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Om Bevægelsen rmed særligt 
Henblik paa Jernbaneforhold.' 

1'ra Ty1k v<d Otto Btndixen. 

V cd et Lokomotiv og ved et J ernbanebog fo
rekommer de for 'keUigste Bevægelser og Ha
stigheder, og man t01� overhovedet sige, at vore 
J erp.bane1r ing,en Betydning havde, hvis ikke 
her bl-ev u�ført Bmrægelser, som i1etop har 
_den. Hensigt ·at befordre Personer og Gods 
· fra et Sted til et andet.

· Den einkleste Bevægelse · ,er de!ll saakaldte
'fremadskridende. Befinder et Lokomotiv sig
f. Eks. nu i Hamborg og �fter nogle Timer i
Berlin, saa har det udført en saada11 fremad
skridende Bevægelse, og i det væsentligste ·
handler. det sig,, naar mart ha1� J eirnbanevæs,e
nets praktiske Side for Øje, st,edse· om saa
danne Fr•emskridt.

Men derr optræde,r ·ogsaa ·andre og indvik
lede Bevægelser. Tager vi engang et Punkt 
•i et Lokomotivs Sporkrans i Øjesyn. Vi �il
ved denne Betragtnitng antage, at Maskinen

. arbejder paa Stedet, §aaledes som det 'sker
, ved ModeUer, hvis Arb�,jde skal forevises. 

Efter v,qr Forudsætning bevæ,ger vedkommen-
. de Aksel sig altsaa ikke vicfere, ,og Hjulet 

drejer sig i ,et fast Lager. Da udfører hve/l't 
Punk_t aabenbart et KDedsløb, naar Hjulet 
drejer øen Ga11g rundt. M10n betydelig an
derledes bliver •et saadant Punkts Vej, hvis 
,Hjulet rullerr videre-, naar altsaa Lol<,oniotivet 
kør.er.' Thi da kommer til den roter1ende Be-

' 

vægelse ,e1idvidere en fremadskridende. Der 
op�taar da en Be-væg,elseslinie., som hve17ken 
er I ligl't eller en Ci(·kel,_ -�g Nlafematjkcren 
betegner denne Linie som ein "Cycloide" (Hjul
-linie). Den viser sig som en -��kfoe ejendom
m ligt krummede Linier. det er ordnede som 
Brobue[· ved Siden af hinanden. o!Z hvis Top
punkt støtter sig paa Sporet. 

Al st1or Befydnin;g n!eitop for Lokomotiv,et 
. er endvidere de oscillerende B:evægelser. Man 
forstaar derved saadanne, som kendetegn-er sig 
som frem- og tilbageg'aaendc, -svingende t:ller 
vuggende. Dæjer vi et Hjul rundt ved Hjælp 
af en Krumtap saa ud.fører vi en roterende 

\: ' ( Bevægels,e, brvægel vi derimod en Pumpes ' 
Haandtag, saa er Bevægelsen oscillerende, det 
vil sige s'vi'.ngea1d� el1-er r.etni'ngsv1eksle!nde. Saa
danne Bevægelser kommer aabeinbart paa ud
præget Maade i Betragtning ved Maskinctns 
Stænger og Styring, og man forstaar let, at 
her opstaar visse Skadelighed!er. Man be
tænke blot hvilken Væ!Zt hov,edsaaeJ.ia Gang: ' I L,1 b b L} 

tøjet repræsenterer. Nu maa delte ved hurtig 
Kørsel. ove1rordentlig h�fftigt slynges frem, og 
tilbage, Retningen skal altsaa hyppigt veksles, 
og ved hver Bev�gelse gælder det ud fra 
Hvilestillingen at antage et hurtigt Ten1po, for 
straks de:rpaa igen at lade dette svinde hen" 
Det er klart, at herved opstaar en �stærk Ma-. 
terialpaavii"kning, og der bliver ogsaa forødt 
en ikke ubetydelig Kraft. . Allig-evel vil Over-' 

førelsen af den frem og' tilbagegaaende Stem
pelbevæg�lse til Maskinens roterende Hjul 
næppe lade sig udføre a1:derledes· end ved en 

• 
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paa en Tap virkende Stang. Thi saa gammel 
Dampmaskinens Historie ov�·rbOVj;ldet er og 
i Særdeleshed Lokomotivets, er det dog aldrig 
lykkede·s at finde en Erstatning for denne 
Maade. at omsætte Be.vægelsen paa. Man 

· maa vel derfor tage til Takke med denne selv
' ' 

) 

om man . ogsaa maatte ønske et gunstigere
Middel.

En Bevægelses Bane· kan endvidere være
Jige eU,er krum. J ernbanetekrtikeriens Ideal
vilde ubestrideligt være 9-et at anlægge sin
Ba.ne ganske lig,elinet. Det lade,r sig dog af
forskellige Grunde ikke gøæ, thi meg,et lange
lige Linier vilde vel hensigtsmæssigt ku�de
forbinde to StaUo:i;ier, rn•en de vilde undervejs
kun berøi'e saadanne ·Stt;der, som tilfældigvis,
ligger i denne ,lige Linie. Men frem 'for alt
tvinger dog hyppigt Terrænet til at slaa ind
paa den krumme Bane. Vilde ma11 •f. Eks.
,gennem et Bjerg afstikker en Banelinie efter
Linealen, saa vilde Udførelse1i sandsynligvis
forme sig overo:r;,dentlig kostbar., Her gæld,er
det langt mer:e at rette sig efter J ordbnnds
forholdene, ,og det er kun muligt, naar man
er be:r.:edt t il 1at tage de forskeUigste Kurver
med i Købet. Saaledes vil man ved Gennem
skæringen af et Bjerg aaske opad trætnge ind·
i en Tværdal og da maaske geL1.1.rrembore Bjerg
kammen i en dristig Tunnelbygning, for slut�
telig paa den a'nd:en Side i en passønde Sænk
ning at finde Vejen nedad. Efter dette Møn-,
ster er f. Eks. Set. GotthaTdbaneD" bygget, og
hvem s01i1 har set denne vil erindre, hvilke
dristige Kurver, ct,'m· er anlagt ved denne. Kun
paa vide Lavlande kan Linier,ne løbe lige.re,
især der hvor Landsbyerne: Jigger sparsom
mere spredt. Saaledes viser de nordameri
kanske BanelStrækninge:r hyppigt lal1ge lige
Linier

1 
og ogsaa paa ,den lombardisk�, Slette

synes 'mange, Strækningers Retlinetlied de
R�jsende paafaldende, dg som stærkt afviger
fra Alpe:rnes kurverige Linie,r, som han vel har
kørt igennem.
- 'En fuldstændig ligelinet Jernbanestrækning,

• som turde være den længste i· Verden, befinder
> 

sig paa den 1600 km" lan.ge australske Østvest
transkonttnentale Jer11bane, som fører fra
Porl Augusta i Syd-Australien til Kalgourtie
i Vest-Australien. Den begynd�r i ,Nærheden
af Go,:dea og er 497 km. lang. Da denne Stræk-

ning Hldels er en Ørkenba:ne og Ter:ranet er 
næsten · fuldkomment fladt, behøvede Byg
mesteren ikke at tage noget Hensyn, mein •kun
de bygge Banen næsten snorlige. , Ret beteg- · 
nende for det. Terræn, ·som' denne Strækning 
gen:nemskæreir er de paa de nyeste· Kort ind
tegnede Navne som f. 'Eks.: No Mans Land, 
,,Ingenmands Land'' (et Land, som ingen til
hører) o·g Nullarbors Plain (Træløs Steppe). 

Kurve:rne byder forskellig,e tekniske Van
skeligheder, da man paa en vis Maade kian 
:mse dem som e:q. Fjende af Bevægelsen. Thi 
et Jernban7etog har, 1som ethvert Legeme der

I ' • 

bevæger sig, den Bestra:;belse 1at _ opretholde'
sin Retning. Kører dette al.tsaa gennem e\1 
Kurve, saa gør sig straks den saakaldte Cen
trifugalkraft, den .rnidtpunktflyend_e Kraft, 
gældende, som fortr:ænger Masserne fra Kur
vens Midtpunkt. Der maa derfor træffes sær
lige Foranstaltninger for at holde Vo_,gnene p,aa 
Sporet. Dertil tjener fr.em for alt .Hævningen 
af den yderst•e· Skinne. Derved bliver nemlig 
Lokomotivets og Vognenes Tyngdepunid 
trængt noget mod Kurvens 'Inderside, .og der 
bliver altsaa vakt en Kraft, som netop tilstræ
ber Midtpunktet. Ved stærkt krummede Kur
ver. sop1 man f. Eks .. kan se ved Berlins By
bane, anv•ende'r man endvidere en Tvangs
skinne,, som løber tæt v•ed Sidoo af den h1-
derste Skim1e, .og mod hvilken Sporkransen i 
Nødsfald kan støtte sig. 

Af Nødvendigheden af Yderskinnens Hæv
ning viser sig ogsaa, at Hurtigbaner, f._ Eks. 
Forsøgsbanen Berlin-Zossen, hvis Tog skal 
tilbagelægge ca. 200 km. i Tinien, 'næppe turde 

· have Kutv•er, thi ved disse maatte Bævningen
være megeit stor, og det kunde ske

l 
at Vog

nene maatte ligge saa skraat, at de vilde falde
dm, hvis Toget af ,e!J1 eller anden Grund var
tvunget til at holde ·der.

M·en ved 'Gennemkørslen ad en Kurve fore-
k,ommer endnu a:ndr•e interessante 'Bevægelses
forhold, som i Almindelighed veil sjælden bli
ver bemærkiet. Er Sporet nemlig kurvet,_ �aa
er den yderste Skinne Q:oget længere end .den
inderste. Som Følge heraf .maa de yderste
Hjul i en Kurve udføre flere Omdrejnipger
end de inderste. Men d'et er ikke muligt, fordi
to overfor hinanden liggende Hjul jo altid, sid
.der fast paa deri samme Aksel. Og faktisk

.. 
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maa Bevægelsen udlignes ved Glidning, hvor
ved Hjulene glider paa_ Skimierne, ·slides ure
gelmæssigt og ogsaa paavirker Sporet stærkt. 
H]ulenes Indr,etning adskiller sig altsaa her
ganske væsentlig fra den et Aulomobils Bag
hjul har. Ved disse er nen� lig ved den saa
kalcl te Diff.er-e:ntial sørget for, at det yderste
Hjul ,i en Kurve kan ,1rejc sig mere end del
inder�te, thi kun Summen af begge Drejnin-

' ger blive11: stedse ens, og de1;ved fremskaffos 
netop en Diffo,renciering. 

Forbinder vi nu med Begrebet Bevægelse 
ogsaa Begrebet Tid, saa faar vi Hastighedens 
Bestemmelse. Tilbagelægger f. Eks. et Loko
motiv paa 3 Timer eo.1 Strækning paa 180 km., 
saa erfarer vi ved Division af 180 med 3, at 
·Hastigheden pr. Time beløber sig. til 60 km. 
Det ,er altsaa Hastighed lig Vej og Tid. Og 
fo1� Lokomotivfører-ein spiller Hastigheden en 
meget betydelig Rolle. Det er derfor forstaa
eligt, at Teknikeren bestandig arbejder med 
Forbedring af Hastighedsmaal1e1ren; hvilket der 
dog ikke her skal kommes nærmere ind paa. 

En Køreplan angiver den normale Tid, des
uden. lader den . se den korteste Tid, en paa 
Maskinen ap.bragt Paaskrift belærer endvidere 
Føreren om. hvilken Maksimalhastighed hans 
Lokomotiv maa kør-e. Her _saar man i -Tysk
land ikke udover 110 km. Overhovedet e,r det 
efter Sagkyndi-g,es Mening uhensigtsmæssigt at 
forøge Hastigheden til det 'ubestemte, og 100 
km. pr. Time dann•eir aUerede en vis Maksimal
grænse for Jernbanens Rentabilitet. , Dette 
hænger saal,edes sammen. Et kørende Jern
banetog har foruden Frjkti-otnein paa Skin
nerne og i Lagerne fr,em for alt Luftens Mod-

. stand at overvinde, som særlig trykker mod 
Lokomotivets Forende. Men nu vokser dette 
Tryk med stigende Hastighed meget_ hurtigt. 
En vis Re c o ur har for ca. 30 Aar siden 
gjort si,.g fortjent ved Undersøgels,er paa dette 
Omraade._ og det lader sig i Almindeligh1etl, 
fa�tslaa, a t  L u f t enis M o d tryk vok s e r  
m e dK v aidra t e tafH a s t i g h-ed e n. Det vil 
sige, at kø.�er rert Tog 2 Gange, 3 Gang1e, 4 
Gange saa hurtigt, saa bliveir Forslmllen i Luft
modstanden 4,9 og 16 Gang,e saa stor. Man 
ser deraf. ,gansk,e almindeligt, at ogsaa v:ed 
begrænset Forø&:else af Hastigheden allerede 
ma1a · 11woodes væsietntlig mer1e Kraft, og at-

1 
som Følge her.af en st'ørre Hastighed koster 
betydeligt :rn,ere Kul. Men det fører snart til 
Grænsen af det økonomisk•e Arbejde. Den 
Rejsende maatte da' vred meget store Hastig
heder hetale tilsvarende høje Priser, hvoi·til 
han næppe var ber,edt. Ham vilde snarere be
nytte ef noget langsommere køreitde Tog, der 
var billigerr1e, idet han hellere taalte et lill.e 
Tab af Tid.

E1t Bevægelse kan endvidere med Hensyn 
til Hastighed v�re regelmæssig eller uregel
mæssig. Er sidstnævnte Tilfælde,t

1 
saa' kan en 

Forøgels•e eller en Formindskelse af Tempoet 
iagttages, og denne Vekslen kan igen foregrut 
ensformig elliei: uensformig saavelsom hurtig 
e:Herr langsom. 

li 

Det store Ansvar. 

Under deinne Overskrift findes i "Vor 
Stand"s sidste Nummer en Artikel af T,ogfører 
J. Christoffersen, Esbjerg, som vi mener vore
Me:dl-ei111mer har Krav· paa _ at blive bekendt
med og som vi af dein Grund optrykkier i sin
Helhed.

,,Den Gang, Lokomotivmændenes Forening forhand
lede sig til en Or.ganisationsforbindelse med Jernbane
foreningen og Dansk Jernbaneforbund, var det en 
bestemt udtalt Forudsætning, at Dan_sk Lokomotiv
tidende skulde indtage ert noget ændret Holdning over
for de øvrige Jernbaheorganis;tioner o-g deres Presse 
og navnlig afholde sig fra de i dette Blad næsten 
traditionelle Angreb paa andre Klasser af Jernbane-• 
mænd. Denne Forudsætning har Lokomotivtidendes 
ensidige Redaktion haft noget svært ved at opfylde. 
Saa snart der melder sig en Indsender med en Lovsang 
til Forherligelse af Lokomotivmændenes, specielt 
L,olmmotivføi;:.ernes store Ansvar, saa falder . Lokomo
tivtidendes Redaktion straks fo,r Fristelsen, selv om den 
paagældendes enøjede Betragtninger nok sa,a meget 
rider paa Ryggen af medansatte for at naa op i mindst 
samme Højde som Luftskipperen. 

Sagen er ·den, at Lokomotivtidende har Tradition. 
Uge fra den begyndte at udkomme har den· paa den 
mest ubeskedne Maade forherliget Lokomotivmændenes 
Ansvar til det mangedobbelte. Salig lVIauritzen debu
terede i sin Tid med at fortælle sine Læsere at Loko
motivføreren med sin Maskine repræsente�ede den 
J{raft, uden hvilken al Jernbanedrift vilde være illu
sorisk, og hans Efterfølgere har i deres Redaktiol} 
af BI,adet fulgt trolig i hans Fodspor. 

Vore brave Lok,omotivmænd har altid, været forfulgt 
af et slemt Uheld, naar de skulde vælge Redaktører. 

• 
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De er kommen for Skade, 'hver Gang de skulde træffe 
saadant Valg, at væl,ge blandt dem, der naaede højst 
i Selvovervurder(ng og i hvis Haand et Hammerskaft 
passede langt bedre end en Pen. Bladets Redaktion 
har va�ret derefter. Selvbehageligheden har lyst ud 
af Bladets Tekststof, der har/ d:rnnet Ramm�n om Bil
lederne al' de udenlandske Lokomotivtyper, og de al' 
Bladets Journalister -og Indsendere, de.r ret har for
maaet at indsuge salig Mauritzins :<\and faar Lov at 
boltre sig uhindret. 

' ' 

Alt dette skulde faa Lov til at blive et privat Mel
lemværende mellem Lokomotivmændene og deres Red
aktør, dersom Lokomolivtidende . ikke flere Gange 
i den senere Tid havde sø·gt at fremkalde Vrangfore
stillinger om Togførernes Gerning og Ansvar aapenbart 
i den Hensigt, at Lokomotivførerens Ansvar skulde 
lage sig dob�elt flatterende ud paa Baggrund heraf. 
Det er ikke vanskeligt at forstaa at disse An.greb paa 
min Klasse n�top •fremkommet {Jaa et Tidspunkt, da 
Forberedelserne til de fremtidige Lønningsprincipper 
er i fuld Garfg i en· Korr:mission. Ud af dem lyser 
mere Misundelsen og Sb:i11sy.gen mod en Klasse 111.ed
ansalle end Omsorgen.for selv al f:.ia en ordentlig Løn. 

Jeg skal være den sidste til at benægte, at der paa
hviler Lokomolivførereri el stort Ansvar - men Loko
motivtidende og dens selvglade lndsendere har noget 
ondt ved al indse, at dette Ansvar er begrænset til 
-Agtpaagivenhed overfor Signaler og til Betjening ·af
selve Lokomotivet. Som Regel bestaar et Tog jo dog
af noget mere end af et Lokomotiv og en Lokomotiv-·
l'orer -- ellers vilde det blive et temmelig formaal1s
lost Foretagende at cl.rive .Jernbaner - og det er
delle mere, Lokomotivtidende fuldstændig s::tvner
Sansen for.

Foruden Lokomotivet og Lokomotivføreren bestaar
et Tog af Vo.gne, hvis Antal kan være indtil 60. Disse
Vogne skal være sammenkoblede; der skal ogsaa være
et h·estemt Minimum ;f Sk,rueb·remser paa dem, og
disse Bremser skal være betjente, for at Lokomotiv-

• føreren og hans Maskine ikke skal køre løbsk eller
slaa Toget i Stykker. Lokomotivtidende vil sikkert 
ogsaa vide, naar den rigli.g tænker sig :om, at der
ret· ofte sker Forandring i To1�enes Sammensætning
undervejs, al \logne11-e hverken gaar ind eller ud s1f
Togene af sig selv, og at der er et Sikkerhedsmoment 
i Rangeringen foruden det, der ligger i selve Maski
nens l3etjening. Desuden skal del under dis.se idelige
Forandringer stadig overvaages, at Maksimum for
Akselantal ikke oversk�•ides, at de fornødne Bremser
og deres Betjenin�{ er til S!cde, og at Togets Belastning .
ikke overskrider ;\Iaskincns Trækkeevne, saaledes · at
Lorrnmotivfører og Lokon10liv kører i Staa mellem
Stationer:ne; thi sker det hvad enten det nu skyldes
Bela'.;tninger, Fejl ved B::i'�1elinicn euer lVIateriellet, saa
ophører Lokomotivførerens Ansvar, og Togfø.rerens
begynder. (Togrgl. § 52.)

Kun fordi LokcmotiYtidcndes Be::;reber om alt, hvad
der ligger udenfor Lokomotivet og dets Fører, syne:;
under det till�delige Lavmaal af Jernbaneviden, har
jeg tilladt mig at antyde blot en ringe Del af :de Oipc

gaver, der ligger udenfor Stationsbestyrerens o-g Lo
komotivførerens· Omraade for al vise at her er et 
An�var, "soni jeg efter 25 ... ars praktisl� Tjeneste ikke 
er bange for at sætte op ved Siden af Lokomotivføre
rens, og det har tillige den ubehagelige Side, at det 
ligger spredt over et Omraade af indtil 60. Vo.gn
længder, medens Lokomotivføreren har alle de Mid
ler. J.:ian skal bruge i Sikkerhedens Tjeneste._ sam
let i Lokomotivets Armatur� saaledes at h;in kan over
se og bru.ge dem fra �in Fører�lads. Alt. hvad han 
i øvrigt skal vide vedr-ørende Toiet eller Signaler" 
bliver ham meddelt skriftligt. 

Det er vistnok ganske · utænkeligt, at Lokomotivti
dende skulde være paa Jagt efter mere Ansvar end det 
der i" Forvejen paahviler Lokomotivføreren, saalede� 
at en Del af Togførerens Ansvar skulde overflyttes 
til Lokomotivføreren. Foruden at det vilde være 
overkommeligt for denne samlidi,g at passe sin l\1:t
skine og overtage Togførerens spredte Tilsyn og Ger
ntg, vilde det harmonere daarligt med Lokomotiv
tic:lendes daglige Tirader om det frygtelige Ansvar, 
der allerede paahviler Lokomotivføreren. 

At Lokomotivføreren har Ansvar nok, frerngaar jo 
tilstrækkelig tydeligt af at det undertiden glipper. Jeg 
skal ikke her komme ind paa at opremse de_ ·offent
lig bekendte Fejl, man har kunnet tilsk1ive Lokomo
tivføreren, men blot minde om den kedelige Begi
venhed, der skete for nogle Aar siden

) 
at el Tog 

kørte fra Aarhus til Braband i Stedet for til Hass-::�1-
ager, uden at Lokqmotivføreren ppdagede det. 

Na.ar den Mand, der har den bedste Udkigsplads 
.i Toget og det største Terrænkendskab, ikke kan 
mærke, om han kører til højre eller til enstre for 
Fiskerhuset, •Saa maa han sandelig være saa optaget, 
at det ikke vil være raadeligt at 'paa1ægge ham mere. 

:Men Lokomotivtidende er frimodig nok til' at ud
nytte enhver Fadæse til paany at henlede Opmærk
somheden paa Lokomotivførerens store Ansvar: · 

Ja, giv os blot mere i Løn, saa 'skal vi nok ·køre 
paa den rigtige Side af Fiskerhuset." · 

J. Ch r i s t o f f e r sen.

Vi vil gerne knytt,e nogle Bemærkninger til 
denne Artikel. Vi er ikke bek•e.ndt med den 
om talte Forudsætning for Organisationsfor
bindel se med Jernbaneforeningen og Dansk 
J ernbaneforbuJnd o_g for det andet har vi ikke 
hvis en saadan Forudsællning eksiste,rer, oveir� 
traadt denne, idet. vi ikke traditionelt har an
grehe1l andr,e Klasser af Jernbanemænd, men , 
har indskrænket os til ,at svare · og forsvare 
os, naar der hertil har været Anlednilfg. Det 
er det der har fundet Sted, og vi 'er ··af den 
bestemte -Overbeyisning, at aUe danske Loko
ip.otivmænd staar bag os i saa He.ns•eiende og 
meget skal hav,e sig frabedt al blive forsynet . 
med M�dkurv af Jern.baneforeningen eller af 

I • 
.. 
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Dansk Jernbaneforbund. Vi kru1 derfor spare 
os at svare paa Hr. Christoffeu:sens Bemærk
ninger om enøjede Betragtninger' o. s. V. Det 
er visl en ganslæ anden Kategori af Tjeneste� 
mænd ved Slatsban,ern,e, .som af al Kraft kl.i-
11er sig op af Lokomotivførerne og som søger' 

1 at reduoe.r,e denne Stilling til intet eller 9_m
lrent intet, for derigen;neni at Sl'!_g,e bevist, hvor 
uendelig meget de selv betyder. Til den Slags 

' Bestræbelser agter vi ikke at tie.
Togførerne kommer derefter ind paa Be

tra&1:tninø
,_
er anga:'!-ende alle Dansk Lokomotiv 

Tid�ndes Redaktører og beklai�r sig over, at 
. disse ikke har ,passet i hans Kram. Som Svar 
herti_l vil vi ge:rne. have Lov -at citere, hvad

nu afdøde Folketingsmahd Jens Busk engang 
sagde, at "saalæng,e de andre Blade r:akkfi-r 
mig ned, er der ingen Grund til Frygt, men 
ve:nt med at passe paa, naar de begy1nder at 
rose mig, saa er der nok noget galt v•ed mig". 

Vi er tilfreds med at Hr. Christoffersen be
klager, at D. L. T.s Redaktør,e1r ikke passer 
ham.'" Vi har heller ikke tænkt os Muligheden 
af a'l kunne rredigerc Bladet tilfredsstillende' 
for d'Hrr. Togfør,eæ. Men vi maa ærlig be
kende, at vore Bestræbelser- ikke har gaaet i 
den Retning, men at vi i den"Henseetnde har 
søgt at værne Lokomoti,1mændenes Interesser 
saa ofte, der har været Anledning dertil. Qg 
det har deT fl,ere Gange væi:et det sidste Aar 
paa Foranledning af d'Hrr. Togføreo.�e. 

At det til Tider blandt andet ikke har faldet 
i Hr. Christoffersens Smag beklager vi; mei1 
de.rv,ed ,er, der intet• at _gø1re. 

Hr. Christoffersen erkender, at der paahvi
ler Lokomolivføreren et Ansvar �g antager, . 
at "Dansk LokomotiY Tidende" og dens selv
glade Inds·eit1dere har noget ondt ved at indse, 
at dette Ansvar er begrænset til Agtpaagive:n
hed overfor Signal,er og til Betjening af selve 
Lokomotivet. Det først,e er rigtigt, fuldkom
men rigtigt. Der er ingen andre end Lokomo
tivmændene, der betjetner · Lokomotivet og 
heller ingen andre; der har Ansvaret fo1� at 
Signalerne r,espekteres. Men det er 1:igtignok 
en noget enøjet Betragtning, for at blive i 
Hr. ChrisLoffersens Sprog, at det er Grænsen. 
Vi har altid tc�oet, at Lokomotivføreret11 havde 
Ansvaret for at ikke al1etne Lokomotivet, me:n 
hele T9.gie.t bragtes til Standsning paa de rig- , 

J 
I 

lige Steder; dertil har man bl. a. Vacuum
bremse111 og i skruebremsede Tog Haand
bremsen" som skal betjenes efter Signal fra 
Lokomotivet. 

Vi savner saamænd ikke Sansen for de ind
til 60 Vogne etl Tog kan hestaa af, vi har saa
nucnd mange Gange set, ned a_f en saadan 
Række V,qgne, fordi vi vids.te,

1 
at vi ogsaa 

havde noget med dem at gøre, bl. a. skulde 
paase at de fu!gte med, vi vidste jo, at der 
vankede, h·vis man kørte fra nogen af dem. 
Ja, dei· vankede til' Lokf., ikke til Togf., saa 
vort Omraade kan saamænd ogsaa spæ111de 
over 60 Vogne. Vi kender helt godt Betyd
ningen af eJn saadan Vognrække paahælngt 
Lokomotivet, det har vt" følt saa ofte1 og vi kan 
ogsaa fortælle Hr. Christoffers·e�, at vi sætter · 
vor gennem mange Aars ,praktisk LokomoUv
førergerning indvundne Erfaring ind paa, at 
den· Følelse kender han slet ik\<.e og forstaar 
den ikke, og trods dette vil vi alligevel ikke 
stemple !)am som enøjet. 

Jo, ,,Dansk Lokomotiv Tidende" v,ed saa
mænd meget godt, �t T9gf øreren skal paase

1 

at det foreskrevn� Antal Bremserr findes i 
Toget og er betjente, \ri ved ogsaa, at Tog
føreren skal 1neddele ljl Lokomotivførere:n saa
vel Bre:insernes Art s·om Antal og Togets Stør
relse og ,eventuelle Forandringer undervlejs, 
alt dette v,ed vi meget godt. Men vi ved ogsaa,, 
at Togføreren i R,eglen forsømmer ein Del her
af. Paa den anden Side har vi ikke vidst, 
at Togføreren har ret meget at sige med Hen
.syn til Belastningen udover at paase, at den 
holdes indenfor de fastsatte Rammer. Vi har 
hefe Tiden været af den Menin�g, at Lokomo
tivfønffen v,ed Forhandling med Stationen, i 
mange Tilfælde med Togfører:en som · Md
lemled, eventuelt forlangte Toget lettet

1 
til 

andre Tideo.· indvilgede i at medtage et større 
Antal Vognladninger end for,eskrevet, det sker 
virkelig ikke paa Togførerens Ansvar saavidt 
.vi ved. De1l kan virkel�g godt være� at Hr. 
Christoffersen har Ret i, at Togfø,rer,eins An
svar bbgynder,. hvis et Tog standser paa den 
frie Ba:ne. Men vi er slet ikke p.elt sikre paa, 
at Lokomotivførerens ophørnr (vi behøver vel . 
ikke at citer,e Reglementsb;estemmelsfr). 

I det hele synes vi den Tone, Hr. Christof
fersen anslaar, er noget vel overlegein: Vi 

• 

• 

.. 
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forstaar meget godt, at Hr. Christoff.ersen ikke 
er bange af sig, naar han sætter det, Togfø:rie� 
ren har at gøre, op ved Siden af Lokomotiv
førerens Gerning. M® !Mod gør det ikke alein.e. 
Vi mener at kuntrJ.1e spore, at Hr. Christoffeir
sen har fat i Hammerrskaftet for at forsøge 
at slaa fast Togfør�ens uendelig store Betyd
ning; mein vi t:rior ikke ha:n er saa heldig i 
Brugtm heraf som i Brug,en af Pennen, den 
falder ham vist bedne i Haa:nden. 

Vi kan slutte som vi begyndte og forsik1�e Hr. 
Christoffersen om, at deit ikke er fra vor Side 
Angrebellle er begyndt og at vi villig erkender, 

. at Togfører-ein ogsaa har en Del Forretningo'r 
at- varetage. Men det hedder altid i d'Hrr. 
Artikler. at Lokomotivførere k u n. har Ansvar 
for Signaler .. medens To�f øreren har em fol·
fæl'delig B,unke at passe, et forfærdeligt An
svar. Og for at :man ka:n faa det _rette hl<ltryk 
maa dette n�r:mere forklares og definer/eis. 
Nej, det ·er �aamænd ikke saada1T at løbe til 
at se det . 

. Javist hænder det det _glipper somme Tider 
for Lolwmotivfører,en og Hr. Christoffers-en 
behøv,er saamænd ikke at o_premse de offent
lig beke:ndte Fejl, ma:n har kunnet tilskrive 
Lokomotivføreren - de er godt nok kendte 
- og beviser tydeligt at han ha,r et Ansvar,
men han kan sikkert ik'.kre mipde os om et
enestre Tilfælde, hvor Togfør-eren er �ru){ket
offentligt. frem som den ansvarli_ge. Saa kan
Togføreren holde sig besk,edent tilbage. Slet
iaa beskeden er Hr. Christoff,ersen ikke i sin 
Artikel. Hans smukke Slutning sættier til Fultl
krommenhed Prikken over 1',et: 

"Ja, giv os blot mere i Løin, saa skal vi 
nok køre paa den rigtige Side af Fisk1ehuset." 

Denne k��ne S!�tnii1g ;.r;! vi !0-�c s!aa fcfr 
Hr. Christoffersens egen Regning. Kommen
tar er ov-errflødig. Men det ,er kedelig for d'H:rr. 
at det gaar mffi"e og mere ,op for Publikum og 
d'Hrr. 'Lovgivere, at Ansvarieit trod� alt er 
henne paa Maskinen og ikke i E.-Vognen. 

Vi har modtaget følgende1: 
Hr. Togfører Christoffersen, Esbjerg, har 

. i en Artikel i "Vor Stand" udøst eit langt Ve-
1 raab over Dansk Lokomotiv Tidende. 

Anledningen til Artiklens Fremkomst frem
gaar ikke-helt klart af Indholdet; men vi maa 

formode deit er N. H.s Indlæg: ,,Togfører kon
tra Lokomotivfører" i Lokomotiv Tidende Nr. 
12, der har faaet ham til at iføre sig Strids
skjorten. Og nu giver C. baade Bladet og 
Lokomotivføreren raat for usødet9 Han gra
ver Citater.frem af afdøde l\fouritz,en, paastaa:r, 
at vi altid er 'uheldige i Valget af Redaktører, 
der alle holder bedre paa et Hammerskaft end 
en Pen. Maa vi gøre Hr. C. opntærksom paa, 
at dette betragter vi ikke som en Fornærme]s,e. 

Videre paastaar Hr. C, at Dansk Lokomo
, tiv Tidende bolt�,e�· sig i Selvbehagelighed, al 

Bladet lyser mere af Misundelse og Skinsyge 
mod en Klasse M,edansatte end af Omsorg for 

'selv at faa e1n.9rdentlig Løn. 
Egeintlig kan det vær1e os ret lige,gyldigrt, hvad 

Hr. C. eller rettere sagt hvad Togførerne me" 
ner om os, og vi skal derfor, lade alle disse 
Udgydelser staa for, hvad de er. 

Naar derimod Hr. C. paastaar, at vort Blad 
har søgt at fremkalde Vrangforestillinger om 
Togførernes . Ger:ning og Ansva1·, saa maa vi 
proteste:r,e. Vi maa, formene, at Hr. C. har 
sigtet til omtalte. Indlæg af N. H. Maa deit 
dai være os tilladt i al Beskedenhed at frem
hæve et lille Sty){ke af C., hvor,_ han jo netop 
understreger hvad N. H. har fren1draget, ,,at 
hvis det sker, hvad enten det nu skyldes Be
lastninger, F,ej l ved.,. Banelinien eller Materi
ellet, saa ophører Lokomotivførerens Ansvar 
og Togførerens begynder (T,ogrgl. § 52). ,, 

Vi er overbeviste om, at Hr. C. ikk(? kan faa 
en eneste Lokomotivfører til at protesterie 
herimod. Vi er all:e 1�ørende enige baade 
med Hr. C. og N. H., der i sin Artikel i Bla
det for 16. Juni skriver saaledes: 

"Efter at have passeret gennem nogJe afVognene 
kom jeg forbi en Tjenestekupe hvis Dø:r stod lidt 
paa Klem og hvis Gardineir heller ikke var trukket 
helt for. I Kupeen_ sad Togføreren og to Togbe
tjente. Togbetjentene rø,g deres Piber og læs:te i 
nogle Aftenaviser. · Henne i det ene Hjørne sad Tog
føreren, en lidt ældre, hvidskægget Mand, der' efter 
at have tændt den halvlange Pibe var gledet over i 
Morfeus' Arme. Han lignede som han sad der en 
hyggelig ·rar gammel Bedstef;'r, der tog sig en Lur, 
som oin han befandt sig i Familiens Skø.d. ,Teg stod 
og saa lidt paa dem, de bemærkede mig ikke, og jeg 
tænkte, at den gamle Togførers Dagværk nok havde 
været lang og streng og at Trætheden som Følge 
deraf nu var kommet over ham. Da jeg gik til
bage til min Kupe og Stormen og Regnen synes at 

' 
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tage til i Styrke, kom jeg uvilkaarlig til at drage 
nogle -Sammenligninger meUen-1 de ved Toge_t tjenst•
gørende, der sad i Tjenestekupeen, og' de to tjenst• 
gørende der foran paa Lokomotivet. - Hvilken For
skel! - Her Ro, Hvile og Varme - paa Lokomo· 
livet under største Agtpaa.givenhecl Uro og, Arbejde, 
Spænding Regn og Storm. 

', . 

nansministeren den 13. August og førte til

Enighed. 
Overe:nskomsteri, der vil blive forelagt Rigs

dagen i ·Begyndelsen af September Maa:n:ed, 
vil i alt væsi:mtlig i Princippet falde sammen 
med det af 1Københavns Kommune vedtagne 
Forslag for sine Tjenestemænd. 

N. H. har her paavist, hvilken Forskel der Forsaa"idt det skulde lykk�s Regeringen at 
er rent fysisk paa de to\ Tjenestemænds Ar- faa Lovforslaget uændret ge111.nemført i Rigs
bejde, paavist at· Tog�øreren under Kørselen ' dagen, ka:n einhve:r; Lokomotivmand regne med
tilbringer Tiden i en lys og forholdsvis beha- en 25 pCt.s Forøgelse af sin f u l d e  Lønning, 
gelig_ Kupe. Naar nu Hr. C. selv i sin Artikel regnet fra i. April. Udbet�linge:n• vil, hvis 
siger

__, 
at Togf øreir,e111s Ansvar begynder i det Forslaget gemæmføres, kunne forventes at· 

Øjeblik Toget standser, $aa forekommer det finde Sted omkring d. 1. Oktober. 
os noget vel kraftigt at paastaa, at det er os, Et Supplementstillæg til det nuvæ1"ende Dyr
der bringer Vrangforestillinger om Togføre- tidstillæg vil antagelig kunne forventes udbe-

r rens Gernin.g. Er BiUedet ikke rigtigt, b�_rer talt i November Maaned, hvorved Dyrtidstil-
Hr. C. selv Ansvaret. . _ læget for 1918 antagelig vil blive 720 Kr. Løtn-

Maa vi tilslut stille Spørgsmaalet: Hvad var ninge1�ne under 1300 Kr. vil faa et llog,et større 
Aarsagen til N. H.s Artikel? Misundelse og Supprementstillæg.' 
Skinsyge, svarer Hr. C. NeJ, Anledningen var Det Dyrtidstillæg, derr forfalder 1. Oktober, 
ganske simpelt den, at Togførerne paa et Møde kan forventes udbetalt alle1;ede den 1. Sep
vedtog, at "de ved Revision af Lønningsloven ternber, idet det er lykkedes·Finansminist,eren 
vilde kræve sig tildelt mindst samme Løn som at faa Finansudvalgets Tilladelse til at detbe 
Lokomotivføreren. Det er det, som har givet kan finde Sted .. 
N. H: Apledningen. De} er det, som Hr. C. Med Hensyn til Dyrl:'idstillæget for 1919 vil 
saa smukt" kalder at ride paa Ryggen af andre dette antag,eHg blive 720 Kr. plus de111 maained
medansatte. M,en naturligvis, det er kun for lige 25 pCt.s ·Forhøjelse af Lønningerne. 
Lokomotivførerne nog,et saa:dant er forbudl. Der er saal,edes .opnaaet Enighed meLlem Togførerne m:;i.a altid handle, som de - finder Tjenest,emæ:ndenes Repræsentanter og Regefor godl. Togføreren eir jo da Chef for Toget. ringen, og Forha'lldling-erne har denne Gagg

' I 

Forhandlingerne hos Finans
ministeren. 

i".vort foregaaende Nr. meddelte vi en kort 
, Oversigt over Forhandlingerne hos Finansmi

nisteren c;len 30. Juli og meddelte tillige, hvem 
der deltog i disse Forhandlinger. 

Forhandlingerne fortsatters som bebudet den 
6. August og strakte sig over et Par Timer,
men man naaede heller ikke den pag at blive
færdige.

ForhandJingerne drejede sig i Særdeleshed 
om Procentfillæget for de lavere Jø:nnede og 
et Supplementstillæg til det for indevæirendc 
Aar gældende Dyrtidstillæg. 

Forhandlingeme fortsattes paa1!-Y hos Fi-

' været præget af ,en meget større Fofstaaelse 
/ 

af Tjenestemændenes vanskeli-ge økonomiske 
Stilling eind 'lmder tidlig,ere Forha:ndlingei17 med 
Regeringre111. 

Alt i alt kan man med Rertte sige, at Med
delelsen om dette Resultat vil vække Tilfreds
hed i Tjenestema:!ndshjemmene; men Pengene 

· vil, selv om de nu kommer i større Portioner
end Tjenestemændene ellers er vant .til, kom
me paa et tørt Sted. Vi kunde bare øtnske, at
Tjenestemændene paa et meget tidligere Tids
punkt havde erholdt nogle større Tillæg end
de har faaet, de vilde da have været i Stand
til med de Beløb, som man nu imødeser udbe
talt med Læng�el, at kunnne naa noget videre
end til delvis Udfyldni'hg af de mange Huller
den af Krigspe!rioden skabte Dyrt�d har slaaet.

Men forhaabentlig vil dette 25 pCt.s Tillæg,
som fremtidig fra l. Oktober hve,r Maaned
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vil blive udbetalt, medføre en n5>g,et gu11stiger1e 
Stilling i økonomisk Hense_ende for Tjeneste
mændene, saaledes ,at disse kan se Fremtiden 
imøde med større Fortrøstning. 

Fælleijrepræi(entationen for 

80 Aar. 

En gammel Lokomotivmand, pens. Lokomolivfor
mand J. P. C. Simonsen, Kb., fylder den 24. Augvs( 
80 Aar. S., som er kendt af alle som kom i Berorin:-( 
med ham, som en pligtopfyldende. elsk1·ærdig og (e1:si
vil1ig Medansat, indtil han ved sit 50 Aars Jubil:ocum 
den L Februar 1914 søgte Afsked med Pension. S. 

offentlig ansatte Tjene.stemænd nyder sit fortjente Otium i Kb., hvor han har vundet 
, • si-g en Vennekreds. 

i Danmark 
holdt den 9. August sit første :ordinære Repr�sentantmøde 
i StudenterfQreninicns Bygnin2" København .. Sammenslut
ningen tæller nu 49 Organisationer m�d ialt 5 I ,629 Med
lemmer. 

Angaaende Lønsagen vedtoges følgende Udtalelse: 
,,Fællesrepræsentationen far offentlig ansatte Tjeneste

mænd i Danmark, forsamlede til det første ordinære Re
præsentantmøde, fremhæver Nødvendigheden af, at -det af 
Regeringen paa1Jegyndte Arbejd/ for en . midlertidig For
bedring af Standens slette økonomiske Kaar hu;figst mu- -
ligt bringes til en for Standen tilfredsstillende Afslutning, 
saaledes at Tjenestemændene med nogenlunde økonomisk 
Tr�ghed kan imødese Tiden indtil deri endelige Lønreform 
har fundet Sted. 

Endvidere finder Fællesrepræsentationen det p(lakrævet, 
at de kommunale Raad snarest muligt træffer omfottende 
Foranstaltninger til en grundig Forbedring ·af de kommu- · 
nale Tjenestemænds Lønvilkaar." · 

formanden, Stationsforstander H e n r i k s e n, Sorø, ørt� 
skede ikke Genvalg. forsamlingen bragte ham ved Haand
klap og Hurraraab en Tak for hans dygtige Arbejde. 

Indtil den nyvalgte Styrelse har. konstitueret sig, fungerer 
Overlære·r Th o r  v. P e d e  r s e n, Aalborg, som Styrelsens 
formand. 

Vore Medlemmer -i Bestyrelsen genvalgtes. 

,oc::=,���C:::,C:::,,C>'.,b:::::;)�c::x::::=c::::x:::x::::,c:=:c::,c:::>c::, 

Betal dit _Kontingent punktlig 
Restance gavner ingen 

25 Aars, Jubilæum. 

Di;n 1. September kan Lokomotivførerne A. V. 
Jahnsen, Kronprinsesse Sophievej 23, København F., 
T. P, Busch, Frederiksalle 43 og J. E. Hare, Jægers
gaardsvej 1341 , Aarhus, fejre 25 Aarsda.gen for· deres
Ansættelse som L·okomotivmænd.

Det bedagede Fødselsbarn maa si.ges endnu at v,-c rc 
rask og røri,g nåar Hensyn' til haris 4 Snese" t:;i.ges. 

Højtid�dag;n fejrer S. sammen med '�ine Børn (A�lr.: 
Bogbindermester Nielsen, Slotsgade, Nykøbing· F.), 

Lokomotivmændene sender deres gamle Veteran sin 
Lykønskning med de bedste Ønsker for Fremtide1,1. 

L. S. Høegh.

En Fest. 
I ---

_Ved en Festlighed, der den. 20. Juli var .arrangeret 
af Aarhus Lokomotivfyrbøder Afdeling, til Tranbjerg 
Kro •overraktes Hr. Lillie der efter fnvitation var 
ko�men til Stede sammen' med sin Hustru, et Guld
ur" som en Paaskønnelse af Hr. Lillies ,s.tore og ud
mærkede Arbejde for Qrganisati,onen. Uret var en 
Gave fra Medlemmerne i D.• L. F.s Kreds II, ,og paa 
Urets indvendige \<.a,psel var vort· smukke sammen
slyngede Mono.gram og Ordene: Med Tak fra Kreds 
II, indgraveret. 

Festens Deltagere ·bænkedes straks efter Ankomsten 
til Kroen ved et fælles Kaffebord. Aarhus-Lokomotiv
fyrbødernes Sangf-ore11ing, dirigeret af Lokfyrbøder 
Strøm, sang som en Indledning til Festen Jylland 
mellem tvende Have:'. Derefter bøq Forn{a�den for 
Aarhus Lokfyrb. Afdeling, Hr. Sophus Jensen, de til
stedeværende hjertelig velkommen, specielt Hr, og 
Fru Lillie.· Han holdt derefter en ko,rt Tale .for .Hæ
dersgæsten Hr, Lillie omtalte i klare o.g smukke Ord 

, 
, 

den overordentlig store Betydning Hr. Lillie· som 
Kredsformand havde haft for Organisationen o.g ud
talte Haabet om, at Kredsens Medlemmer vedblivenc!e 
maatte kunde høste Frugter af Hr. Lillie Arbejde 
som Organisationens første Mand. Derefter over
rakte Taleren Hr. Lillie _ Gaven, -idet han symboli
serede Hr. Lillies gode Egenskaber med Urets, G;ul
det, det ædle og værdifulde og selve Uret, det al-
tid arbejdende og præcise. 

Hr. Lillie takkede bevæget for Gaven for den smukke 
Tale og ford· der var mødt saa mang� til Festen, ikke 
alene 'rra Aarhus, men ogsaa fra fler� sjællandske 
og jydske Depoter. Udtalte sit Haab om, at han stedse 
maatte bevare Medlemmernes Gunst, ,selv Off! der kom 
trange Tider for Organisationens Mænd, haabede og
saa, at den•Tillid, der var vist ham i hans Formands� 
tid for Kredsen maatte overføres paa hans Efterføl
ger. Hr. L. Rasmussen, Skanderborg. Denne talte der-

.... 

s 
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efti._r for Fru Lillie og overrakte hende fra Medlem
merne af Kredsbestyrelsen en Vase mec� Nelliker, som 
Fruen takkede hjertelig for. Derefter blev der sun< 
get en Sang, digtet af Hr. Hammer, Roskilde, til Ære 
for Hr. Lillie. I. Eftermiddagens, Løb tog Lokfyrbødcr 
Jespersen, Aaz:hus H., en Plade af Fest�ns Deltagere. 

Smaahistorier. Baade Sangkoret og ikke mindst Hr. 
Tæg.ge fortjener en Tak for ·deres Underholdning, der 
paa skønnedes<; livligt �f Deltagerne., Efter at de med
bragte l\ifadkurve var tømt for deres Indhold, toges der 
fat paa Dansen, som gik lystig til Kl. 10. 

Hr. Lillie takkede paa sin Frues og egne Vegne for 

., 

Fra Festen i Tranbjerg. 

Hr. Strøm med Sangere gav i Dagens. Løb adskillige 
udmærkede Numre til, Bedste .. Desuden bidrog Lok
fyrb. Tægge Aarhus H. i høj Grad til at ,sætte 
Stemningen 'op paa "den' røde· Streg", ja, ofte var 
den lige ved at blæse af af atter over Hr. Tægges 
uopslidelige Humør, hans lystige Viser og tragikomiske 

Hjertelig Tak. 

For al udvist _Opmærksomhed, som for den smukke 
Højtidelighed- paa Stuen ved mit :?.5 Aars Jubilæum, 
.bringer jeg herved Koueger og niedansatte min hjer
teligs.te Tak. 

En særlig Tak til Kolleger ved Depotet for den 
smukke Gave. · 

V. H a n s e n, Lokfører.

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved mit 
Jubilæum. !'f._F. -ScMiliLn.g.

den Glæde, der paa denne Dag var beredt dem, Sang
foreningen gav et Sidste Nummer, der brødes op og 
man fulgtes ad til Toget og rullede hjemad, ane over
OI'clentlig glade og veitilfredse for den gemytlige og i 
alle Henseender veUykkede Festlighed.· 

K. P. 

T i  1 Lo k f y r  b. A f d. i A a r h u s. 
- Da jeg" ikke paa anden Maade ser mig i Sta11d til 
at vise min Takne111hghed for qe rnoct'tagne 119 Kr.,
vil jeg }J.er gennem Bladet bede enhver modtage min
inderligs.te Tak for den Offervillighed· crer er udvist. 

Med venlig Hilsen. 
·' 

E m i l  i e Ma d s e n, Vamdrup. 

BYtning. 
En Lokomotivfører, Kjøbenhavn G., ønsker 

at bytte rtil Priovinsen. 
Billet mrkt. ,,BY,tnin(' modt. Bladets Kontor. 

L 
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b enhavns Godsbg., til ,\[asnedsund un der· 30. - 7. ---18. 
og Lokfyrb. C. G. H. i\'1. Sørensen forl'lyttel e l'ter A11 c 
søgning fra Gj edser til Kbh"ns . Gudsi>g. 1rnder :31. -
7.- 18. 

Lokfør er K. C. Bømler, Aarhus H ., Ars ked efter An-
søgning paa Grund af Svageligh ed m ed Pension fra 
31. - 10. - 18. 

Lokfyrb. C. B. Larsen fo-rflytt et ert~r Ansøgning, Kø-

Samlede Garantimidler pr. I. Januar 1918 ' HAFNIA ca. 85 Millioner Kroner. , 
Samlet forsikringsbestand pr, 1. Jan . 19181 

ca. 300 Millioner Kroner. -NøPPebP~s Vinim.poPt Nørrebrogade 178. 
ROBERT BERTHELSEN '-- Tlf. Taga 1300 

Stort lager af lste Klasses Vine. & Spirituosa. Billigste Priser. 
I 

Helge- & Balderskildes anerkendte Mineralvande 
anbefales private Forbrug.ere Lil en gros Priser. 

Tilkendt Gu1dmedali Brilsselle 1906. 

Tnndliøe Frk. Sørensel 
69, Istedgade 69, 

Konsultati'on fra I 0-7 Tlf. Vester 905 x 

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

Priser, Bedøvelse hver Dag Kl. 2, 
Reparation udføres paa Jaa Timer, 

Jernbanefunktionærer indr. 5 pCt. 

Cafe "Laurits"", 
Sdr. Boulevard ,60, 

anbefaler sig til det ærede Publikum 
med gode Varer til _billige Ptiser. 
Telefon: Laurits Haagensen, 

Vester 3280. fh. Tjener i H otel »!sted«. 

Fi_skehuset Ki ngo. 
Vesterbrogade 107. _, 

flnbefaler sig med alle 
flarstiders fiskesorter. 

®===~<>e>c::>111 

., M ·øbleP Ul~ 

for alle Hjem j< 
~othersgaHe Nr. IO 5. ;; 

=== 

Ryg 

tobak. 

BekendtgøPelse 
til Dansk Lokomotivforbunrl , Medlemme r. · 

Det .meddeles de ærede Medienrn1er, al der ~r 
a-;,bnet et lste Klasses Møbelmagasin, hvor de 
erholder JO pCt. foruden en yderst billig Pris 
paa alle Møbler. ·Ratebetaling kan indrømmes 

Ærbødigs! . 
Snedkermester Anton D •a m, 

2 Enghavevej 2 (HJ. af Vesterbrog.) 

Frederiksberg Lejebibliothek. 
Bog-, {V\usik- &. papirhandel. 

H. SINDAHL PEDERSEN. 
Gl. Kongevej 113. Tlf. 289,2. 

(Hjørnet af Alhambravej.) 

Blomsterforretningen 
,,Solsikken". 

Oodthaabsvej 46. København f . 
Telefon Godthaab 1558 y. 

Stort Udvalg i Palmer, Aspedis trla, 
Araucaria og alle andre Planter. ,Smukke 
Kra-e og Palmedekorationer, 

Specialitet: foreningskranse. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

[ Ve~ter~ms ~offljsbus l 
: 15, Absalonsgade 15, : 
: bør være D~res FODTØJ: 
: Leverandør 1 : 

E Forretningen grundlag.t 1879. i 
••••••••••••~•••••••••••c•••••••c•~• 

STØT VORE 
ANNONCØRER 

I..__. ----
Engelsk Spisestue, smuk, lys Eg, komplet, 500' Kroner 
Komplet hvidlakeret So.veværelse , , , . . . 450 -
:Moderne Eg. Spisestue., .... .... .. ... 250 
Komplet Eg, Herrevø,relse ... , , , ... , , 3150 

Bjelkes <4lle 18 St. o. G. ====~= 
Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. Tlf. Vester 2895 v. 

Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 
Annonce-Ekspeditioner, { for Kjøb~nhavn: C. Hansen, Sommerstedgade 222

, Telefon Vester 4011. 
For ProvtRsen_: L Rasmuasen, HaRa Tausensgade 14, Odense. Telefon 2288. 

i , 
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