Marts afholdles i Stu
denterforeni11gens Bygning et 1J\1øde af Re,-: 
præsenlanter for de Tjenestemændsorganisa
tioner, der enten :hcll elle,· belingct havde givet 
Tilsagn om Tilslutning til Dmmelscn af denne 
Organisation. I Mødet deltog 5 Repræsentan
ter for v,or ·Organisation. I del hele va,· ca. 
48,000 Tjenestemænd repræsenterede. 

Paa Mødet viste �er sig Enighed om al 
skride til Dannelsen al' en saadan Organisa
tion, og der !nedsattes et Udvalg for at sam
arbejde de for�kellige Ændrigngsforslag til 
Vedtægterne og til at forberede og sammen
kalde det førs'Lc Rep1·æsentantskabsmødc, der 
tænkes afholdt hen paa Eftersommeren, naai
:endeligt Tilsagn er givet fra den Del af Or
ganisationerne, som afventer deres Aarsmø-
ders Beslutning. 

.

Besøg altid din Afd�lings Møder 
naar Du har fri 

Detailpriserne i Februar 1917. 

I Hovedstaden er R ug b r ø d s priserne de samme 
i J•ebruar som i foregaaende Ma:rned, ,men Gennem
snitsprisen for Provinsbyerne er stegel med 1 Øre 
pr. 4 k,g., idet en Del Byer har indbereltel højere 
Priser. 

Priserne for Si .g t e- og F r a n s k b r ø cl er sleget 
baade i Hovedstaden og Provinsbyerne, stærkest del 
første Sted, men Priserne i ProvinslJyernc var i For
vejen h0jere end i Hovedstaden. 

Indberetninger om Brødpriser modtages i Hoved
staden fra RugbrødsJabrikantforeningen og Arbejder
nes f æll.esbageri. For B ugbrød har man i længere 
Tid oft'entliggjorl særhgc Priser for hver ar de to 
Indberetninger, da el Gennemsnil af to rrt rorskel
lige Pristal giver et ufuldstændigt Billede al' de virke
lige Prisforhold. Da Priserne for Sigte- og fransk
brød ligeledes er væsentligt 'forskellige i de to lnd
beretniQger, er man fra indeværende l\(aaned gaael 
·over til at meddele særskilte Priser for hver af de
indberettende Institutioner. Priserne, som opgives at'
Ru,gbrødsfabrikantforeningen, er Udtryk for den al
mindelige Pris fra private Bageriudsalg.

For de fleste M e 1- og Gr y n  sorter er cler rore
gaaet en Prisstigning i den sidste ;\faaned. Enkelte
Varer som K a r t o  f f e l m eJ og S a g o g r y 11 er mi
ca. ,p(pbbelt saa dyre som i Februar .i\faaned i Fjor.
Ligeledes er der Prisstigning for Æ r t e  r og B ø 11 n e r,
og .tlen i de senere Maaneder iagtlctgne stærke Pris
stigning for tørret Frugt er fortsat fra Januar til
Februar.

Øl priserne er i Tabellen opfort uforandrede, men
fra 21. Februar forhojede Bryggerierne i Hovedstaden
Priserne paa Hvidtøl -og Skib1;pl med 2 Øre pr .. Hel
flaske, pg der er vel Grund til at antage, Hl denne
Prisforhøjelse ogsaa vil omra tte Provinserne.

Smø r priserne er gaaet lidt' op i den sidste l\laa
ned, og Cdførselsvanskeligheclcrne synes saaledes fore
løbig ikke at have trykket disse Priser. Derimod
er Priserne for Æg ·necladgaaencle; N edgan-gen ci:
ganske vist kun ringe efter Tabellens Tal, mc1i :\o
teringerne, som er fremkommet el'ler Indsamlingen 
af Prisma terialel, viser en betyde I ig i\ ed gang. Den
26. Januår noterede� 1Eg s::i.alecles til 1,10 Øre pr. ,1:; 

kg., og den 23. Februar var i\oteringen 90 Øre pr.
¼ kg.

Kø cl priserne er na:rmcst uforandrede. 
Priserne paa f e r sk F i sk reguleres n\J so111 Hel

hed af Maksimalpriserne, men Tilforslerne er ku11 
smaa paa Grund af lshindringer. K I i pris k er gaacl 
stærkt op i Pi:is, l1enholdsvis t:-l og 14 Øre [)i". kg. 
i Hovedstad og Provinsbyer. , 

H v i  cl k a al og Ho s e n  k a a 1 viser opa<lgaacndr 
Priser. 

For Kart o f-1 e r  gælder nu de den 31. Janum
fastsatte J'vJaksimalpriser. For almindeligt l) cl a i J
s a 1 g i mindre Partier er Prisen 13 Ore pr. kg. ved 
Salg af minds't 5 ),g., 11 Øre pr. kg. for S alg ar under 
5 kg. De lokale Pri r,egule1ingskommissioner udenfor 
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København, Frederiksberg og Gentol'le kan dog ind
stille lavere Detailpriser end de her anforLe Lil God
kendelse af Amtmændene. For 'alg i sLorre Parlier 
direkte til Forbruger fra Detailli t varierer :\laksi
malpriserne paa l'olgende Maadc: 

I Kjøbenhavn, Frederik ·bcrg og Gentoflc Kommu
ner: 

Indtil 31. Marts 1917: Hele Tonder �1 100 krr. l l 
Kr., ,50 kg. 5 Kr. 75 Øre, 

I April i\laaned 11 Kr. 25 Øre og 5 Kr. 88 Orc. 
1. l\Iaj-30. Juni 11 Kr. 50 Ore orr 6 Kr,, a IL rril

tilkørL til Køberen. 
I andre Kommuner: 
Indtil 31. Marts 1917: Hele Ton der [1 100 kg. 10 

Kr. 50 Øre, 50 kg. 5 Kr. 50 0re, 
I April Maaned 10 Kr. 75 Øre og 5 Kr. 6:1 Orc. 
1. Maj-30. Juni 11 Kr. og 5 Kr, 75 Ore, alt rrit

tilkørt Køberen. 
Ved Salg direkte fra1 Produeent til Forbruger gæl

der følgende P1iser: 
Ved Levering indtil 31. Marts 1.917 10 Kr. pr. 100 

kg., ved Leveri_ng i April :\[aaned 1917 10 Kr. 25 
Øre pr. 100 kg., ved Levering fra 1. :\[aj til 30, 
Juni µ917 10 Kr. 50 Øre pr. 100 kg. 
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De sidstnævnte Priser gælder tilliac ror Salg rra , 
Producent eller en gros Forhandler til DcLaillist. 

Maksimalprisen paa S o  cl a er nedsat fra 20 Øre 
til 18 Øre pr. kg. Prisen paa b r u n  æ b e er ste-
get med 10-12 Øre pr. kg. 

P e t r o  1 e u m s  p1iserne er i Tabellen uforandrede, 
men den 20. Februar har Petroleumsselskaberne for
højet Prisen pa:a \Vater white fra 21 til 25 Øre pr. 
Liter. 

I HoYedstacle� er Priserne for K u 1 og K o k s fra 
private Handlende ufo�'U1drede; l(oks fra de kommu
nale Gasværker er f<1ff-højet i Pris Lil 350 Ore pr. 
hl., men for Tiden finder der ikke Levering Sted. 
I Provinserne er saavel Kul- som Kokspriserne steget i 
den sidste Maaned; Gennemsnitsprisen ror Kul <'l' 

748 Øre pr. hl., men i enkelte Byer notere· der Pri
ser paa op imo� 9 Kr. pr. hl. 

Støt vor Organisat�on i Ord og Gerning 

Dansk Blindesamfund. 

Vi har modtaget følgende: 
Herved tillader vi os at fremsende Regnskabet al' 

det Beløb, som er indkommet erter dsenclelsen af 
vort Opraab i Foraaret 1916. Ialt har vi faaet Kr. 
10,136,65. Herfra gaar dog til Tryknin", Adressering 
og Porto m. m. Kr. 1577,91. .\Ied den Sum, vi for Op
raabets Udsendelse havde som Byggefond, er Fondets 
Kapital nu vokset til Kr. 31, 158,52. 

Som den ærede Redaktion let Yil for taa, stræk-

ker den nuværende Kapital langifra til til al op
fore en Ejendom med frie eller dog billige Boliger 
for Blinde. 

Bygningen var tænkt opført med to Opgange 2-Væ
relsers Lejligheder, 1112 Opgang I-Værelses og J 2 Op
gang 3-Værelsers, altsaa ,1() Lejligheder ialt. O.e Blinde. 
der vil komme til at nyde godt af disse Boliger, 
er saadanne fra hele Landet, som gennem l'ieres Op
dragelse og Oplærina i Kobenhavn · er blevet her. 
Skulde det vise sig, at vi fik samlet en tilstrækkelig 
stor Kapital, var det Tanken al anvende del mulige 
Overskud til Huslejelegater for Blinde over hele Lan
det undtagen Køhenhavn. 

Ventende at den ærede Redaktion vilde se del sam
fundstjenlige i en saadan Opgave og yde D. B. S. 
sin Støtte ved at fremstille nærværende Sag saa smukt 
og forstaaeligt som muligt, haaber vi, at den ærede 
Redaktion vil modtage eventuelle Bidrag til førnærnte 
Forrnaal. 

l\Iecl Hojaglelse 
for ,,D a  11 s k B 1 i 11 cl e s  a m f u n d" 

Forretningsudvalget: 
P. HØJLI D,

1 !\æstformancl.
0. NEVE,

Medlem af Forretningsudnll"el. 
P. OMMERBO,

Sekretær.
Fru E. NIELSEN, 

Kasserer, 
Aggersborggacle 8, 1. Sal, Ø. Tlf. Obro 551. 

J. P. ØRVIG, 
Kurvemagerlærer v. d. krrl. Blincleinstilut, 

Formane!. 
Aggersborggacle 6, 3. al. Ø. Tel1". Øbro 672. 
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Har Du raad til at undlade Indtrædelse 
i Hjælpefonden?-� 

===�=== 

Delegeretmøde og 
Kredsgeneralforsamlinger 

afholdes den 20. ,og 21. April 1917 i Cily Sel
skabslokaler, Kjøbt!nhavn. 

Til Brug for Blade{ hedes snarest og enesl 
27. ds. sendt . Iedclelclse om \ alget af Delege-
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rede og Beslyrelsesmcd lemmer ,og Adresse paa 
sidstnævnte. 

Nærmere Meddelelse følger i næste N1:. 

Lokomotivpersonalets 
Hjælpefond. 

Forslag der ønskes behandlet paa Hjælp.efondens 
Generalforsamling, der al'holdes i Kjøbenhavn den 21. 
April 1917, maa være undertegnede i Hænde senest 
den lstc April. 

P. B. V. 

K. Johansen,
Sommerstedsgade 22, 3., Kjobenhavn 13. 

Det �jælland-falstersk Stats

banepersonales Bibliotek 
afholder Generalforsamling Lørdag den 31. Marts, Kl. 
8 Aften i Bibliotekslokalerne, Tstccl_gadc il, I. Sal. 

Dagsordenen er: 
1. Aflæggelse �f Beretning.
2. Fremlæggelse ar Regnskab.
3. Valg af Stemmetællere.
4. Eventuelt. -- Til de forestaacnde \'alg er opslil

let: Bestyrelsen: Trafikinspektor Harboe og .\ssi
stent Gliim. Revisor: Depotarbejder Tietze. - Su p
pleanter for Bestyrelsen: Assisten ten1e C. P. Pe
tbrsen og C. Dænckermortensen. - Hevisors\.1 p
pleant. Assistent C. 11Iøller-Holst.

Stemmesedler modtages til 8. April d . .\.

Afskediget er: 

Lokfører S. Graabek, Fredericia, paa Orund_af Svagelighed 
med Pension fra 30. April 1917. 

Lokfører S. Nielsen, Esbjerg, efter Ansøgning paa Grund 
af Svagelighed med Pension fra 31. Maris 1917. 

Lokfører S. Berg, Aarhus H., efter Ansøgning paa Grund 
af Svagelighed med Pension fra 30. April 1917. 

Lokfyrbøder W. V. W. Wooler, Kbhavns Godsbaneraard, 
fra 31. Maj 1917. 

Lokfyrbøber 0. F. Jørgensen. Kbhavns Godsbaneg. fra 31 
Marts 1917. 
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I. Marts 1917.

forfremmet til Lokfører er Lokfyrbøderne: 

L. Andersen, Randers. i Struer. 

Forfremmet til Lokfyrb•der er Haandværkerne: 

A. E. Martinsen, Centrvkst., Kbhvn., i..,Kbhvns�Godsbaneg. 
A. P. R. Niellien, Kbhvs Godi;baneg., __i 
M. H. Sørensen, Fredericia, i Struer. 
L. N. Andresen, Esbjerg, i Esbjerg. 
K. Rasmrssen, Centrvkst., Aarhus, i Strn11r.
A. C. Andersen, i 
H. K. Jensen, Kbhvs. Godsbaneg., i Kbhvns Godsbaneg 
B. A. Hansen, Korsør, i Roskilde. 
K. Peder�en, Centrvkst., Aarhus, i Kbhvns Godsbaneg. 
V. A. I. Olsen, Korsør, i Gedser. 

Ansat som Lokfyrbeder er Elcatrahaandværkerne: 

H._..R.�Pedersen, Fredericia, i Roskilde. 

Gen ansat som. Lokfyrbøder er forhenværende 
Haandværker, nuvær..ende Ekatrahaandværker: 

E. M. Frølich, Kbhvs Godsbaneg., i Kbhvns Godsbaneg.

forflyttet efter Ordre er: 

Lokfyrbøder H. A. Greisen . ..,.Nykøb. F., 
A. A. Thøgersen, Skanderborg 

forflyttet efter. Anaøgnin& er: 

til Helsingør. 
til Skern. 

Lokfyrbeder J. K. Holm, Aarhus H., . til Randers. · 
T. G. Meng, Korsør, til Skanderborg. 
P. Pedersen, Kbh. Godsbaneg. til Helsingør.
A. M. Tønning, Struer, til Aalborg. 
N. K. Hansen, Kbh. Godsbaneg. til Aarhus H. 
C. A. Rasmussen, Struer, , til Korsør.-

I. April 1917.-

forflyttet efter Ordre er: 

Lokfører A. Severinsen, Gedser, til Fredericia. 

forflyttet efter Ansøgning er: 

Lokfører D. F. C. Mollerup, Fredericia . til Aarhus H. 

Glem ikke at sende nødvendige Meddelelser 

til Hovedbestyrelsen og Bladet 

Til Medlemslisten. 

Overfort fra D. S. li< M. f. til D. L, f. 

Aspirant N. K. Rasmussen. Gb. Afdl. 
• K. Nielsen. Langaa, 
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Sygeforsikring. 
I 

Som del vil ses a f en An nonce paa de tte 131ads 
Bagside teg ner Forsikringsse lskabet ,,Go rm " foru den 
almindelig Sygeforsi kring li Hige Forsikring med D::tg-
pengeersta tnin g saavel ved Sygdom som ved Uyk-
kestilfæ lde. 

Sa~clan forsikring h a r særli g Bud ti l Lokomo li.Y-
mændene, d er har en Del af deres lndkom ., ier YC'd 

Kørepenge o. l. 
Det er altid rigtig t og fo rm, l' li g l al sikre sig mod 

Erhvervstab ved Sygdom og l ' ly kk e, O'' ikke min ds l 
paa nuvæ r ende T idspunkt, hvor saarlanl Tali er dob-
belt l'ø lelig l. 

,,Gorm"s Betingelser er forrlcla gli gc og kuli111te. og 
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1 Præmi ern e m ege t moder a te. Selskabet er cl .\kl il·-
selskab, hvorved tic Forsik rede er sikrede imod lle-
ta ling ar Ek~ lrakonlingenl, og ·e ls kabc ls (; a rantrr n 
alle kentd c og anse te 1' l:t' IHI 01·er he le I .a ndel. 

c:;:.-c:>c::,~:::::X::,,c::=C;>c:::,c:::,c:::,@<::>-c>C::.SC:::,C>cx::::x::><::::::C:::,C>c:::,.,c;.e> 

Komm er Ulykken over Dig , da e· det for sent 
at tænke paa Indmelde lse i Hjælpefonden 

~C>~C>::::>C::,.~~c:::,<::::><=>.:::X::X::::,C:::,.C:,:e:;:,C:::, 

ORG OG A.BRØIIDUM & SØNS 
AKVAvn:ÆR 

J. C. Andreasen & Søns Skræderforretning 
5010 y Frederiksborggade ig 2 

Regnfrakker for Damer og Herrer. Telf. Byen 
VI klæde r dem paa a ll e 3 I 

for ca. 1/ 2 Pris 
blaa & sortSerges • Costumer{ kule rte, engelske I 
Alpaca graa & • 

sorle. I 
Overst ykke r Alpaca & kul. 
Plgekjoler&Ove rs tykker 
Drengetøj - Stor trojer. 
PRØVELAGERET 

NØRREBROGADE 187 '. --------------

BRILLANTRINGE 
OULD URE1SMYKK ER 
BILLIGST I BY EN 
1, Skoubogade 1, 
:: K Ø B E N H A V N. :: 

Tnndlmge Frk.sørensen ff.,:-----~-
69, Istedgade 69, J !J ..., 

Konsultation fra I 0-7 Tlf, Vester 905 x 

Hele Tandsæt fra 20Kr. 
Ældre Tænd er omsættes billigt, Plom-
bering og Tandudtrækning, Moderate 

Priser, Bedøvelse hver Dag KL 2, 
Reparation udføres paa faa Timer, 

Jernbanefunktionærer indr. 5 pCt. 
____ _. _________ ___ 

I 35 'Jestergade 35 . B r 1· to I ', 
o o o 'Jed Siden af " S 

Br Køb e n havns bUll~e Knfle la,;er. 
ø 
-------------

I 
Godt økori omisk Nyt l 

Klirrn ry Sæbespaaner. 
Den mest økonomisk og let 

teste Maade at bruge Hushold 
ningssæbe paa. faaa overalt . r I 

THOMSENS 
MAGASINER 

l lste Kl. 
HERRE- A DAME-
SK~DERI 111.-ø111s i 

NIKOLAIGADE - 13 
RYESGADE - 128 
SLOTSGADE-3 
CHRISTIANSH TORV - 6 

I 

------------Husk dobbelt Vægt 2ives af alle Kvali teter, 
for derved at bevise vore billige Pr iser paa 12 Fotograf1'er 50 Øre .. Husk 

n vor extra Kvali tet, som sæl2:t s til vore al min. H k a. D · 1 h d 
delige Buti kspri ser 45 il 49 ø. pr. ' / s Kilo. R C • ør ram- I> etat an el 

Ordre pr. Telt/on AME I AN PHOTO Co. I Vedbækgade Nr. 10. 
inden 12 expedtres samme Dag. 47 Nørrebrogade 47 E. NIELSEN. • Udsalg af Kul, Koks og ll raendt. ' _____ _____ _,_ I ' • I - Altid ekstra 2:ode Kvaliteter -

(NB. Billedtr kan leveres paa t Time) Telf. Taga 911 x, 

!fusk Hestekødudsalget I -----:------------- .-------
r:arrebrogade 156 &. Prins Jørgensgade 4 •• r. s t I g /\ n d (Z r 5 en "I n han de I 

anbefaler daglig fri skslagtet • 
Heste- , K lve- og Oksekød, I . 10 Hyskenstræd~ 10 
fr iskhakket fars o g Hakkebøf. i --- DANSK CALORIC PUNSCH - _ - mrk. P. S: It. 

v. A . TREBBIBN. forlang den - faas overalt. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion og Ekspedition: Vesterbro2'ade 98 a 2 , Kjøben havn 8 . llf. Vester 2895 v. 
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

, Annonce-Ekspeditioner: { for Kjøb~nhavn: C. Hansen, Sommerstedgade 22' , Telefon Vester 4011. 
for Provinsen: L. Hans Tausensgade 14, Odeni;e. Telefon 2288. 
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