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Skinnevandring. 
Ved Otta landixen. 

lvfod det ejendommelige Fænomen, Forskyd
ningle'l.1 �f OY'eirbyg�1ingen, som bar Vilkt Inter
esse langt ud overr tekniske Kredse, og som 
i Fagkriedse betegnes med "Skinnevandri1ng';, 

1 
har . J,ernbaneteknikeren ofte beskæftig.et sig
i de, sidste Aar. Som Grundlag for dette 
Spørgsmaals Drøftels•e har bestandig den Be
r,etnin:g tjetnt, som I1111geniørerne• En g 1e r t h og 
Si p i  t z aUei�ede �or lætri·g:ere Tid siden har af
aflagt for de, østlig-ungarske Statsbaner. For
skydninlgieln af de paa Svellerne befæstig'eid;e 
Je'rnbain:eski!l1!n<er i Retning: af Tog·ets Kørsels
r,etntnlg, bevirkes v'ed Hjulenes Friktion. Deilte 
Fro11Jomen< bliv,eir be:g:u:nstig'et ved Hjul,ernes gli
de'nde: Ftiktio;n under Bremsningen. Den ved 
Bre·msni'.n,gietn· fremkaldte Forskydrning af S po
ret ,er saa slæ:rk, at den ikke bliver ophævet 
v,ed de Kræfter, de:r virke:i: paa Perif e1rien' af
Lok•omotiviets Drivhjul, og som sø:g'er at paa
virke Skin:n1etr�1e modsat Kørselsretningien. De 
Spor, som altid befares af Tog i samme Ret
ning, viS1er særliig stærk Tilbøj,eilighed til Skin
neva;ndrin:g. Her begunstiger nemlig de Kræf
ter, som optræder ved Overvindi:n'g'en af hvert 

. Stød, stæ!r,kt F1orskyd11inge:n af Spore;t g'ennem 
Togets krafti1ge Bi:emsevirk'ni:i1g i Kørselsrnt
l1ingel1. V,ed "Stød'' fo1:staar J,e'J.inba:netekni
kie:rieo.1 som beke:qidt M,ellem1·ummet 1nGllem lo 
Skin:r1:er. 

Hvis ·ge:i.1,nem disse teoretiske Betragtning�•r, 
og disse's Ri'g'tigh:ed bekræftes gennem Erfaring 

' ' ' 

i Praksis, Fæ,nome:net, Sporets Vandring,maa 
betragtes som· opklaret, saa drejer del sig 
endnu kun deriom, ogsaa at læ1�c at forstaa 
den særlige Form for Ski1'1:1rnvandring. Den· 
K•endsg:err 'ni:ng maa nemlig tages i Betragtning,
at begge Skinnestrængene ikke Yandrer regel
mæssigt, m'e:n den ene opviser større Forskyd
ning einclden ande111;. Her er igen værq at frem
hæV'e den Iagttaigelse, at denne uregelmæssige 
Vandring af •et Spors to Skinneislræng:e op
træder sLæ,rkest i Kurver. Dette F!æln_om,en . 
maa før-es tilbage til

1 
al i Kurver- indvirker 

Togets Skletryk paa Skinnerne stærkere end 
paa de lige Strækninger. Sidetrykkerne ytrer 
sig altsaa stærkiere ved den erne Skinnesti1æ:ng 
end ved den a:ndetn. 

Desuden indvirker ogsaa del1 saakaldtc 
,,Hæ1rdni11,g''s Forhold til Tog.enes Kørehaslig
hed paa den uriegelmæssige V a'niclri,ng af S po
rets to Skin'nestræinge. Som "Hærdning'' bli
v1er de111 Form for Sporbygning betegnet, hvor 
i Kurver den ydre Skinne ligger højere end 
de:n indre. De1�ved sliUer Toget sig ved Kørslen 
ad 1�11 Kurve- noget skraat indefter. Ma;n op
il1aar derigenJnem den H.ensigt saavidt muligt 
al gøre Centrifugalkraften ,uskadelig. Som bc
lmndt hai• ethvert Legeme, som bev�g:er sig 
i en Kreds, Tilbøjelighed til at fjer,D'e sig ud
efteo:·. N{a)l.1 ben:æ1Vtn:er · da ogsaa Ceintri
fugalk1�afte1n som den midtpu!nktflyende 
Kraft. De1,11.11;e Ce111Jrifugalkraft optræder:.. 
saa m1ege1t slærkere i Kurrnr jo støne Togets 
l:{a'stighed e1r og jo mindre Kurvens Radius. 
Som Følge heraf maa Hældningen i skarpe 
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Kunner og for hurtige Tog være større end for 
langsomt kør,ende Person- og Godstog. Natur
ligvis tør dein udv•e1ndige Skinnes højere Be
liggenhe<J. end den indvendige ikke ov,erskride 
et bestemt Maal, saaledes at Kurverne ogsaa 
kan befares af la:ngsommere kørende Tog. Det
te be,lyser ogsaa den Kendsgerning, at Iltogenie 
hyppigt paa kurverige Strækmnger ikke kan 
udnytte der s fulde Hastighed. Saas:nart en 
Kurve næ:rmes, maa snarere Lokomotivføre
r:en begrænse Farte�1 til en vis Middelhastig,-
hed. (fortsættes.) 

Dissousgassen. 

Efter "Trelmisk Tidskrift'' tillader vi os at 
gengive ,et Brudstykke af et Foredrag!, Direk
tøren for S v,ens k a  A k t i e b o l a g et G a s
a c <; u m o 1 a t o r, S-t o c k h o l m, Ing:eniør, Dr. 
Gu s t a v  Dal e:n de:n 1. Oktober holdt paa 
Dein polyteknisfoe Læreanstalt. 

Vi har nerie Gænge her i Bladet, sidst i Nr. 
19 d. A., haft Artikler fremme om Anve11i(ielsen 
af Dissousgassein, og vi finder derdor Anledning 
til al optrykke dette inter:essant,e For.edrag, som 
er udmærket egnet til at supplere de tidlig'ere 
Artilder.: 

Maa jeig foir et Øjeblik l;:eggre Beslag paa 
Dcn�es Opmærksomhed; jeg skal da forsøge at 
give en lille Oversigt over, hvad der forstaas 
ved Acetylene clissous, samt nogle Oplysning,e:r 
om Dissousgassens Anvendelse. 

Som bekendt udvindes Acetyl•ea1gas af Cal:
ciusca;rbid CaC2, og den første, der fandt en 
praktisk Maade; at fremstille Calciumcarbid 
paa, var Ca'nadieiJ.',en ,Willson omkring 1890.

Det sfoete v1e:d reln :ne;n; 1Tilfældig;hed, medens den
ne Forsker beskæftigede sig med Fremstil
lingen af Diamanten�; han havde opdag'et, at 
man i en elektrisk Lysbue kunde samsmelte 
Kul og Kalk, og, haabede ved deinne Fr:em
gangsmaade at udkrystallis-ere Diamanter. Han 
fik imidlertid et, som han,troede, fuldstændig 
væ,rdiløst Stof og, kast-ede det ud i Gaarden. 
Ved et Tilfælde kom denne Carbid i ·Berøting 
med Vand, og der udvikledes en let antændelig 
Luftart, Aoelylen, C2H2 . 

Man opdagede hurtigt, at denne Gas inde
holdt store Mængder Kulstof, og at den som 

Følge deraf ,egnede sig fortræffeligt til Belys
ning. Der udvikledes ret hurtigt en Teknik 
paa Grundla,g af denne Belysningskilde, idet 
man udvandt Gassm ved at bringe Carbid i

Berøring med Vand. Efterhaa'nden kom og
saa Kravet om at opmagasinere Gassen frem, 
saalrede:s at den kunde anvendes til Brugl ved 
mobHe Belysning1san1æg -etc., og '.det laa d� næir 
- paa samme Maade som v,ed a'lldre Gasarter
- at søge at komprimere den eUer at overføre
den i flydende Form. Acetylengas overgaar
aUerede ved Tryk af ca. 36 ,Atm. i flydende
Form og ma!ll troede i denne V ædske at have

' 
-

en ideel Belysni!n;gskilde, da man i et ringe 
Rumfang kundre magasiner:e betydelige Gas
mængdrer. Det' varede imidlertid ikke længe, 
før det viste sig, at saavel den komprimer;ede 
Gas som den flydet11de Acetylengas. havde ret 
ubehagelige Ege:nskaber. idet den var overor� 
'dentlig -eksplosiv paa en i høj Grad uberegne-
lig Maade; Beholderne, hvori Crassen var op
magasineret, kunde taale e:n hvilken som helst 
Beha'ndling, Slag, Stød etc. uden at bringes til. 
Eksplosion for saa ,en skønne Dag uden paa
viselig Aa:rsag at eksplodere med megen V91d- 1 
somhred. Ved alle disse F1orsøg gjk der· ikke 
saa faa Mieinn�keliv tabt, og den flydende Ace
tyl�n bl1ev da ,efterhaanden forbudt i de fleste 
Lande. og ,efterhafnden ogsaa den komprime� 
rede Acetylelll. 

Navnlig den komprimerede Ac�tyh�n havde 
allerede vu:ndet ret stor Udbr,edels•e, i Særde-
1,eshed til Fyrbelysning:, bl. a. i Canada, men 
efterr nogle Aars Funktion, skete der en saa 
v,oldsom Eksplos:irotn:, og den komprimerede Gas 
ogsaa blrev forbudt i dette Land. I Argentina 
havde dert store tyske Firma .T ulius Pi:ntsch ind
rieUet' store A:nl�g for komprimeret ,Acetylen 
til Belysning af Fyr og Bøjer, og da vi .i 1909

henv,erndt,e os til My,ndighedern,e i Argentina 
o� ud fra vor,e Erfaring·er og Eksp�rimentoc
forieholdt dem Beitæinkelighederne ved at fort
sætte med komprimeret -Acertyl·en, fik ,\:i det
Svar, at nu havde denne Gas vmret a:iwendt i.
sa� mange Aar urdein Uheld, at m_an ikke saa
nog:en Gru:nd til at f,ore1ta:ge en Forandring:.
Imidlrertid spra:ng for i1o;gle Aa:r siden en, Fyl
destation i Lun.en; Ødelæggelsen var ove,ror
d•entlig, stor, idet ca. 20 Mennesl(e:r blev dræbt, 
og af Materiel ødelagdes der en Dampbaad og 

e 

. ·' 
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en D12,l Bøjer, som yax under Opladning. Efter· 
cle!nne Eksplosion gik ogsaa Myndighedei:ne i 
Argentina bort fra de:n komprimerede Acety-
kn. · · 

Ønsk<et om at anvende Acetylen i koncenlre
r,et Form var imidlerrtid stadig brændende og 

f 

' 

m[t!n orsøgt,e at opmagasinere den paa forskel-
lige Maad�rr, saal·edes at Eksplosionsfaren helt 
fJerneides. 

Julius Pintsch, rsom har beskæftig1eit sig meget 
med dette S pø1·gsmaal, søgte at forædl•e Feltgas 
ved at ibla'nde Acetylen. Det bedste Resultat 
naa:ede han ved at blande indtil 25 pCt. Acety
len i F,eltgassen, og den�1e Blanding kttnde 
ha111 komprimere til ca. 10 Atm. uden Fare for 
Eksplosion. Blandingen betnyttede Pintsch til 
J,eri1ba:nebelysnin1g, og Lysstyrken forhøjedes 
1�et betydeligt, !llaax Gassen brændte i aabe,n 
Flamme. Da :main erfte!rhaande:n gik over til 
G_lød11etsbel�snin:g i J ertnha!llevogne, fik TiJsæt
nmgien af Acetyle!l.1' mindre Betydnihg, og ma 
har nu næst,en k,elt opgivet denne Fremga111gs-
1naadie. · • · 

To franslm K,en1ikere, Claude og Hess, gik 
em a:ndein Vej .. De havde gjort de:n Opda'gielse, 
at Aoetyl,ein let lod sig: opløse i forskellig'e Væd
skier, og Vied Eksperim'1,mter fandt de, at Ace
toine havlde den Egenskab at kun;ne opløse m:e
g,et stor,e M:æ1ng:cter A'cetylengas, uden at Bla1n
dil1,g,e,n Mev eksplosiv. Claude o·g Hess arbej
dede vide!re og ktOinpriinerede de1n1te Blænding 
i Staalbeholdeire, m'ein havde store V.anske'1ig
h1e:de1r, fordi A'oebolle undergaar r,et stOJ::e Vo
lumenforandr�n!g,er, · tnaar d�n optag'er og af
gjvier Acetyl,en. Ha:r man pumpet en Beholder 
fuld af Aoety}etn'gas, opsuget i Ac�tone, op til et
vist Tryk, og Behli:>lderen ved dette Tryk er 
h1elt fyldt mleld BlaJnding,etn, opstaar der saas:nart 
ma:n udskiUer Acetylen, et Hum i Beholder,€111t, 
hvori dier findes fri Acetylen, idet Aceto:n1e111 
trækk!er sig sa:mme111; og; de/ll��e Acetyle:ng,as, 
solll jo ,etr komprim1eret, er ek'splosio,nsf arlig'. 

De to in:ævnte Kemikere havde 'der:tior til at 
begynde med intet Udbytte af deres Opda:gieJse, 
mein saa fandt de paa at eksperimtenrterei med 
at ud�ylde Beholderens Voiumen 1111ed eln porøs 
Mass1e. Til •ein B�g:yndelse fyldte man Behol.a'e-
1�,en med, porøse Briketter og lod tlisse opsug:e 
Aoeto'ne1I1

1 
hv1orefter ma:n in'clpumpede Acety

le1ngass1en. og Ta:nk,en varde:n at fordele GassBin 

i smaa Gas-Volumina i dein.porøseMasse, saa
ledes, at Sønde!rdeling af et Gasmolekyle et 
Sted i Beholdeiren ikke vil forplante sig til N a
bocellen. Det viste sig at væire 'en meg:et lykke
lig Løsninfg. Vi gjorde, videre Forsøg i denne 
Hetning og fandt 1eri.1 porøs Masse, hvis væsent
ligst,e BestaJndele er Kise1g·ur, ,A.sbest og Træ
kulsstykkier. Denne Masse, som har en Porø
sitet af ca. 85 pCt., fylder vi paa' Beholderne 
i flydende Tilstand, hvorefter disse bliv'er an
bragte paa ·et Rysteværk, for at Massen kan 
fordele sig. over hele Beholderens Volumen· 
derefter op,ra_rmes Beholderen langsomt og af� 
køles igen, for at alt -V and i Masse:n kan for
dampe; denne Fordamp'nin'gsproces tager 7.-
9 Uger, efter Beholde!r'e�s Størrelse. Paa, den,ne 
M'aa:de er det lykkedes at opmag,asiinere store 
Mæ:ngdier Acetylen eksplosion'Sfrit i opløst 
Form i Staalbeiholdere (Gasakkum1ulatorer). oa ' t, 

denne Gas kaldes Dissousgas (acetyle'ne dis-
sous). 

Vi har gjort indg,aaiende Forsøg paa at un
die1·søge deiil porøse Masses Driftssikkerhed og 
har bla!ndt alldet indpumpet luftblandet Acety
l1e1n i ein Beholder, kub: udfyldt med den porøse 
Massie (altsaa udeln Acetone) og komprim'eret 
de:nne Bla:ndi:n.1g. Derrefter forsøg1te vi v1ed elek
triske G11iste!r at fremkalde Eksplosioner flere 
Stede1r i Beholdere!ll og det viste sig' at Eks-

, ,, 

plosio'nerne ikke forplantede sig ';idør,e i l\1as
se:n. 

For at vedligeholde e:n saada:n Gasakkumu
lators Kapacitet, maa man sørg·e for, at den 
Aoetyl1engas, der indpumpes, er fuldstæ1111Clig , 
fri fol· Utienhelder saavel mekaniske som ke-

' ' 

miskJe, og 1e1J:1Jdvide1re g:anske: tø'J.�, idet Vand uill-
dier in'g:etn Omstæjndig;heder Iirna indpumpes i 
Akkumulatore;n. Den porøse Masse maa end
vidle:re :ganske udfylde Staalbeholderen og: ikke 
kunne lade sig: ryste samm·e11, saaledes at der 
opstaa1· tom'me Hum'. 

Aoetyl1eng:as, opbevaret paa ·dentne l\!Iaade, er 
de'.n Lyskilde, som vi har anvendt til de for
skielligie Øjem1eJd indenfor Belysningie111s og d-en 
autog1�ne M;:etalarbejdninlgs Omraade, o,g som
vi ha:r b'asieret �or Fabrikatio'n paa, sidelil vort 
Firma' grt}'nqlag:des i 1904. Paa dette Tids
pu'nkt bieskæiftig:etde F ab'rikke11 en Bog'hold_er, 
en Værkf ør,er og :tO Mand. 

•• 

.. 
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Jernbaneulykken ved Getå. 

,Eft,e;r ,;ort svenske Broderorgan bringer vi 
følgende tt1æ;rmere Redegørelse om Ulykken: 

Toget frmnførtes af et af Sverrigs Jernbaners 
4-cyli'ndr-eide Iltogslokomotiver Litra F. (for
øvrigt var deitte Lokomotiv udstillet paa Bal
tiske Udstilling i Malmø 1914), og bestod Af en
Post- og R1ejs6godsboggievogn, en'2-akslet Rej�
se.godsvogn, e1n 2-aksl�t 3. Kl.s Personvogn, 3
3. Kl.s Boggievogne, en· Restaura�ionsvogn, 1
2. Kl.s Boggi·evogn, l kombinerret 2. og 3. Kl.s
Vbgn samt ett1: ekslra Godsvogn, ialt 34 Al<.sler.

Fra Norrkøbing skulde Toget efter Kørepla
,nen a_fgaa Kl. 6,34, men afgik nog_et forsinket. 
Toget, som køttes· af• Lokoiniotivfører Wahl-

' strøm fra Mjolby, havde en Hastighed af 70 
a 80 frm., da det iliærmede sig Ulykkesstedet, 
hvor· Ba1tm1 løbør paa, en høj Dæm1I1ing nied 
en høj Bjer;gskæ�•ing paa venstre Side og paa 
højre Side den paa, en særlig. Dæmnhtg ud
mod Brå,ikens Strand anlagte Landevej. .. 

Omtre;nt en ,Time før havde ot langt Godstog 
f:orspændt to Lo}wmotive:r passeret Stedet for 
sydgaaende og l�ryds�de .Ul} kkestoget .i Noi:r: 
kopi.11g. Pei�sonaJet paa dette Tog havdei intet 
usædvan�igt bemærket og · Bai1ebevogtning�n 
havde ikke heller bemærket nogen F,ejl, end
skønt man paa Gru:nd af'de:n sidste Tids stærke 
Nedbør' h·avde været særlig opmærksom, fordi 
main nærede Frygt for at Yan det skulde virke 
ødelæggmde et Sted i Nærheden. Ma�-i troede 
derfor til :en'. Begyndelse, af Dæmningen,før:st 

1 havde gjvet efter i det Øjebllk det tunge• Lo� 
komotiv løb'. ud paa · denne. Herom hirr Lo
kiomotivfø1;er-e111 ikk-e kum.-iet give nog:en Op
lysning, da. det' paa Grund af Mørket og den 
daarlige Belysning fra Lokomotivet var umu
ligt for ham at s,e dertte,. Men efter hvad man 
s,enere har kunnet kons.tatere er Dæmning!elli 
skr,etdet 7 a 8 Mi!n. forinden Togets Ankoinst, 
idet de langs med Banen løbende Teleg,raf- og 
T•clefonledninger blev afbrudt lidt før Kl. 7. 

Toget kom saaledes med uformindsket Has
tighed og Lokomotivet rutsede ned fra den 
høje - Dæmning og tørnede mød Landevejs
�i,,irnning.en, dragende de efterfølgende Vogne 
med, sig i Faldet indtil Restauration:svogne111, 
som: bl,ev staae:nde pa Eriden, hvad Billedet 
vise,r. Ved det umaadelige Stød forskød Lan-

devejen sig 7 a 8 Meter ud i Søen, hvor en 
høj Lerbanke. skød op af Vandet. 

Fra de nedstyrtede Vogne, som optaarnede 
sig i ,en Bunk:e•af Stumpe:i.·, hørtes umiddelbart 
,•efter hje,rteskærende N ødraab fra dem, som 
ikke . med det samme blev dræbte eller be-
viclstløs,e. 

Fol� at g:ør,e Ulykke:n endnu v�rre udbrød 
der kort •efter Ild i de knuste Vogne, og trods 
det, at der fandtes Vand lige ved, havde mat1 
ingen Redskaber, hvormed de Ov1e:rleven:de 
kunde b1inge Hjælp til de Ulykkelige, der 
rn1ere eller mindre lemlæstede ·var fastklemte 
eller paa anden Maade indespærrede blandt 
Ruinerne, Trods de mest opofrende og helte
modige A:nstr:ængeilser, s1om de overlevende og 
ikke-tilskadekomne Passagerer og Togperso
nalet gjorde for at b1•inge Hjælp, blev dog 
mange, som ellers med Sikkerhed kume væ� 
ret. r.eddet, Offer for Ilden, der bredte sig med 
stor Hastighed og snart omfattede alt i et 
flammeJnde Baal. - Af Øje'l1Vidner berettes om 
rædselsfulde Defailler - om· hvorledes Meinn1e- · 

.. . ' 
! 

sker. som il�ke lnp.1de tages Jøs, forgæ:ves bad 
dem om at hugge .eller skære ,ct:eres fastklemte 
Le111.n,rnr af. Der ,fandtes nemHg, som · for�d 
nævnt, inge111 V;ærktøj i Toget. Og da Ulykken · 
ipden Ildetn allerede var naaet frem og havde 
udslukt alt Liv, som endnu fandtes j die knus.te 
Vog;ne. . . ,, ;. 

I 

Paa _Grund af at _Ilden fortært=;de alt brænd-
bart har diet endnu ikke .ined Vishdd ku111n:et 
konstate,1:e,s, hvor m;rng,e Meinnesl_{,er_ der dræb
tes ved -Ulykk(;'.!11, men hiØ-til har 1nai1 opgjort 
de1�es Tal -t�l �38 a: 40, af hvilke dog ca. 20 har 
kunnet .identifio{?res. 

De tilskadekomnes Antal opgøres til 71, hvor
af mange haa:rdt, med knuste Lemmer, Brud 
eller Bra.ndsaar. De blev saa hurtig det kunde 
lade sig :g:øre transporterede tilNorrkopin,g. Et 
Par af disse e,r afgaaet ved Dødell'1 af Kviæstel
s,ern_e· og er- medregnede i det opgi\me· A!ntal · 
Døde. Af de øvrige er nogle allerede udskrev
ne fra Sygehuset og de øvrige er i god' Bed
ring. 

Af det tjenstgørende Perso:r:rale dr�tes 
Lok'omotivfyrb. Kari Eri* Karlson fra Mj.olby, 
Konduktø1· Carl Joh. Strøm fra Stockholm 
samt Rengøringskonen Fru Frida Bjørling fra 
Nykoping. E'n:dvide,re d1�æbtes to af Restau-
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rationsvog:nieins Pef'sonale samt den Toget med-
følgeinde Piccolo. 

Efte,r den reddede Togmesters (A. Nordqvisl) 
Opgørelse var Antallet af' Hejsende ca. 300

og i de nedstyrtede og knuste Vog'll.e ca. 125 �t

150, hvilken Opgørelse paa det næi'meste viser 
sig: at væ�e rigtig. 

D:ein ;ny Ulykke eir den største i sit Omfang i 
Norden. Med Hensyn til Tkb af Menneskelh· 

Som forud nævnt blev Lokomotivfyrbøderen 
dræbt. me:n Lokomotivføre1re11 slap mærkvær
drg nok udein sværere Kv'æstelser. 
· V1ed selve Ulykkestilfældet fik han af det

knuste Tag paa Førerhuset et Saar paa Issen
samt kom til Skade med det ene Ben, der dog
ikk:ei brækkede. Men derefter fik han Bra:nd
saar paa Hæ;nde.rne ved Fioi'søg paa at redde 
Lokomotivfyrbøderen, der sad fastklemlmed 

Jernbaneulykken ved Getå den 1. · Oktober 1918. 

,er den omtrent af samme Qmfang soin Gjern
toneulykken i 1897, som kostede 39 Mennesker 
LiV"et. Mern med Hensyn til ;tilskadekomne og 
ødelagt Matøriel overtræfferr denne Ulykke 
alle foregaaende, idet den !materielle S,kade 
med Sikkerhed overstiger 300,000 Kr. Til dette 
kommer den store Post som'. brændte, hvilken 
indeholdt V ærdiforsendelsef til meget store 
Be!øb, samt Rejseeffekter, der i flere Til
fælde indeholdt betydelige V.æ:rdier. Saaledes 

- mistede en Ingelniør fra Stockholm V ærdipa-
- pirer for ca. 90,000 Kr.

U11derkroppen og strakte Armene op efter 
Hjælp. Den udstrømmeintde Damp, s,0111. run
tagelig kom fra dein itubrudte Injector paa 
Lokomotivfyrbøde,r-ens Side, gjorde dog Hed
ningem. umulig. Sandsynligvis blev han straks 
saa stærkt klemt, at han ikke var ved fuld 
Bevidsthed, thi d�t fortælles', at h'an ikke gav. 
e;n Lyd fra sig. I hvert Fald har hans Døds
kamp i de;n hede Damp ikke kun:n:et vare ret 
længei. 

N aar mal1 s•er' Billedet af Ødelæg'gclsen:, dot 
væHede Lokomotiv og det knuste Føre1·hus, 

I 
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saa for-ekommer det underligt, at Føreren er 
sluppet fra det med Livet, særlig da Ulykke,n 
kom aldeJe,s pludselig og i dybt Mørke. Men 
e,indskønt ha11 ikke kom mere tilskadc end · 

. 

) 

at han kunde være 11ærvære1:idc ved sin Loko
motivfyrbøders B-egrav-else cl. 9. ds :, saa g·ør deit 
storie Nelt'v1eschok, han. fik, Ira:m: sikkert uskik'
lrnt til Tjeneste i læ:ngeæ Tid. 

AUerede fra Begyndelsen var ·det temmelig 
'kla1·t, at inge,'11 af PerSO'nalet vm· Skyld i Ulyk
k<e,'11. Ba11,evogteren havde et Par Timer før 
Ulykfo�1 passeu.�et Stræk.niinge.n og 1.nlet be
mærket, som ku:nde give Anledning. til Frygt. 
Et tu:ngt Godstog med to tunge Lokomotivet· 
og ,et leil Persontog fra Norrkoping til Kro
k1ek havde umiddelbort forinde11 passere,t Ste
det. 

Ma:n var derfor til en Begyndel�e tilbøjelig 
til at beJnægte <l·e:n Fo1·klaring, at en N alur
katasb,ofo var Aarsagen til Ulykken, foraarsa
get af de,n stærke 'Regn, som ingen kunde for-
udse. 

Dein seineste Tiids stærke Nedbør menes nu • 
I 

at -hav,e gelnnemblødt og undermineret Dæm-
!l.lin,geJn, ,e1ndskønt Rørl,edlling·er og Afløb var 
fuldstæ�1dig i Oiide;n. - ,Imidle,rtid · synes det .. 
mærk•e,ligt, at Viore moderne fagtek:niske Viden-
skabsmæJnd og J,ern.banebyggere_ ikke sl�ulde 
ku'nlle bygge eln Bane, de1· kan taale Regn om 
end aldrig saa meget. , 

fiiesseu.1 har :nu fremsat Krav om at faa 
tmde1·søgt Anl�get af -en sæ1·lig upartisk Kom
mission af Sagkyndige. 

Lokom:otivfør,ereu.1 var i Forhør den 10. Ok
tober, meJn kunde paa Gru:nd af Mørket ved 
Ulykkiestilfældet ikke fo1·klare, hvor han havde 
mærket det første Stød. ;Ian havde ik�e kun
net ,obseu.·v�re Banelegemets Tilst$1.cl. Kata
st1,of.e'n var sket i et Øjeblik. Han havde hørt 
et Brag og m'ærkede at Lokomotivet sank ned
ad. Derefter mindedes han i1J.1 �et, før end han 
var komme/11 fri af Lokomotivet og saa Togerl 
ligg<:1 ved Siden· af Skredet. - Han havlde set 
F1amme,r slaa frea:n i Vogne'ne bag ved Post
vognen. Derefter havde han gjort Forsøg paa 
at redde Lokomotivfyrbøderen. - Forhørs
}edere:i1: meddelte, at ,elJ.1 Løjtnant 
Hamb1erg, soln haHle yæret med Togel 

forklal'ede, at Lokomotivføreren ved delte Til
fældei havde vist meget Mod og Raadsnarhed, 
ligesom ogsaa ved de,t senere Redningsarbejde 
i V,ogne,he, hvorom Lokomotivføreren dog 
inlet erindrede. Ha;n kunde heller ikke huske, 
at Togmestøreill havde søgt at hjælpe ham med 
at faa Lokomotivfyrbøderen frem. Han hav
dEl ca. 40 Mi'll. efter Ulykken hørt en Eksplo
sio'.11. Lokomotivføreren havde svært ved al 
ti�o, at Iklem skulde være opstaaet fra Fyret 
i Lokomotivet, og mente, at hvis delte var 
faldet ud, at det da var slukket af det ud
strøm):n.iende Vand fra Tell:lderen eU'.)r i de 
Va:ndpytbe'I:, der var unde:r Lokomotivets Fyr
kass1e. 

ForhøPet var dermed afsluttet. 
\ 

=======-==�======== 

25 Aars Jubilæum. 

A. S. K. Petersen. 

Den 1. • Novembru· fejrede Lok,omotivfører Alfred 
Petersen, Roskilde, sit 25 Aars Jubilæum som .Loko
motivmand, id�t han 1. November blev ansat som Lo
komotivfyrbøder i Masnedsund, blev senere forflyt
tet til København, til Masnedsund kom JubiI,aren igen 
ved sin Forfremmels� til 1. Klasses Lokomo,tivfyr
bøder og blev endeli-g ve<l sin Forfremmelse til Lo-

'I 

,.. 

0 
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komotivfører 1. Maj 1900 forflyttet til Roskilde, hvor 
han siden har været. 

Jubilaren har altid været en god og støt Kollega, 
der ved sin bramfrie Optræden har erhve/I1Vet sine 
Medansattes Agtelse og Tillid. Jubilaren har saaledes 
i flere Aar været Afdelingsformand i Roskilde og 
stadig været Organisationen en god lokal Kraft, og 
vi vil haabe, at han Resten af sin Tid med usvækket 
Interesse vil værne om Organisationen; 

J1;1bilaren blev paa Minded::i.gfn hædret saavel af 
Afdelingen som af· mange Medansatte. 

Vi bringer ham vor Lykønskning og ønsker ham alt 
godt for den kommende Tid. 

Hovedbestyrelsesmødet 
Lørdag den 26.' Oktober 1918. 

J 

Alle var til Stede. 
P u n k t 1. M e d  d e  1 e'l s e r  f r a  F O· r ru au d e n. 
F o r m  a ·n d e n  meddelte forskellige Svar, der va_:r 

modtaget fra Generaldirektoratet paa indsendte Skri
velser og redegjorde for forskellige . Sagers Behand
ling og refererede Forløbet af Forhandlingen med 
Generaldirektoratet om Rangeri:naskinernes Betj,ening 
og Bemanding, der sluttede med, at Forhandlingerne 
fortsættes i den nærmeste Fremtid. 

C. A. L i  11 e 1 u n d  gjorde paa Løn udvalgets Vegne
Rede for de Sager, kler var behandlet der, hvilket toges 
til Efterretning. 

C. A. V{>- r d i n g  forelagde. Bladudvai,gets Arbejde
i den forløbne Tid og oplyste, at Papirpriserne og 
Trykarbejdet i Forbindelse med en ringere Ind
tægt af Annoncerne i Aar vilde. medføre, at For
eningen maatte yde ,,Dansk Lokomotiv Tidende" et 
større Tilskud end -budgetteret. 

Toges til Efterretning. 
K. J o h a n s e n  omtalte VelfærdsudvaJgets Ar

bejde og hvilke Foranstaltninger, der paatænktes, 1 
hvilket Hovedbestyrelsen gav sin Tilslutning. 

C. A. L i  11.e lu n d  oplyste om indkomne Laane0 , 

begæringer <;>g udtalte H aabet om, at (;lusket om Laan 
efter 1. November maatte blive ringere .end hidtil. 

L. R a s  m u s s e n  ,gav Meddelelse om Forhand
lingerne paa de stedfundne Bestyrels'esmøder i Fæl- · 
Jesrepræsentationen og udbad sig Bemyndigdse til, 
at Bestyrelsesmedlemmerne .deltog i et M,øde, der
tænktes afholdt i December. · 

Denne Bemyndigelse blev givet. 
F O· r m a n d � n gav derefter Meddelelse om Jern

bane@ganisati:onernes Fællesudvalgs Arbejde og op
lyste,· at Fællesudvalget havde fremsendt Andragende
om en Forhøjelse af Diæterne, Kørepenge og Nat
penge, om Tjenestenumrene for en Række Tjeneste
kategorier, om Gratiale ved Jubilæum saavel 25 Aars 
som 40 Aars, . om Boligspørgsmaalet i Brande samt 
Forhøjelse af Godtgørelse fo� dobbelt H usførelse. 

Pun k t  2. H o v e dka s s e r e r e n s B.er e t n i ng. 

H o v edka s s e r  e r  en gav en Overs,i,gt over For
eningens Udgifter siden Regnskabsaarets Begyndelse. 
Udgifterne er steget betydelig, navnlig som Følge af 
Lønningsarbejdet og gør det budgetterede Tilskud fra 
Kredskasserne til· Hovedkassen for lille. 

Der førtes derefter en Diskussion om Regnskabs
formen for Kampfonden. Henvistes til Behandling 
paa et senere Møde. 

Pu n k t  3. Et af Hoyedbestyrelsen nedsat Udvalg 
forelagde derefter et Forslag til rat centralisere FOin
retningsgangen vedr. Behandlingen af Foreningens 
Sager. Forslaget v e d  t o g e s. 

Efter Forhandling med Re<laktøren ve d toges, 
at Formanden og Redaktøren danner .et Redaktions
udvalg. 

Det v e d to ges endvidere, at Arbejdet vedr. Vel
færdsforanstaltninger henlagdes under Formanden. 

Det ved to ,ge s, at Kredsformæ.ndene danner Biad
udvai,get. 

Pu n k t  4. D en ,,gli'de n'd e Sk a l a''.. 
Foreningens Repræsentanter: i Fællesrepr�sentatio

nen for offentlig ansatte Tjenestemænd forelagde Mied
delelse om, at nævnte Sammenslulµing ønskede Orga
sationens Stilling til en ny Lønningslov med paa
hæftet "glidende Skala". Lokf. C h r. C h ri s ten s en, 
der er Foreningens Repræsentant i Fællesor:gamis,a, . 
tionen, deltog i den Anledning i Hovedbestyrelses
mødet. 

Spørgsmaalet gav Anledning til en omfattende Dis
kussion. 

H ovedbestyrelsen vedtog enstemmig at. meddele 
Fællesrepræsentationen, at en Lønnrngsiov vedhæftet 
,,,glidende Skala" var Organisationen Modstander af. 

Pu n k t  5. Flere Forhold. vedr. ,,Dansk Lokomotiv 
Tidende" gav Anledning til Diskussion og det vedto
ges at søge igennemført forskellige Forbedringer. 

C. M. C.

Lokomotivførerkredsens Møde 
Lørdag den 26. Oktober 1918. 

'Alle var t il Stede. 
Pu n k t  ,1. Me d d e l e l s er. f r a  For.m a n den. 
Form anden omtalte, at man i C. 0. havde be• 

handlet Spørgsmaalet ',,den glidende Skala", men 
vilde vente med nærmere Redegørelse herfor til H .  B. 
M. Redegjorde derefter for .en Sag, han havde mod
taget fra en Lokomotivføre1� i Fredericia'. der havde
modtaget en Misbilligelse for udvist .Uagtsomhetd1

• 

Efter at de nærmere Omstændigheder var debatteret,
v e d t o g e s  det at henvise Sagen til Formanden.

Formanden redegjovde derefter for det vide,rie Fo,J:L 
løb af en Sa,g mellem to Lokomotivførere i Vm. Den 
vedtagne Beslutning vil nu blive bragt til de paa
gældendes Kundskab. 

En af en Lokomotivfører i Rand&S fremsendt Sag 
behandledes derefter indgaaende, og d:et besluttges, 
at H v i  i d nærmere undersøgte de stedlige Forhold. 
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P u n k t 2. R e ,g n s k a b s o v e r s i g t. 
Ka s s e r e ren ,gennemgik Reg·nskabet for den for

løbne Tid af Aaret, der udviste et i Forhold til Bud
gettet gunstigt Resuftat. 

Pu n k t  3. Eve n tu e l t. • 
C. A.. L i  11 e I u n d  omtalte Sagen ang. wacu.u111-

bremsede Togs Standsning paa farlige Stationer. 
Det ved to,g es at rejse Sagen paany. 

C. M. C. 

Lokomotivfyrbøderkredsens 
Møde 

Lørdag den 26. Oktober 1918.

Pun k t  1. lVIeddelelser fra Formanden. 
F o-.r ma n d  e n  meddelte Svaret paa Skrivelsen ang. 

den fulde Stilli.ngsbelegnelse for Lokomotivf'y1·bøderne. 
Aspirantsagen fra Randers ang. 4 Øres Mertimc

betaling ved Udvaskning er afsluttet med det Re
sultat at der · ikke kan ydes lVIerbeltaling for dette 

) 

Arbejde. 
Der har været ført Forhandlin:g om Rangertjenesten 

i II Distrikt, nog:et endeligt Resultat l'oreUg:ger ikke, 
da! Distrikt�chefen først vilde forespørge General
direktoralet, hvorledes delte stilJer si-g overfor SpfJ1,gs-
maalet: Undtagelsesvis delt Tjeneste. 

Fra Viborg indløbe,r der stadig Forespørgs.Jer; af 
lokal Natur ,ang. Turbesættelser og tjenstli-ge Gorho,ld. 
Formanden mente at den bedste i\foade at faa denne 
Sag ordnet paa, vilde være at tage til et Afdelingsmøde 
i Viborg og der faa en Al'gøreise paa Sagen. 

P u n k t 2. Regnskabsoversigt. 
Denne blev fremlagt af K r  e d  s k a s se reren. 

Den var ført pr. 25.-10. og toges til Efterretning. 
Kredskassereren oplyste e1idvidere, at iler var� ud

arbejdet nye Medlemslister til Brug for Afdelingskas
sererne. 

P ·u n k t ;f En Emolumentsag fra Vm. henvbtes til 
Lønudva}get. 

P u n k t  4. Opholdsværelserne. 
"' Ved en Skrivelse fra Masnedsund Afdeling fremgik 
det at der endnu intet var foretaget med Hensyn til 
Fo;beddng af Opholdsværelserne ved Depotet. Det 
o,verlodes til Formanden at ·sætte sig i Forbin.delse med 
Masnedsund Afdeling og kræve Spørgsmaalet løst sna
rest. 

pu n k t  5. Rangermaskinernes Betjening. 
Forma n, den aflagde Beretning om Forhandlingens 

Forløb. Forhandlingen vil blive fortsat i et senere 
M.øde. 

Punk t 6. Eventuelt. Intet. 
P. A. J. 

Jordefærd. 

E. H. Petersen. 

Tirsdag cl. 22. Oktober jordedes paa Helsingor Kir
kegaard Lokomotivfyrbøder Hjalmar · Petersen, Gb. 
Kapellet var fyldt til 'Trængsel og et Væld af El'ter
aarets skønneste Blomster dækkede B;iaren. Saa godt 
som alle Lofoo,no-tivfyrbøder-Afdelinger havde sendt 
signerede Kranse, saavel fra de sjællandske, fynske og 
jydske Lokomotivførere som Lokomotivfyrbøder-Af
delinger. 

Efter Salmen ,,Lyksalig, lyksaHg" talte Præsten i 
jævne, gribende Ord og dvælede s,ædig ved, at det 
var den syge, gamle Moders eneste Barn og Stolte, 
der saa brat var revet bort, og ved, at hun for Aa�· 
tilb'age var ramt af den store Sorg, at hendes Mand 
ved et Ulykkestilfælde var omkommen. paa HelsiJ�gør 
Skibsværft. 

Ved Baaren paraderede saavel de københavnske Af
delingers som Hornbækbanens Funktionærers· smukl,e 
Faner og en stedlig Sangforening, hvoraf Petersen var 
Medlem, sang et stemningsfuldt Farvel. 

Petersen døde som bekendt al' den spanske Syge og 
maatte efter sin sidste Tur paa Jernbanen melde sig 
syg i Helsingør, paa hvis Hospital han• døde efter 
faa Dages Sygeleje. 

Den store Deltagelse især af yngre Lokomotivfyr
bødere fra Gb. vidned,e om, at Petersen, cl.er var en 
,c;ocl kærli-" Søn ogsaa var en brav og retskaffen Kam-
o ' ;:, ' ..., 

merat. 
Petersen skulde i en nær Fremtid have været gift 

o.g agtede at sø-ge Station i Helsingør, for bedre at
kunne yde sin svagelige Moder Støtte. F. 

Støt vor Org•nisation i ,Qrd og Gerning 
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Fra det daglige Liv. 

Hr. Ktdalttør ! 

Tillad mig at rette en Forespørgsel ang. Cniforms
huerne. Hvornaar faar vi de haardi tiltrængte I -Iuai1? 

Jeg mener os Loiz;;;motivmænd, for saa vidt mig 
bekendt har' baade Trafik- og Banetjenesten for
længst modtaget deres. Nu· da Vinte,·en stunder til 
og man skal have Vintertøjet . frem, gælder det jo 
saavr] Uniformstøjet som det civile Tøj. For o:,; 
ved l\faskintjenesten kommer vi jo nemt over det 
hvad Uniformen angaar, den er jo ikke saa omfat
tende det ·\e;r jo kun at tage Kappen frem, saa er 
hele Vintennunderingen i Orden, o:ii saa er vi jo godt 
beskyttet mod Regn,, Storm og Slud paa vor June 
Plads paa Lokomotivet. M,�n nu er· der adskilli,ge, 
som har været saa kortsynede ved sidste Udlevering 

' af' Uniformshuer - jeg1 tl'or nok i 1916 -, at be
stille Sommerhuer. Sommerhuerne er nu l'orlæng-st 
ble.ven grønne som Bøgen i Maj; 111en hvad s ·al disse 
uheldige Menneske'!· nu gøre, for Vinterkappe og Som
merhue passer nu engang ikke sammen. Andre er 
lige saa uheldigt stillede med Klædeshuern,e, som de 
nu har brugt i 2 Aar, og en Hue kan jo ikke vare 
evi,g, husk paa de bruger den hver Dag, na,ar Plig�en 
kalder. Og det er jo absolut ikke helt rent ArbeJd,e 
de anvendes ved de skal f. Eks. meid ned under Ma
skinen naar d�r smøres og .efterses, og hvor1ed'es 
tror De, H1'.. Redaktør, .der ser ud saadanne Stede!r:. 
- Mildest talt skrækkeligt! Renholdelse af Maskinen
paa disse Steder er yderst sparsom, sa•a D,e kan nok
tænke Dem naar man skal derned for at udføre sit
Arbejde, k�n man ikke undga.a at blive tilsmudse,t.
Og· det ,gaar ikke mindst ud over Huen. For gaa 
barhovedet ned under en Maskine, tror jeg næppe, 
der er nogen der: indlader sig paa. Saa jeg tror, 
naar man har' br:ugt en Hue i 2 Aar og jævnlig kom
mer paa omtalte Steder, kommer den ogsaa til at .se 
foi·færdelig ud, ja, man væmmes ligefrem ved at have 
den paa Hovedet. Hvad skal s,aa de Mennesker 
,døre f.or bruoe dereis civile Hovedbeklædning og O · , 0 

. • Uniformskappe passer jo nu engang heller ikke 
sammen og købe en hos Bundtmageren eller Mar
skandis�ren som enkelte har gjort, har de fleste 
ikke Raad 'til. Vi har fa.aet Cirkulære om at vise 
den yderste Sparsommelighed med Uniformen, som 
jeg ogsaa tror de fleste har vist, men det falder mig 
for Brystet at cie paa nogle Depoter har faaet Huer 
udleveret / Aar. Hvorfor -har vi saa ikke faaet paa 
alle D,epoter,? D.er var maaske kun et begrænset 
Antal? Men saa undrer . det mig, at Depotarbejderne 
i hvert Tilfælde for Fre.dericias · Vedkommende, har 
modtaget deres Huer;, men det er maaske :ogsaa mere 
nødvendig, at de er uniformeret, naar de �i(:lder paa 
Pudserskamlen, end os, der har vor Plads paa Loko
motivet, og som dog .til Tider i Tjenestetiden kom
mer lidt nærme�e Publikum. 

Med Tak for Optage�sen. 
- B _·

Lokomotivførerkitlerne. 

Tillad mig, Hr: Redaktør, gennem vort BJ,ad al 
efterlyse de manglende Kitler. Vi er mange Lokomo
tivførere som endnu ikke har faaet disse leverede, og 
vi kan ikke begribe, at der skal ga,a M,aaned efter 
Maaned forinden Udleveringen kan blive tilendebragt. 

Vi er af den Opfattelse, at hele Uniformsleverin
gen efterhaanden er kommen ind i en Slendrian, som 
Statsbanerne ikke kan være bekendt, og vi har den 
i\fonin,g at Administrationen viser ,en i høj Grad 
man,ale;1de Interesse for at levere Personalet det Tøj. 

i:, de har retmæssig Krav pa.a. - Vi · fo,rs.taar meget 
godt at der kan være Vanskeligheder for Tiden med 
Lev�rinaen men vi kan ikke forstaa, 11aar Udleve-,, ' 

bl' ringen er begyndt, at man da ikke sørger for at 1ve 
færdig hermed hur.tigst. 

. Vi vil imidle,rtid haabe, at vi faar K:itlerne for
inden vi skal have den næste -- til April 1919. 

F 1 e, r e L o k o m o t i v f ø r e 1; ·e .1 

Vi er eni,rre med de ærede Indsendere i det bekla
f_elige i den"' mangelfulde Præcision i Leveringen af 
Uniformsgenstande, som navnlig nu under de for 
Tiden herskende vanskelige Forhold har været frem
trædende, Personalet er og har cgentli-g aldrig været 
forvænt med at Tidsfristerne blev overholdt; men 
vi kan ikke være enig med "B'' i at Lokomotivrn,æn
dene først og fremmest 'skal have deres Huer og andre 
M.edansatte vente hermed de har li.g.e sa,a stor Krav
paa �let de skal hav�, som Lokomotivmanden,
imidlertid vil vi haabe, at den her fremsatte Krid'k
af Forholdene vil kunne bevirke, at der kommer
no,cren Fart i Saoen saa de Lokomotivmænd, der end-o O ) 

nu ingen Huer o.g Kitler har faaet, snarest faar disse.
R e.d. 

Kransene. 

Den meget smukke Skik, man efterha.�nden har . 
gennemført i snart sagt .alle Afdelinger, at . �end_eKranse - til afdøde Lokomotivmænds Baarer, lider til 
Tider ved det uheldige Forhold, at Kransene ikk� 
kommer tidsnok tilstede, li-gesom deres Udse.en� 1 
mange Tilfælde er underga.aet en kedelig Fo.randring. 

Vi e1· anmodet ·om at slaa til Lyd f01: at man søgte 
at ,gennemføre ·en Ordning, saaledes at den stedli-ge 
Afdeling efter Ordre bestilte Kransene. Man vilde �er
ved hindre de ·ovenomtalte u-heldige Forhold, lige, 
som det vilde b·live friskere og derfor kønnel'.e KranS:e, 
der henlagdes paa Baaren. 

Hjertelig Tak 

Vor hjerteligste Tak for al venJi.g Delta-gelse ved 
vor kære Hjalmars Død og Begravelse. 

Anna Petersen. Karen Rasmussen. 

J.. 
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Vor inder!i,gske Tak t'or udvist Deltage}se ved vor 
kære Mand og Fader, Lokomotivfor:mand Enghaves 
Begravelse. 

Marie Enghave og Børn. 

Vi Un'derteg:nede bringer alle dem, µer glædede os 
paa vor Jubilæums4,ag, vor hjerteligste Tak. 

I. P. Busch. I. E: Hare:
Forflyttede efter Ansøgning: 

Jysk-fynske 

Statsbanepersonales Bibliotek. 

Lokfører N. C. P. Stubdrub, Kbhvqs. Godsbg .
Struer, under 14.-10.-18. 

Ekstraordinær, Generalforsamling afholdes Tirsdag 
d. 12. November 1918 Kr, 5¼ Em. i Bibliotekets Lo
kale me Dagsorden:

Forhøjelse af Kontingentet med 10 Øre pr. Med
lem pr. Maaned i Anledning af Bogprise;rnes Forhøj
else og Trykning af nyt Katalog. 

Lokfyrb. E. R. Nielsen, Nyborg-Vejle H., som 
Rangerfører fra 1.-11.-18; J. M. Petersen, Vamdrup 
r---Kolding, som �angerfører fra 1.-11.-18; K. M. 
Sørensen, Kbhvns. Godsbg.-Kolding, som Ranger
fører fra 1.-11.-18 og K. P. Petersen, Viborg-Skive,
som Depotforstander fra 1.-11.--18. 

Døde. 

Forslaget er fremsat af Bestyrelsen. 

Rettelse til Adressefortegnelsen. 

Lokformand K. J. Enghave, Slagelse; d. 13,-:--10 .-18, 
Lokfyrb. E. H. Petersen, Kbhvns. God sbg ., cl. 15. 
-10.-18 o,g Lokfører S. Christensen, Struer, d.
18.-10.-18.

Kredsformanden for. Lokomotivfyrbød
.
erne, L. Ras

mussens Adresse er nu K i r k e v e j, Skanderborg. 
Slagelse Lokomotivfører Afdelings Fo:r,mands Adresse 

er nu Skolegade 111. 

Betal dit Kontingent punktlig. 
Restance gavner ingen 

Til Madlemaliaten. 

Overført fra D. S. og M. F.: 
Lokomotivfyrbøderaspirant K. Højborg-f:,jortsvang 

Gb. 

ORG OG A.BRØNDUM & SØNS 
AKVA\lm'ER 

Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 1918 

HAFNIA 
ca. 85 Millioner Kroner. 

· Samletforsikringsbest;nd pr, l.Jan.1918
ca. 300 Millioner Kroner. 

Nø.-PebPOS Vinim.poPt Nørrebrogade ns.
' 

ROBERT BERTHELSEN Tlf, Taga 1800 

Stort lager af lste Klasses Vine & Spirltuasa. - - 8illlgste Priser. 
Emanuel Møller & Go., Vinhandlere, 

St. Pederstræde 3f og 36 (ved Vestervold). Telefaner 4518-2897 
, Kvaliteten gør Udslaget. 
Vtd nyt ·Etabferingtr og tventuelt Skifte af Leverandør vil d' Hrr. !-<•�mænd ikkt 
blive skuffede ved at trædt' i Forretnings{ orbindelse med os. Som Grund for dette 
atanføres, vi sidenEtableringsaaret 1895haropnaaet en meget betydeligOmsætning 

n�si"�f ijf OS··��OfuJ�bDS" I � · ■ �.:;�;E: 
DAMER 

presse, deh bli-
: 15, Absalonsgade 15, 
: bør være D�res FODTØJ: Leverandør 1 

E Forretningen gru�dlagt 1879. 
�·································· 

ver som ny. 
Nye Velour-, 

Fflt- og 
Fløjetshatte 

til Fabrlksprls. 

NØRREBROG. 169 

'@s!:JJ:to�se• 
NØRREPORT 

en Klædning 
fremstillet af 
dansh Buch
slt-in i moder-
ne €n radet 

facon. 
�illægget er 
det bedste der 
han fremshåf
fes i <Øjeblik
ltet og 'fora r-

bejdriingen 
"or sæd"an
lige durable. 

T,heCecil 
Kr. ggoo 

Annonce-Ekspeditioner-: Udgaar 2 Gange maanedlig. 
For Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 1

, 

Telefon Vester 4011. 
l"or Provinsen: L. Rasmussen, Hans Tausen�-. 14, Odense. 

"T'-1j,-- C'ltlC.O 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. 
Tlf. Vester 2895 v. 

_ Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. 
Ta-Ma"' ... �.., nll• Doc.+..k,.:u•,_4-nro,,., Skondi"auiee 

, . 
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