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lltogsmateriellets Udvikling.
Fra Tysk ved Otto B e ndixe n.

Om denne Vugge byder niere Fordel end
Ulempe, dei,om er Fagfolk endnu ikke enige.
Navnlig om en sideværts Fj,edring til Begræns
ning ·af Svingi!Ilgei�ne svækker eller forstærker
disse er ,endnu· ikke opklaret: Franskmandein
Ma r ie hævder endog i sit Værk: O s c ill a
t i ,c5n s d e l a c'e t d es 'V,e h i c u l e s d e c h e
m i n d e f e r'\. at hele Vuggeophæn_gning1e1n er
for let bevægelig, den maa have langt n�ere
Egenfriktion.
Desuden forlangeT han, at
Truckvogne1ns Buffer skal have_ et sideværst
ved kunstig Friktion afdæmpet Spillerum for,
til Forhøjelse af Sikk,erheden mod Afsporings
faren, aL de meget stramt koblede Iltog ikke
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fig. 1. Eenakslet Personvogn, eksisterer i Virkelig
heden ikke, men fra et teorestisk Standpunkt dog
Urtypen for Udviklingen.

skal ·overføre Slingrebevægelsen fra den ene
Vogn til de:n anden. At /netop ved denine An
ordning ogsaa dan ved gensidig Understøttelse
af Vogn�ne fremkaldte Sikkerhed mod Afspo
ringsfaren igffil falder bort, synes Marie at
ove1rse. Trucken snor sig ved hurtig Kørs�l
.ud og ind' under Vognkassei1 uden -at man
·inde i Kupeerne mærker noget til Bevæige, lsiett:i.

Endvider·e bliver ved Adskillelsen af Vogn
kassen fra Hjulstellet øpnaaet e!l1 yderligere
Fordel, nemlig Dæmpning af Kørselsst�jen,
som foraarsages af de · over Skinnestødene
hoppende Hjul. Hvilken stor Væ:r,di der
navnlig ved Sovevogne maa tillægges dette
Punkt er ganske aabe:nbart. · De preussisk
hessiske Statsbaner har... iøvrigt i den - sidste
Tid tru{fet den Anordning, at Tværbjæilkeln;,
som bærer Vognkassens La_gertappe, er ble
vet skilt fra Vognkassen selv, i 'hvilken den
tidligere var indbygget,. hvorved en betydelig
Formindskelse af Kørselsstøjen blev qpnaaet. ·
Samtidig med Indførelsen af Trucken fore
gik ogsaa en vidtgaaende Forbedring af Fje
de:ranordni;nge1n. De 'nye Vogne har tre bag
hinandei1 anbragte Fjedersystemer. En nor
,mal fireakslet Vogn opviser ikke mindre end
48 Bærefjedr,e. De;_rved spillier Spørgsmaalel
om Fjederiens Art en væsentlig Rolle, om det
er Blad- eller Spiralfjeder.
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fig·. 2. Toakslede Personvogne.

!

Mei1 den fireakslede tPersonvogn
til Iltog
L
b e-t:ydifr'..b•�ahsohi tenclin -ikl<e "C S l tltni11g--=p aa
Udviklingoo. Jo hurtigere Togene kørte, desto
mere følte man, at en ydcrlige,re F:orbedring
af. Vognløbet var paatrængende nødvendigt.
Man indsaa, at den fireakslede V,ogn egentlig
b.estod af to toakslede Vqgnc med fæHe.s Vogn-
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kasse, og foretog med Forøgelsen af Truck• akslerne fra to til tre nøjagtigt de;t samme
Skridt som i sin Tid ved Forandringeri .a f de'n
toakslede Vogn til den ti:eaks.lede og netop
paa Grund af nøjagtig den samme Tankegang.
Man fik paa' deooe Maade den seksakslede
P�rsonvogn. (Fig. 6.) Selv om der ogsaa her
ved indtraf en Forbedring af Løbet, saa var
d�n dog ikke saa følbar, at de,n havde lønnet
den betydelige Forøgelse af Væ_gt 'og' Omkost
ning,_ som blev betinget ved, Anbri�1elsen af
den femte og sjette Aksel.

ene Aksel paa en toakslet Vogn (Fig. 2) g' ø r det
samme Spring a, saa vil Midt,en'. af Vognkas
sen kun synke efter Maalet a2. Ved den tre-
akslede Vogn (Fig. 3) bliver Vog;nmidtem mod
dette Stød saaledes, støttet af den midterste
Aksel, at den kun gør et Spring paa ca. a/3."
Ved den fireakslede Vpgn (Fig. 5) gør Vogn
steliets Drejepunkt D .. nøjagtigt _svarende til
- -. - -
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firakslede Personvogne, løber 'paa to
toa�slede Trucker.

Midten af den toakslede Vogn, et Spring paa
fig. 3. Treakslede Personv'ogne.
a/2, mep , Midten af hele -Vognkassen kun et
r
Nyere Forsøg viser i hvert Fald, at det saadant paa a/4. Fig. 6 viser, .at den seks
daarlige Resu�tat er begrundet i en fejlagtig · akslede Vogns Drejetap D gør et Spring paa
Anordning af Akselforbindelsen indenfor Tru a/3, som ved den treaksl�de Vogn, og Midten
af Vognkassen altsaa et saadant _paa a/6. Be
cken. Man havde i St.edet for at k:onstruere,
hver Truck som en lille treakslet Vogn tvært tænker man·nu" at alt det sagte om de enkelte
imod igen maattet sø.nderlemme delll i halv Akslers lodrette Bev�gelse, r ogsaa paa sam
anden Vogn. I .Virkelighede111 har man med me Vis gælder for de vandrette Bevægelser, saa
sidstnæv;nte Anordning opnaaet lan.gt. bedre vil·man ganske simpelt indse, hvordanr det ved
Resultat med seksakslede Vog;ne, fordi den Forøgelsen af', Vognens AkseHal fa 2 til 6
yderligere �eddeling igen bragte en Formind- . lader sig opnaa .e n betydelig Forbedring af
. skelse af Rystelserne og Støjen. med sig. D-e Gangen. Og nu endog de!n nye otteakslerde
allern
, yeste Forslag gaar iøvrigt endnu·videre Vogn (Fig. 7)! Springet af den første Aksel
og forlange,r den otteakslede Vogn. Ved denne beløqer sig igen til a. Da er Springet af Drej·�_____ : ~9 ___________ _
·skal begge Truckerne ·hver 'for sig skilles ad
i 'to toakslede Dele, Den egentlige Vogn1fasse
skal altsaa ikke hvile paa to smaa toakslede
-
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fig. 4.

Go,isvogne for Trætransport, den firakslede
Personvogns forbill�de.

[] lfiH!J

fig. 6.

Seksakslet Personvog,n, 1 løber paa
treakslede Trucker.

to·

tappen D1 til den første toakslede Truck a/2,
'vogne, me;n paa to fireakslede, år hvilke hver og Dl'ejetappen til den første fireiakslede Truck
igen danner .en liile Truckvogn
· r9r sig. (Fig. ,D2 kun a/4. som Midten paa enhver fireakslet
7.) For at finde Forlflaring om v"irkniirigen .af Vogn (Fig. 5).. Midten af hele Vog�1ka�se111 vil
denne Anordning er den for aHe tekniske Be altsa'a kun synk,e en Størrels·e a/8 ! I øvrigt ser
efte,r Schuters Forslag
tragtninger nødvendige Hjælpemiddel, Teg den otteakslede Vogn,
I
i "Organ for die Fortschritte des Eisenbahn
ningem., taget til Oplysning.
Fig. 1 .fore:stiller en enakslet Vogn. Gør wesens'', ik!<e· ud som i Fig. -7, men som i Fig.
Hjulet et Sprilig nedefter pa� Størrelsen "a", 8. Begge Afbildninger adskiller sig derved, at
saa maa hele Vognkassen gøre dette Spring i i _Fig. 7 er Trucken anordnet, bag, hinanden,
den i ·Fig. 8 e1� sk
- udt ind, i hinanden,
sin fulde Størrelse med: Naar derimod den medens.
.
,_
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hvorved opnaas kortere Længde og· mindre
Vægt.
Denne Fremstilling om Forbedringer i Vog
nens Gflng skal ikke slutte, uden"at der' ogsaa
skal henvises til Forsøg som de.. preussisk�hes
siske Jernbaners Direktion nylig har anstil
let og efter et ganske andet Synspunkt etnd qet,
hvorpaa Akselforøgelsen var bygget, nemlig
paa Sporudvidelsen. · K�retøjernes Hjul maa
-,
passer nø:J°age1gt
mi.bringes saaledes, at de ik:ke
e
1 Sporet, men at ct
har et 'sideværts Spille
rum paa ca. 1 cm., fordi der ellers vilde ind�
a1s · _ _ ______ -_
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fig. 7.

Otteakslet Personvogn, løber paa to firakslede
Trucker, som er delt i to toaksh;de Dele.

træffe Kle, mning i Kurverne. Nu, er man
ikke ganske muge om, hvorvidt det hidtidig,e
Maal paa Spillerummet er for stort eller fo�
lille. For at faa O_plysning om dette Forhold:
l·od man i 1ætngere Tid paa Stræil.{!J1i1I1gen1 Frank
furt-Berlin over ,Kassel flere Forsø_gsvogne
løbe, hvis Hjul var anbragte saaledes, at det
Spillerum de havde mellem Skinnerne beløb
sig til 2 cm. Saavidt man endnu har kunn,et
høre har disse Forsøgsvogne ikke vist nog'.e'n
bedre Gangart end de særdvanlige. I deinne
Retning synes matn altsaa ikke at kunde re_gne
med noget Resultat. AkseUorøgelsen i For-

Sporkransene paa Hjul·elne, det vil sige de
Fremspring, som holder Hjulene paa Skiin
norne, navnlig vød de tyske Baner er for skraa .
og har en f,or blød Overgang, de maa væ
1 r,e
stejlere og skarpere. I lignende.R-etning bevæ
ger de Fagfolks Forslag sig, som forlanger, at
man mere og mere med Forøgelsen af Hastig
heden maa gaa over fra Skinnernes skraa Stil
ling til de:n lodrette: Som bekendt staa navn
lig svære Skinner ikke lodret paa Svellerne,
men de ,er med en Hældning af 1 :20 vie1ndt ind
efter, og Hjul,ene er tilsvarende , kegle
formet afdrejet, ikke cylindrisk. Man op
naar de:rved ved langsomt kørende· Vogne, at
Sporkransene· mindre
hyppigt kommer til at
1
1
løbe,imod, da ifølge den kegleformede Bære
flade allerede ?ognens Vægt alene bestræher
sig for at holde denne i Midten af Sporet. I
den senere Tid antager man, at deil:te v,ed hur
tigt kørende Vogne nytter mindre, men sna
l'ere. fl'emkalder en Tilbøjelighed til Slingring.
Der vil altsaa i den nærmeste Tid ogsaa være
1 1ne Retni�g.
Forsøg at vente i den

Midl�rtidig LønningstUlæg.
Som beke1ndt gerr-lltæm Dagspressen a_fholdt
C. 0. II Møde d_ein 2. Juli og besluttede, for'
anlediget ved de for alle Tjenesteniæ:nd her
skende trykkende Forhold og paa ,Grund af
Kjøbenhavns Kommunes Forslag til en mid
n
' a til
lertidig 25 ,.pCt.s {.,øn
· forh�jelse at i '.dga
Regering'etn med Andrage111de om et 25 pc;:t.s
Lø!1tillæg for indeværende Kalienderaar.
T i 1 R e ,g e r i n g e n.

'fig. 8, I Virkeligheden er den otteakslede Vogns fire
Trucker anbragt, som denne Skitse viser, og ikke bag
· hinanden som i fig._ 7.

bindelse , meld ,en Fo,rbe�ring af Fjedringe'n
synes at vær:e det eneste Middel, der k� føre
os til Maalet, et saa �oligt Løb af Iltogsmateri
eller som muligt.
Det skal ogsaa nævnes, at man i aen :nyere
Tid har t roet at skulde søge en· Grund til Vog
nenes daarlige Gang i det urigtige Forhold
mellem' Skinne og Hjul, saaledes bl. a, ogsaa
den allerede næmte Franskmand Marie i sin
Bog: ,,T h e o r i -e <:l ,e s de r a i 11 e m en t s,, p r or
1f i l ,de
1 ·s ba nld a•ges". , Maie hævder, .at

Idet Organisati-onen takker for Modtagelsen åf Stat ministeriets Skrivelse af 11. Juni 1918, skal mån: tillade
siig at udtale, at naar Or,ganisationen i Decen�ber
Maaned tilskrev Regeringen om Gennemføre1se af en
midlertidig Lønningsl:ov i Fald en ny Lønn ings1ov
ikke kunde ventes' fre�lagt til Januar 1919, havde
det sin Grund i, at Dyrtidstillægslovgivningen havde
været utilstrækkelig og virket uregelmæssigt og til
fældigt og navnlig ikke yar kommen de højerelønnede
nævneværdigt tilgode.
Den 26. Juni 'd. A. tillod Organisationen sig at rette
en Henvendelse t il Regering.en om Tilstaaelse af et
Supplement til indeværende Kalen<;teraars Ti]læg.
Siden da foreligger der bevilget af Københavns Kom
mune et Supplement til Kommunens Tjeneste1\1ænds
Dyrtidstillæg, son hviler paa nye Priilcipper, der, i
høj Grad har val,{t O:r,ganisationens Interesse.

,
stiller
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Den ny Ordning
ikke som Statens Dyrtids-,
tillægsordni111g store Dele af Embedsklasserne, enten
helt eller blot utilstrækkeHgt beskyttede mod Pris. sti,gningen,s Virkninger, men er at opfatte som et almin
deli,gt mid'iertidigt Lønningstillæg med samme Procent
for alle Lønninger.
Yi slrnl derfor tillade os at forny vort Andr.a.gencle
derhen, al der tilstaas de Statstjenestemænd, som om
fattes af nærværende Ovgartisation, et Tillæg for inde
værende Kalenderaar af 25 pCt. af Lønningerne, for
uden- det Tillæg paa 450 Kr., vi i vort Ancb:agende al'
. 26. Juni androg om.
Organisationen tillader sig at tiiføje at man venter
at en saadan Omordning af Dyrtidstillæget ikke ma;;
forhale Gen'nemføre1sen af en Revisiol'i af Lønnings
loven om hvilken Statsministeriet i sin ovennævnte
· Skriv�lse til os al' h. Juni udtaler, at Lønningskom
missionen nærer Haab oin, at Betænkning med. til
hø-rende Lovforsl�g vil kunne .afgives omtrent 1.,Mart�
I
1919. .

.

Om det her l'remsatte Andragende tillader Organi
sationen sig· at udbede en snarlig Forlfandling med
Regeringen.

. I

vor quv-ærende Regering bærer Skylden for
den fortvivlede Armod, Tjenestema:ndshjem
me:ne befinder sig i og som altsaa har givet
sig disse beklagelige og sørgelige Udslag.
Efter Forlydende
vil der blive Forhandling
:
mellem Organisationerne og Reg,ering:e111 inde'n
Udgange:n af denne Maaned om_ de Krav, de:r
er Tejst 0111,ekstraordil1ær Hjælp, og vi haaher
pa.a, at B.egeringein hurtig efter de11tne · For
handling vil bringe Forslag frem i Rigsdagem
og at de1nne hurtig vil færdigbehanale For
slaget" saaledes, at Tjenestemændene snarest
ka
udbetalt de Beløb, de saa haardt træn,gern: faa
til.
, Det er jo ikke saa længe siden vi har set,
·.
at Rigsdagen kan være , hurtig i Venaing
:en,
:naar det. dre_ jer sig om Foranstaltninger til at
imødegaa Dyrtidens Hærgen.

Samtid�g med-' dette Andrage1 ndes R1�emsen.- .
delse har C. 0. I 'fremsendt Andragende om
Statens økonomiske-Forpligtelser
et Løntillæg paa 35 pCt. af de første 1500 Kr.
· overfor ·sine Tjenestemænd.
og 25 pCt. af Resten.
Finansminister Brandes behøver altsaa ikke foredrag holdt af Kontorchef i den svenske.Socialstyrelse
oftere at' fremsætfo Udt�lelse om, at Tj.�e fiL dr� Theo/il Anders.so'n ved et af de svenske Statstjeneste-··
mænd afholdt Dyrtidsmøde i Sto_ckholm.
stemæ11dene endnu ikke har Pettet Hetnve11r
(foredraget- her efter »från svenska Statsforvaltningen«.)
delse om Dyrtidstillæg el. lign., nu foreligger
de.
Under den hedeste Valgkamp sidste Eftefaar ud
!øvrigt er .det jo ikke saa mærkeligtr ,,at sendtes der her i Stdckholm et Va1gopraab1 som sær;
Henvendelser ikke er 1sk,et tidligere, det er lig var ude efter Stemmer fra Embeds.- og Bes:ti,1ganske uaturlig en Følge af den Holdning:, Re lingsmændene. Jeg kim ikke nu erinc!'re, hvilket Parti
det var, der udsendte det. Det er jo ogsaa nogenlunde
geringen indtog i Fjor, da man pure, afviste , ligegyldi-gt. I Valgtider staar alle. Sam fundsklasser
e:h_hvei· Tanke om at skride til nogen ·Ekstra� baad� i Forening og enkeltvis samtlige :Partiers Hjerter
foranstaltning forinden alle de ordinære Dyr nær. For saa klart �om muHgt. at anskueligg(?re, hvor
haardt Dyrtiden trykkede State1fs• Tjenostemænd i
l i cl stillæg var udbetalte.
Særdeleshed,'
var der i· Opraabet paa Grundla,g · af
• Vi haaber paa, 'at de:r i Aar vises Tjene- Socialstyrelsens Oplysninger om Priserne beregnet,
s'temændene en større · Forstaaelse af deres hvilke Lønninger der burde udbetales, for at · deres
lH:i,1!ettigede Krav end tidligere:, saavel fra virkelige Værdi, ti. v. s. der·es Købeevne, skµlde være
radikal som socialdemo�ratisk Side, hvis der den sam1pe som før Krigen. For en1 Tjenestem_and
paany fra konservativ Side rejses Spørgs i første Lønningsgrad burde Lø1µiingen saaledes ud
-· Enkelthederne har jeg glemt - ca. 8000
maal herom oaa Tinge og at Munterheden gøre
Kr. · i Stedet for 5500 Kr., i anden Lønningsgrad ca.
bliver lidt me�e afdæmpet - fordi den, ikke 10,000 Kr. i Steclet for 6800 Kr. og ·1 'tredie Lønnings
, forstaas af Tjenestemændene, navnlig i Tider grad 13,000 Kr. i Stedet for 8700 Kr. · Oplysninger var
hYoT der i Dagspressen meldes· om Arresta aldeles rigtige, og viste, at Tjenestemanc!slønningerne
lioner af Tjenestemænd, som paa Grund af allerede j Begyndelsen af 1917, til hvilket Tidspunkt
Tallene referede sig, ,iavde tabt mere ene( en Tredie
Nød forgriber sig paa betroet Gods.
del af deres Købeevne;
Der er et gammelt Ord, der. siger: ,,Nød
I Løbet af det lar, som siden er _%aaet, er Prisstig
bryder· alle Love" og det kendes formode1
, 1t ningen stadig bltivet fortsat, og nogen SLandsp.:ing kan
: ig ogsaa i' Rigsdagen, -· - Ingen andre ei1d endnu,ikke for,udses. TV'sa°rtimod synes den Hastighed,
L
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hvormed Dyrtidstrykket stiger, bestandig at forøges. Livskraft. Men hvorledes maa det da ikke være under •
LivsJ'ornødenhedernes Prisstigning, som Socialstyrel den nuvære11de Krise, da en forøget Gældsstiftelse
sen i Januar Maaned 1917 beregnede til 40 pCt., var i forenes med en usædvanlig høj Rentefod! Sker her
August Ma�ned samme Aar na_!l.et til 66 pCt., i Novem- 1 ingen Bedring, l�a.n man befrygte, at det hele ender
hertil 72 pCt., og ¼:an i Øjeblikket*, efter hvad der med med en fuldstændig Katastrofe.
del.es i Socialstyrelsen med den allerstørste Sikker
Naar Talen er om Tjenestemændenes Gæld vil jeg
hed beregnes til over 90 pCt. Efter all at dømme kan i)nidlertid fremhæve at den hvor beklagelig, den etid
Stigningen paa det Tidspunkt, da Higsdagen skal 1 tage set ud fra andre Sy'nspunkt�r, maa være, dog paa e�
endelig Beslutning i Spørgsmaalet om Tjenestemren Vis er �t Tegn paa sunde Samfundsforhold. At Tje
dene<; Kri,gstillæg sætte� til mindst 100 pCt. Af disse nestemandskltissen i Sverig er saa stærkt belastet
1?eregninger, der ·støtter sig paa officielle nøjagtige med Gæld, b�ror vel ikke alene, mel} dog i høj Grad
_kont1,0Uerede Opgivelser om Priserne, fremgaar, at paa, at denne· Klasse i langt større Udstrækning end i
Tjenestemændenes Lønninger i Øjeblikket er reduce andre, ofte' s6m særlig "demoki;a iske" priste Lande
rede til rundt regnet kun�I-lalvclelen af deres Værdi før rekrutteres fra de mindre bemid\ede Klasser., End
1
Krigens Udbrud.
ogsaa blandt de højere Tjenestemænd er sikkert mindst
. Ingen Samfundsklasse turde have lidt under Dyr HalYde1e11 udgaaet fra Folfrets brede Lag eller - for
tiden i tilnærme1sesvis samme Grad som Tjene8t,emæn ·at' anvende et yndet politisk Sla,,g:ord - Underklassen.
I to hele Aar maatte Statens Funkt ionærer selv bære
dene. Takket være den alminde lige og stadig- vedva
re-nde Prisstigning paa saa godt som alle Varer har de Dyrtiden.,; hele Tyngde saa godt som uden Hjælp.
producerende Klasser ikke a1ene fqaet deres forøgede Først· i Løbet :af det tredie Aar bevil-gedes et I(rigs
Udgifter dækk�e, men har endogsaa yderli,gere høstet tillæg, som for Flertallet af Tjenestemænds Vedkom
store, i mange Tilfælde lwlossale Gevinster. Selv mende erlagdes med 15 pCt. af Lønnen, men for de
Arbejdslønnen har - ,i det mindste i det hele og store højere med langt mindre ener endog med aldeles intet.
- fulgt nogenlunde �ed }den almindelige Marsch frem Al lerede da Beslutningen derom fattedes, _ansaås denne
alle. Be
ad.. Kun Tjenestemændene med, deres faste og for E,rigstidshjælp for utilstrækkelig af næsten
I
helt andre Forhold afpassede Lønninger har ma�tet vid&th_eden herom og Dyrtidstrykkets fortsat te Sig
ning bragte i hvert Fald hos Tjenestemændene selv
indskrænke sig t il Marsch paa Stedet med det Resultat
at Dyrtidslavinen�- rullet over dem med Ii.e1e 'sin Kraft'. den Overbevisning t il at modnes, at det ikke længere
Fot de øvrige s�imfundsklasser har Levefoden i disse kunde gaa med halve Forholdsregler1 men at Staten
Aar trods Krigen kunnet holdes nogen1unde oppe eller i Løbet af dette Aar maatte skaffe sine Tj�nestemænd
endog, forbedres. For Statens- Tjenestemænd er Re · en virkelig effektiv Lønforbedring. Forvisningen her
sultatet blevet en social Deklassering, en Tilbagegang om har hjulpet mange til lettere at bære Besværlig
heclrne i det .svundne Aar.
til en væsentlig ringere Levefod.
,
,
Med al Anerkendelse af den gode Villi·e og den
Det ligger ikke for os svenske' selvom vi elle�s nok
kan -klage over dette el ler hint at føre vore økono1niske Forstaae1se af Tjenestemændenes vanskelige Stilling,
· Bekymringer til Torvs. Der fi'ndes hos os alle et Stænk der har givet sig Udtryk i klg. Majestæts Fdrslag
af Heidenstani's Brassebonde 'en Stræben efter at holde 'til Krigstillæg for 1918, maa vi Tjenestemænd dog
fremhæve_, at den fores1aaede Lønforbedring ikke op
S�nnet oppe
. i hve�-t Fald �dadtil\ selvom dette maa fylder Retfærdighedens
og Billighedens Krav. Absolut
ske '.gennem et fromt Bedrag. Udefra lfan det ganske
set
betyder
Forslaget
ganske
vist en Fordobling, men
vist derfø_:r- se ud, som om alt var i Orden. Den, der
har Adgang til at ki,gge bagved Facaden, ved imid relativt en afgjort F,o'rringe1se mod i Fjor. Gaar man
lertid, at de fleste Tjenestemænds økonomiske Stilling ud fra forrige IAars Lønningsforbedring som Nol'm,
skulde der' nemlig under Hensyn til Livsfornøden
er i høj Grad fc,rur,oHgende, ja, for ma1\ge fortvivlet.
Jeg�har hørt Tale om Tjenestemandsfamilier, langt hedernes fortsatte Prissti,gning ror Aarct 1918 bevil-ges
højere paa Lønningsskalaen, end udenforstaaende aner, ikke som f.oreslaael af kgl. Majestæt, 30, men 55 pCt.
,der }ed virkelig, b�tter Nød. Dette er stærke Ord, i Løntillæg.
Om vi tænkte os, at der her i Landet blev indført
men feg t�or ikke, at nogen, som kender de virkelige
Forhold, vil modsige mig. Nøden har iøv_ri-�t mange en ny Møntfod med 50-Øren som Pengeenhed i Stedet
Maader at ytre sig paa. Den Tortur som virker ved for Kronen, . og om vi videre tænkte os, at Tjeneste
de ,groveste Midler, er ikke altid den' grus·omste. Den mændeiies Lønninger stadig udbetaltes med samme
stadige Uro for de stigende Vanskeligheder, Frygten Antal Enheder af den nye Mønt s.om -tidligere i Kroner,
for ikke at kunne holde sig og Familien socialt oppe saa vilde sikkert ingen bestride, at Tjenestemændene
Uret og, at Staten - f.or at anvende et
er for 1;nangeJ_ 1 Tjenestemand en tLmgere Byrde end de led a};lenbar
a
direkte Savn. ·Redningen - om det nu kan kaldes moderne Udtryk - .,,eksproprierede" 'Halvdelen af
en Redning - har Tjenestemændene fundet i en for deres Lønninger.. Ivien jeg kan ikke fe� andet,· end at
Tjenestemændenes Stilling for Øjeblikket er netop
øget Stiftelse af. Gæld. Selv under no1;nale Forhold
danner den betydelige Gældsstiftelse eu Kræftskade, saaJedes. For de Lønninger, som fastsattes ved de
der tærer paa den svenske Tjenestemandsstands sidste Lømaingsreguleringer, kan Tjenestemændene nu
ikke længere t ilbytte sig mere end Halvdelen af de
*) 1. Februar 1918. ·
Ting,;. til h_vi.s. Erhverve}se Lønningen var bestemt.
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• Man vil maaske indvende, at Sammenligningen. halter
ikke saa lidt. En Ændring af Møntfoden forudsætter
jo en bestemt Villiesakt fra_ Statens Side, medens Dyr
tiden beror paa Forholdene over hvilke Staten ikke
raader. Vore fornemste Nationaløkonomer er dog·
i Almindelighed af en anden Mening og an
tager tvæ;rhmod, at St�ten ikke kan unddrage sig
Ansvaret for gennem en forkert Dyrtidspolitik at have
ført os fra Asken· i Ilden. Dette maa nu være, so�1
det vil. For Tjenestemændene er Situationen aldeles
den samme, og - efter min Mening - fo;holder det
sig ligesaadan med Statens Forpligtelser.
Forsøg at fortælle de Klasser, der giver sig af med
legemligt Arbejde, .at Arbejdslønnen ikke bør følge
den almindeU,ge Prisstigning. Arbejderne vilde sik
kert betakke si>g og med Rette gøre gældende, at de
hverken vil eller kan indskrænke deres Levefod. Men
hvad de:r gælder for Haandens Arbejdere, maa ogsaa
gælde for Aandens. 'Fordrer de førstnævnte - som
deres soleklare Ret - at Lønnen skal bestemmes efter
det almindeU,gc Prisniveau, saa har ogsaa de sidst
nævn\e ,samme Ret.
Finansm
· inisteren har absolut selv været vidende
om det foreslaaede Krigstillægs Utilstrækkelighed,.
men har forsl;{anset sig bag fiskale Grunde. Det maa
dog tilgiv�s os Tjenestemænd, at vi ikke ubetinget
bøjer os for disse Grunde, Paa alle andre Omraader
har Staten set sig-nødsaget til at akceptere Dyrtiden
som el Fak:'tum med ane dets Konsekvenser. Ved hvert
Opkøb og ved hver Aftale om Leverancer har Staten
�aattet rette si>g efter det almindelige Prisniveau.
Jeg minder endvidere. om Statens Jernbanepolitik med
dens enormt høje Takster. Og har Staten ikke med
Hensyn til Arbejds1ønnen maattet fø}ge med i Marschen
opa_d? Kun naar det gælder de ingen1unde'
uvigtig«;
! ..
Præstationer, som ydes af dens egne Tjenestemænd,
hal'. Staten ment at kunne unddrage. sig disse Konse
kvenser. Det menes at kunne gaa an for Staten at
skyde Skylden paa finansielle ,Grunde, naar den und
drager sig sine Forpligtelser overfor, sine Tjenere.
Men hvad skal Statsfunktionærerne sky\J,e Skylden
paa, hvis de ikke kan opfylde deres Forpligtelser?
Havde Landet befundet sig i en virkelig Nødstilstand,
og havde Statsfinansernes Stilling af sig selv forbudt
enhver' Tanke om Forhøjelse, saa vilde Statens Tje
nestemænd - derom _er jeg levende overbevist uden Knurren have baaret de Byrder, som Dyrtiden
særUg havde lagt paa deres Skuldre. Saf1vidt jeg kan
se er hverken det ene ener det andet Tilfældet. Tvært
i�od synes Statskassen at •svulme af lveitaand. Et
Land, som mener sig i Stand til allerede i Løbet af
næste Aar at afgøre ane de Omkostninger; der er fulgt
med Krigen, fore�om111er mig ikke .n1e? Føje at ktmne
und1,kyldc sig med finansielle Hensyn. Det er' vel
ikke urimeligt, selvom vi maatte fordele de overor
dentUge Udgifter, som denne Verdens Ragnarok har
.
vort Land, paa et noget læn
ført med sig ogsaa for
_gere Tidsrum (f. Eks. 5 ener 10 Aar). ,,Det
er ikke
.
rigtigt a't bebyrde vore Efterkommere med Udgifter,
der. er stiftet af den nulevende Generation". Men er

..

let da rigtigt at bebyrde een Samfundsklasse (tjene. stemændene), med Udgifter, som burde bæres al' Sam
fundet i dets Hel11ed, Naar man tænker paa alle de
ForsømmeJse1· navnlig paa det sociale Omraade, som
den foregaaende Gent:,ration staar inde, for, og for
hvilke vi nu maa undgælde, kan man iøvrigt .ikke
' undlade at tænke paa, at man dog' ogsaa kan begaa
en Uretfærdighed mod sig selv.
En midlertidig Forbedring af Statstjenestemændenes
Lønninger kan ske paa to væsentlig fm';kellige Maa
der. Enten kan et saadant Tillæg· erlægges med et
vist bestemt, for ane Tjenestemænd ens Beløb.. Eller
ogsa_a kan Tillæget fastsættes til en vis Procent af
hvel'. 1,'jenestemands faste Løn. Hvilket af disse Sy
stemer, der bør foretrækkes, beror efter min Mening
helt og holdent paa �e Forholds Natur, som gør
Tillæget paakrævet. Er der Tale om en rent fore
løbig Understøtte1se en Gang for alle en Slags Nøcl
hj�lp, altsaa, er maaske en_ fast Understøttelse den
naturlige Løsning. Men da det drejer sig omi:en Dyr-tid, som allerede har varet ,et godt Stykke ind i de t
fjerde Aar og paa hvilken der ikke kan øjnes nogen
Afsluhiing,' er der i Virkeligheden ikke Spørgsmaal ·
10111 et foreløbigt Tillæg, men 'om en provisorisk Løn
ningsforbedring. Under disse Forhold maa Tjenestemændene for deres Vedkommende bestemt holde fast
ved det procentvise Løntillæg s•om det 'eneste antage
lige. En modsat Fremgangsmaade vil betyde en af
gjort og varig Nedsættelse, som )rnn vil kunne �or
svares af den, som muligvis mener, at disse Tjene
stemænd tidligere var for højt . lønnede.
Jeg vil ogsaa fremhæve, at et Krigstidstillæg, der
ydes med et fast Beløb, faar en ubehagelig· Bismag af
Gave, for ikke at sige Almisse. Men vi Tjenestemænd
vil ikke t age imod nogen Almisse, Vi fordrer ganske
simpelt vor Ret til virkelig at oppebære den Lønning
- som gar·anteredes os ved vor. Ansæt/telse
Staten;
Tjeneste.
Det nu forelagte Forslag om Ki::igstill�g danner i
Virkeligheden et Kompromis mellem begge de. to ov
, en
nævnte Former for Lønforbedring. Ved Siden af det
i Hovedsagen procentvise Løntillæg optager Forsla
get nemlig som bekendt et f.or alle Tjenestemænd ens
"Grungbeløb" ·paa 200 Kr. Saa længe dette Beløb
ikke er større, vil der ikke med Føje kunne gøres
nogen Indvendig) særlig da' det derved bliver
. muligt
at yde de aner lavest lønnede Funktionære'r, et særdeles haardt tiltrængt Tilskud. Er det derimod Me
ningen at forhøje Grundbeløbet betydeligt eller ene
at lade Dyrtidshjælpen udgaa under denne Form, saa
maa dette mødes med bestemte Indvendinger.
Jeg har ai1erede fremhævet, at Dyrtiden rent tal
mæssigt. set µiaa antages at trykke de forskellige Tje
ne"temandsg'rader lige haardt. Praktisk taget, og da
det i hvert Fald dog bliver nødvendigt for Tjeneste
mændene selv at bære en god Del af Dyrtidsbyrden,
el'. det i midlertid klart, at de Tjenestemænd, der har
Familie at forsørge, som Regel har den mindste Mod
standskraft. Under disse Omstændigheder kan jeg
i hvert Fald for min Del ikke se andet end, at gode
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Grunde taler .for at bevilge saadanne Tjenestemænd
Det er
- et særligt Bidrag i Form. af Familiehjælp.
sandt, at dette betyder en Afvigelse fra det utvivlsom
sunde Princip Hge Løn for lige Arbejde. �en det.
forekommer mig dog ikke uberettiget, at Staten som
Arbejdsgiver lader sig, 1ed'e ikke blot af økonomiske,
men ogsaa af humane og sociale Hensyn.
Oppositionen mod Regeringens Forslag om Krigs
tidstillæg har væsentlig samlet 'sig om tq Hovedsyn s
puhkter nemlig a) at Tillægsprocenten (30 pCt.) er
altfor l�v og b) at Princippet om·, et procentvis Løn'
tillæg ikke er blevet fuldt gennemført.
I førstnævnte Henseende har jeg allerede tidligere
fremhævet, at disse 30 pCt. i Virkeligheden betyder
en følelig Forringelse i Forhold til, hvad der blev
b1,1dt sidste Aar. Blandt Sveriges Tjenestemænd kan
dei.· kun raade een Mening om, at et Løntillæg pa::t
30 pCt. maa anses for ,absolut utilstrækkeligt under
den nuværende Situation, hvor Pe{igenes Værdi_ allerede
er sunket Ul Halvdelen og efter al SandsynUghed vil
_ synke betydelig mere. For Tjenest�mændene har et
saadant Tillæg Karakter af 1et Surrogat. Men af Sur
rngater er vi sandeligt plaget tilstrækkeligt i Forvejen.
Fra Tjenestemændenes Side ·rnaa der .endvidere pro
te&teres alvorligt mod, at Grundsætningen om det
procentvise Løntillæg ikke anvendes konsekvent hele
Lønskalaen igennem, men standser ved en Indtægt af
5000 Kr.* Denne Afvigelse fra det iøvrigt fulgte Pri11-,
cip er. kort og go_dt motiveret med en Henvisning til
Statens finansi·eue Stilling. At der ved en provis9:risk
Lønforbedring af det Omfang, hvorom der her er
Tale, maa ta,ges passende Hensyn til Statens Finan
ser' er vi Tjenestemænd ogsaa fuldt ud. villige til at
anerkende. Men at paaberaabe sig dette Hensyn netop
paa det Punkt, der her er Tale om, kan næppe an,ses
for heldigt. Finansieit"set betyder det nemlig uhyre
lidt, om det procentvise Tillæg uden Afpn1tning an
vendtes ogsaa for de forholdsvis faatallige højere
Tjenestemænd. Statskassen vilde sikkert li'erved ikke
behøve at behyrdes med rµere end højst 1 a 2 Milli
oner Kroner. Den sande Lignelse om K�1e1en og
Naaleøjet har aabenbart foresvævet Lovforslagets
Forfattere paa dette Punkt. Men der findes ogsaa en
anden Lignelse. der hand1er oin at afsi Myg, men sluge
Kameler. - -: - I
I

(forts.)

* Denne Grænse faldt bort ved den nu vedtagne Dyr
tidstillægslov, 'der• giver alle Tjenestemænd et Krigs
tidstillæg paa en Trediedel af Lønnen plus et Grund
tillæg af 365 Kr. foruden en Krigstidshjælp for Fa
milieforsørgere under en bestemt Løngrænse,

Dyrtiden.
Nøden i Tjenestemandshjemmene.

Der er i deJn sidste Tid talt og skrevet megiet
om _Tje!nestemændeinies Løn og DyrtidstHlæ'g,
at ma:n skulde synes, at Temaet snart var ud
tømt. Naar jeg nu desuagtert · med nogle faa
Ord vil optage det meget omtalte Emne, saa
er det fordi jeg som Tjenestemands· H\lstru
,i saa høj Grad ei::; berørt af Spørgsmaalet, thi
det er jo i Særdeleshed Husmødrene,, der maa
forvalte den lille :Lø'll, som Mandelll faar for
sit Arbejde, - og dert er derfor og:saa Hus
mødretne, deir maa føle, hvor vanskeligt o
besværligt det •elr i disse drøje Tider at holde
Hjemmet oven Vande.
Det er jo ,en kendt Sag, at Lønningern1e staar
'paa det samm
· e Punkt som i 1908 og at man
før Krigen var klar over, a:t Lønningerne ikke
stod i' rimeligt Forhold til Priserne paa Livsfornødelllhederine.
Nu er er gaaet fire Aar og Forholdet har
forværret sig betydeligt, idet Krigen har med
ført e!n saa frygtelig Dyrtid, som man aldrig
har kendt Mage til. Deri: sig:er sig sielv, at
den Familie, der ikke har faaet forøgede Ind
tægter, er daarligt stillet Ganske vist er der
ydet Tjenestemændene et Dyrtidstillæg, mren
det�e er for urimeligt ,lille i Forhold til Pris
stigningen, og for Tiden er det en meget sur
Tilværelse, som Tjenestemanden og hans
Familie maa føre, hvad de nedenfor a!llførte
'Fal vil give et slaaende Bevis for.
• Min Mand e1r paa højeste Løn og faar hver
Maan� ca. 190 · Kr. udbetalt i fast Løn .,_ naar
Beløbet til Syge- og Pensionskasse er fra
dr�get. Til Husleje medgaar
m'aanedlig 43
:
Kr., til Skat 10 Kr._,, Gas og Be�ysnin/g! 12 Kr..
Brændsel 10 Kr., Livsforsikring 8 K,r..• Undervisnhrg til Børne111e 1'2 Kr. DisseJaste Ud
gifter beløber sig til 95 Kr. Det er netop det
halve af Lønnelri. Af de andre 95 Kr, skal
Familien leve en' hel Maa;ned og tillige udrede
Udgift til Sæbe, Soda o(J Brændsel ur Vask.
Der kan altsaa blive 3 Kr. 17 Øre pr. Dag,
og naar Familie111 som hos os b�staar af 8
Personer. saa vil .enhver vistnok indrømme.
at Løn:netn er for lille.., qg, at det er e11 Selv
følge, at de 150 K'r., som udbetales i Dyrtids1
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tillæg .hvert Kvartal, gaar med til Hushold have alle dere,s Tanker koncentr1cre:L paa Arningsomkostningeir. Men· hvad bliver der saa bejdet, i Stedet for af misfornøjede Me1111,2·
til. Klæder og til Fornyelse af Sengetøj, Gar sker, der er plaget og tynget af økonomiske
diner og 1ig:ne111de, som dog ogsaa er nød Soi'ger og Bekymringer.
En Tje nes t e m a nds-H u s t ru.
ve1ndigt i et Hjem? Der kan simpelthen ikke
blive noget; man har nu slidt paa det mrn
Vi har med Glæde optaget dette Indlæg fra
havde og syet om paa Tøjet saa g:odt man
en
Tjenestemands Hustru,.thi ingen ved bedre
kunde i Haab om bedre Tider. Haabet er
imidlertid blevet beskæmmet, og -nu gaar vi end Hustruer.1e hvilke Bekymringer der d.1.g
ind i det femte Krigsaar. Og nu kan man lig strømmer ind 6ver -Hjemmene og gør Til
Staten bidrager ved sin
ikke- mere lave om paa Tø}et, det er 'luv værelsen uudholdelig.
1
Karighed,
ved_
den
Smaalighed,
hvqrmed den
slidt og saaledes at man ikke mere kan vær'e
hidtil
har
honoreret
Tjenestemænde11
es Krav,
�
bekendt at vise sig paa Gaden med det.
til at unde:rminere Hjemmenes Velfærd og
Det skal dog indrømmes, at min Mand har dermed hele Samfundets. - Hvis ikk,e det er
sine Kørepe111ge, me111 da mange Tog er ind- Reigeringelns og Rigsdagens Pligt at være Vog/stillet, er denne Sum reduceret betydeligt, ter herfor og af al Kraft bidrage ;:t:il at ,bec
saaledes at delll kun kan dække de Udgifter, skytte de Me111neskers Hjem mod Ruin, som
som det nødvendigvis maa medføre at leve den har i sit Brød, saa ved vi .�kke, hvor denne
borte fra Hjemmet u11dertiden et Par Dage ad Pligt hviler. Regertng og Rigsdag har hele
Gangen.
Tideln med r u n d Haand- paalagt tjeneste
�an maa, ,uvilkaarligt 'anstille Sammenlig mandein en tungere og: tungere Del. af �Zrigsninger mellem vore e,g111e og andres Kaar; saa tidens Byrder, melll nu er Tje1nestemanden ved
ledes har de fleste Haandværkere fa.aet dere,s at segne under Byrden, nu maa deinne lettes,.
Løn fordoblet, saa at de kan leve ordentligt hvisi kke Tje1nestemande111 i større· og ,større
og give deres Børn nyt Fodtøj og nye K�æder. Grad skal tvinges ud. af deres Stilling for at
Man fristes næsten til at misunde disse Men faa det daglige Brød til sig og sine.
R e1d.
nesker. Man har eindvidere set, at Kommu
:
mm har givet sine Funktionærnr et stort Dyr
tidstillæg, og desuden et Løntillæg paa 25 _pCt.
Naar der 'nu er Tale 6m at yde Tjenestemæn
d®e et ekstra Tillæg paa 450 Kr._,. _saa er dette
paa ingeill. Maade for meiet, nej, det forslaar
intet, thi vi har undværet saa længe, at der
sikkert er mange:, der haF faaiet en trykkende
Gæld. Der findes sikkert 'mange Tjeneste
mænd, der har givet den Tanke Rum, q:t for
lade den faste Plads og søge: sig en _privat
Stimng, der kunde give et bedre Udkomme.
25 Aars Jubilæum, ..
"· Naar det saa ikke er sket er det Hensynet til
Den 1. August kan Lokomotivfører E. E. V. Han
Famili�n. de:r har den lille, ,men sikre Pension
sen Halskovvej 50 Korsør· fejre· 25 Aars Dagen fpr
, . i Ve1nte, hvis Manden først falder bort.
Rigsdagen og hvem de,r nu_ styrer det hele sin' Ansættelse· i •Statsbane;nes Tjeneste.
og fa§tsætter -Løn og Dyrtidstillæg burde be'
tænke, at Tje1nes1lemæ!Ildeine udfør1er et an
40 Aars Jubilæu'm.
svarsfuldt Arbejde. Naar nu ,cle.tt,e Arbejde er
saa daarligt lønnet, som det er, saa ecr det vist
D� 22. Juli· kan en kendt Mand indenfor Da1n7k
tilgiveligt, at hans Tanker kan forvilde sig til
Lokomotivmands Forening Lokfører N. F. Schilling,
Hjemmet til ha:ns egne piivateBekymringe,r. Thisted,fejre sit 40AarsJubilæum ved de danskeStats"
Mon det' ikke var mere betryggende for alle, baner, idet han blev antaget paa Centralværkstedet i
Juli 1878. Jubilaren blev ansat som
om TjelnGSteln blev udført af Mænd, de.r kunde Aarhus den 22.
r'
/
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Lokomotivfyrbøder 1. April 1881 og forfremmedes til
Lokomotivfører 1. Maj 1893.
Jubilaren der de sidste 7 Aar har været Afdelings-.
formand i
L F. er kendt af alle Deltagerne i de
senere Aars Delegeretmøde i hvilke han altid deltager
med Liv og Lyst og altid har været rede til at følge
sin Organisation pafl. de Veje den er slaaet ind paa

D.

N, .F. Schilling.
og ved sit ,Eksempel ogsaa bidra,get til at styrke
Tilliden til Organisationen navnlig blandt Organisa
tionens ældre Med lemmer. Vi 'føler os overbeviste om,
naar: vi ved denne Lejli,ghed bringer vor gamle ener
giske ffrganisatibnsfælle og Kollega vore hjerteligste
. Lykønskninger paa Jubilæumsdagen, at disse Ønsker
deles af alle dem, der: ·har haft �en Glæde at være
sammen med Schilling, saavel de yngre som de ældre,
de11 har følt dem opildnet ved hans djærve Beslut
somhed, naar det ,gj�t. Vi haaber derfor; at han
i den Tid han endnu vil virke blandt t0s, altid og som
hidtil vil sætte al Kraft ind paa at styrke og støtte
_ Organisationen i dens Bestræbelser. Lykke og H·eld i
Fremtiden.

Gnistfangerne og Tærsknings
brandene.
Til den af Foreningen af gensidige Brandf.orsikrings
selska,ber udskrjevne Præm�)!:(onkurrence om Frem
stillingen af det b:ectst �gnede, praktisk anvendelige Ap
parat til at hindre Gnister i at føres med Røgen gennem
Lok-omobilskorstene har der meldt si,g ca. 50 Deltagere.
De indsendte Apparater er 'Prøvede og undersøgte af et
U dva}g, bestaaende af: Direktør M. Birket, Docent
Anton Christensen, Proprietær Sofus Friis, Direktør
Fr. Grønva}d,' Godsejer, Inspektør H. Madsen, Folke
tingsrnand Emil Rasmussen, Forpagter P. Rønholt,

Fabrikinspektør P. Rønne, Forpagter W. Stamer,, In
geniør J. Thastum og Direktør I. Tronier.
Prøverne har tilfu1de godtgjort, at de approberede
og almindeHg anvendte Netgnistfangere ikke byder
nogen Sikkerhed med Hensyn til r,;orhindring af Gni
ster. Alle sikkert virkende Gnistrangere nedsætter
Trækket i Lokom·obilet men der var - blandt de prø. vede Apparater adskillige som byder tilfredsstillende '
Sikkerhed, uden at de •_synes at virke saa trækhæm�
mende, at de · af den· Grund hlive1t· uanvendelige i.
Praksis. Ingen af de indsendte og prøvede Gnistran
gere har vist , sig fuldt effektive ved Prøven med et
selvkørende Lokomobil, naar Kraftdamp anven,dtes til
Blæsning samtidig med, at Maskinen er belastet, hvor
for man har rettet· en Henvendelse til Indem•i,gsm�ni
steriet oni at overveje 1at Jorbyde Anvendels,e af Kraft
damp til Blæsning under disse Forhold eller naar
Fyr.døren er aabeJ.J..Præmierne tilfaldt følgende:
Værkfører B. Rasmussen, Kjærgaardsvej, Nykø
bing M., 400 Kr. i Præmie, Smedemester 0. Cordes,
Gl. Ifongevej 25, 200 Kr., Jngeniør Carl Christei:sen,
Odensegade 22 Ø., 200 Kr., Blikkenslager R. Hanser,
Søllested, 200 Kr., Smedemester J. P. Jens-er\ S. B_jerre,
200 Kr., Ingeniør S. Aa. Jørgensen, Dannebro.gsalle
21, 200 Kr. Vejassistent I. Aage Marthinsen og Ma
skinfabrikant R. Lind, Nakskov, 200 Kr., Maskinpasser
A. Thomsen, Sønderbro.gade 8�, 1. Sal,_ Horsens, 200 Kr.
og der: er afgaaet Henstilling til Indenngsmihisteriet
om at disse Gnistfangere samt de af Aktieselskabet
Munktells danske Filial og Ingeniør Niels Vang ind
sendte Apparater f.aar Ministeriets Godkendelse snarest
muligt.

Sygekassen.'
Jernbanelæge H. P. A. Rager, Smalle.gade 2 A, ,er
bortrejst fra ,25. B." Syge,distrikt fra 11. Juli til 30.
-September 1918, og hans Praksis som Jer1tbanelæge
i nævnte Tidsrum besør,ges af Læge Eiler S. M. Niel
sen, Frederiksber:g Alle 68, Konsultation 1½-: 2!/2 samt
Tirsdag 6-7. (Tfl. 11924).
Jernbanelæge, Dr. meq., Frk. H L. Reinhard,
Gothersgade 135, er bortrejst, fra 1 E. Sygedistrikt
fra 15. Juli til 29. August 1918, og kendes Praksis som
Jernbanelæge i nævnte Tidsrum besørges af Læge,
FrK H. Meisen, Got�rnrngade 139, , Konsultationstid
12½.:::__1½ (Tlf. Byen 2822x).
Jernbanelæge Petri, Classensgade 34, er bortrejst
fra 1 C. Sygedistrikt fra 13. Juli ca. til 1. September
1918, og hans Praksis som Jernbanelæge i nævnte
Tidsrum besørges af Læg� C. Barnow, Strandboule
vard 31, træffes fra 12-1 samt Aft�konsultation Ma:n
da,g 6-6½ (Tlf. ØQro 1920).
\
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Til Medlemslisten.

Hjertelig Tak.

Opt a,get i D. L. F.
Lokfyrb. L. 0. Nielsen, Roskilde.

Min hjerteli,gste Tak til mine KoUe,ger o.g Me<lan
satte for den store Opmærksomhed ved mit .Jubilæum.
H. M. H. So e 1 e.
For al udvist Opmærksomhed ved mit 25 Aars .Jubi
læum sendes herved min hji:rteligste Tak til Hoved
bestyrelsen og KoUe,ger o,g Medansatte.
N. N epp e r Niel s en.

-

Ove r f ø r t fr a D.S. o g M. F.
Lokfyrb. K. Petersen, Kbhvns. Godsbd.

=======--============

Rettelse.
Ved en bekla,gelig Fejlta-ge1se af Clichefabrikadten
e� Navnene under to af Jubilarerne i foregaaende
Nr. bleven forvekslede. Det er M. Ji. Sørensen og H. M.
H. Soeles Navne, der skal o_mbyttes.

G en i !n d t r a a d t i N u '111 m e r.
Lokomotivfyrb. udenfor , Nummer H. V. Pedersen,
Slagelse, fra. 1. .Juni 1918 med Station som hidtil.

-= ~ = =

ORG OGA.BRØNDUM &SØNS
AKVA\tt&l'.ER

Støt' vor Organisation i Ord og Gerning

·

HAFNIA

Frederiksberg Lejebibliothek.

Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 1918
ca. 85 Millioner Kroner.
Samiet forsikringsbestand pr, 1. Jan. 1918
1
ca. 300 Millioner Kroner.

Nørrebros Vipimpo:rt

Bog-, Musik- & papirhandel.
H. SINDAHL PEDERSEN.
Gl. Kongevej 1 113. Tlf. 2892.
· (Hjørnet af Alhambravej.)

-

Nørrebrogade 178.
Stort lager af lste Klasses Vine & Spirituosa. - - Billigste Priser.
ROBERT BER.THELSEN

Tlf, Taga 1300

Rvø

Kafe og Restaurant ,,Høg'',
'

Syndergaa:rdsgade 5,
overfor flæskehallen

anbefales med varme F:rokost:rette:r.
GODTFRED MENTZEL

MØBELMAGASIN

Solide, stilfulde M 0 B LER til rimelige Priser.
Største Udvalg paa Nørrebror
NØRR EBROGADE 200. - - TelefonTaga270 •

� Yefflr�ms SlMBØ
-

.•
..••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
: I&,

Absalonsgade I&,
••
:bør vl&fe D�.res
: Leverilhdør 1
·
_••
: Forretningen g,undl,a.gt_ 1879. :

FODTØJ

•'••·································

BekendtgøPel�e

til Dansk Lokomotivforbunds Medlemmer.
Det meddeles de ærede Medlemmer, at der er
aabnet et lste !Hasses Møbelmagasin, hvor de
erholder 10 pCt. foruden en yderst billili( Pris
paa alle Møbler. Ratebetalinli( kan indrømmes. ·
Ærbødi1:st

Snedkermester Anton Dam,
fliOO Kroner
480
280
aso

!

lj

B j e I k es c4 11 e ·18 St. o. G.

2 Bnchavevej 2 (llj, af Vesterbrog,)

Engelsk Splse■tue, smuk, lys Eg, komplet,
Komplet hvidlakeret Sovev•reløe • , , , • ,
Moderne Eg, &pt■e■tue•• , • , , , •.••• , • ,
Komplet Eg, Herrev•rel■e . , ........ ,

)tobak.

fl
�-,

�
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