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Slidet paa Lokomotivernes 
Hjulflanger og 

I 
disses Smørin·g. 

Fra Engelsk ved Otto Bendixen. 

Ved tidliger-e Beskrivelser her l Bladet af 
,. 

forskellige ud1enlandske_ Lokomotivtyper, har 
ved nogle af 'disse været nævnt, at de var for
synet med h1dr,etning til Smøring af Hjul-

, flangerne. Formindskelsen af Stødet paa 
disse er af. stor økonomisk Betydning .alene 
af Hensyn til Hjulafdrejningen, ligesom det 
heller ikke er uden Værd til Formindskelse af 
Friktionsmodstanden særlig ved Passagen af 
l{urver, 1woryed o_gsaa Brænds,elsforbruget 
kommer i Betragtnil1g. 
· Arne r ica n Ra i l r o a d  M as.t e r  M eicha- ·

n i  c s A s s o c i a t i  o n har i sin Tid nedsat
en Kommission til Undersøgelse af Spørgs
maalet: Hjulflange-Smøring. Herom· beretter
denne Kommission: V1ed Hjulbandager maa
skelnes mellem Slidet paa Løbefladen, og
Hjulflangen, der begge maa henføres til for
skellige Aarsager. Slidet paa Hjulflangen er
af langt alvorligere Betydning end Slidet paa
Løbefladen, fordi ved en slidt Løbeflade kun

'lidt Materiale skal bortfjiernes ved Afdrejning.
Ved slidt Hjulflange maa derimod, ifor at op
naa en 11y. Flangeflade med nøjagtig Ko:nus,
Hjulbandagens Diameter formindskes betyde
ligt mere iend ved slidt Løbeflade. Hvor stor
en FC?rmindskelse. af Hjulbandagen Efterdrej
ningen af Flangen fordrer, ses :tydeligt_ af

• nogle Afbildninger, som G. H u g h  es offent
liggjorde i Anledning af et Foredrag i In s Li
t u t  i o n  o f M e c h a n  i ca 1 E n g  i n  e er s. I\ile
dens f. Eks. ved Løbefladens ;Slid kun en Af
drejning af 2,4 mm var nødvendig,. niaatte
med Henblik paa Hjulflangens Efterdrejning
foregaa en Afdrejning af Løbefladen paa 10,2

mm. Særlig stærk er Slidet p�a den forreste
Aksels Bandager. bisses Varighed nliver nlt- .

Siaa. bragt særlig stærkt ned gennem Flangen:,
Slid, n�mlig alt efter de særlige Forhold, gen-·
nemsmtlig fra ca. Halvdelen til Tredjedel-in 

1
r den normale ·Varighed. 
Arbejdet ri1ed Efterdrejningen af Hjulban

dage�t- sker i England og Amerika. paa J�r
skel11g Maade. I England plejer man at efter
dreje Bandagerne til alle sammenkoblede Aks
ler til Diameteren af det mest slidte Hjul" 
medens i Amer�ka ofte stærkt slidte iBandager 
bliver erstattede med mindre slidte fra andre 
Hjul. 'r 

Ligeledes trækker man der tmdertiden iBan
dagerne af uden at tage Akslerne fra Ma
skinen. Særlig Opmærksomhed har man i 

' � 
Amerika i den nyere Tid skænket den �llerede 
for flere Aar !'iiden i Tyskland forsøgsvis ind
fø1:te Smøring af Hjulflangen i den Hensigt 
at formindsfre Slidef Som Smøremiddel tje
ner Olje, Fedt, Vand og 'Spilddamp. Angaa
ende Virkninge1�ne af Vand og Spilddamp fore
ligger kun faa Erfaringer. Eftei- den oven
nævnte Ber-etning hævder et J ernba;nes,elskab, · 
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at Bandagernes Varighed ved Sprøjtningen �f Berøring m�d Flangie111. (Se Fig. 1.) I derHen
Vand paa Flangerne blev forøget til det tre-·. sigt at holde Skoen kon�tant mod Hjulet er· 
firedobbelte .. Af 22 '.adspurgte Selskaber erklæ- en Stang forbunden med den 110de:rste Del 
rede de fleste, at Hjulflangens Smøring med af Skoen, og den anden Ende af denne Stang 
Fedt forøgede Bandagens Varighed med det_ er forbunde:µ med en elle anden fast Del af 
,tre-firedobbelte· af de, usm)J.rte Flangers. Lokomotivet, f. Eks. · Rammen. · Stangen er 
S o  u t.h er n Pac i f i c R a i 1 w q. y C o. spa- forsy11.et med ren Fjeder og Kontramøtriker 
rede i et af deres Bjergdistrikter i et Aar ca. i den Hensigt at regulere Trykket m�llem Hju-
60,000 Kr. ved 96 Lokomotiver i Følge Indfø- let og Foden af Skoen. Dtttte er af Hensyn til 
førelsen af Flange,smøring. vV a b  a s  h Pi t t s- at foraarsage en tilstrækkelig stor Friktion, 
b u r  g Te rmi n a 1 R a i 1 w a y Co. berettede, for at udvikle den nød ve1ndige Varme til Blød
at de siden Indfør,efsen af Flangesmøring gøring af Smørelsen 'i Skoen" saa nt denne 
kun maatte afdreje Bandagerne paa _deres vil flyde gennem Mundingeai, som er kon
Lokoniotiver paa · Grund af Løbefladens Slid strueret for dette Øjemed. 
og ikke mere af Hensyn til Slid paa Flangen. Et betydningsfuldt · Moment ved dette 

') 

. :l 

' .

. I;; , 
fl-:C:\t-
,. ' 

Smøreapparat er den _- Omstændighed, at fast 
• Smøreolie eller forskellig fortørret Spildolie

ka:n anvendes i den H®sigt at sm�re Flan
gen

) 
pg saaledes nedbringe Omkostningerne

ved denne Smøring.
Son\ vel .bekendt, er der en ,udpræget Øko-

1,r B11/JCl(ET f(] . nomi ved Brugen af Fla11gersmører, ikke alene
t:IY;;:;�::,/ 

ro s11'( paa Hj u1q anger, men ogsaa paa Skinner,

.. _ 
�

-\\
� 

Hjertestykke1" og Sporskifter. I_ virkelige 
· � � • : .•..,.,_\-·: • Mileantal, kørte, mellem Afdrejn

.
ingerne, 

, , :-:-· ·\ ; -.���: 
er naaet Besparelser paa over 300 pCt., og 

- - ·': jc/·-1-------- '· .�-::-: �dip:.:____J Varigheden af Sporkurver er vokset fra 25-
�j; - .,; ,ocH IYv,,. 400 pCt. ved Indførelsen af Flangesmøring.
, ;{ '---,:-- 8Sl'h';/Y/: .,,,,..,,,,,: Tabet af Metal fra Bandager, ,som skyldes for 
: :+ '--. . s]:(arpe Flanger; hvilken Vægt vilde :være mel-

' '._j lOCIOVVTS. 

, t�: lerri 500 og 1J00 Ibs. (226,7-498,s
° 

kg.) pr. Hjul-

fil, I. 

Hyppigt bliver benyUel E 11 i o t s Flångesmø-

- afdrejning, beroende paa Antallet a'f !Hjulme
paa Maskinen. Udtrykt i Pengeværdi vilde det
for det firehjulede Rangerlokomotiv blive fra

· 50-55 Dollars, sekshjule� Rangerlokomotiv
, fra 55-65 Dollars, Consolidations Type (1-D

[4/o koblet]) fra 65-70 _Dollars og en Mallet 

. rer. 
Et Flångesmøreapparat er nylig bleven 

konstruret paa en fuldkommen Maade iaf l\fr. 
W. F. B 1 a c k og Mr. H. S. Ha n c h, Avis, Pa., . 
og har. allerede mødt den ,st,ørste Anerkendelse 
fra mange fremrag,ende Maskinautoriteter. 
Apparatet er 'i Forme11 ,.som en Bremsesko 
med Slidefladen fjernet, med en Smørelsebe
holder og Munding, som tillader Udflydningen 
af _Smørelsen paa ·selve Flangen. Det hele er 
mi.bragt paa en Konsol tæt op til og i Berøring
med Hjulet. Denne Konsol er saaledes an
bragt; at Skoen vil følge Ledebevægelseh af
Hjulet, og denne er forsynet med Fjedre
paa Konsolen for at holde Sko,en i en bestemt

fra 95-110. Dollars. Disse Tal er selvfølgE;lig 
med Undtagelse af Omkostningerne ved åt 
s1ætte Lokomotiv-et ud af D1:ift for HJulaf
d1"ejning, naar det ellers kunde være ,i Tjene
ste, hvilket efter Nutidens Forhold beløber 
sig til en meget betydelig Post. 
====<:::>@===<:x::;x::x:x:: 

'::::,, <:.: 
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C. 0.s Henvendelse i Løn-·

kommissionen. 

Den 21. cl. M. mødte en Deputation fra C. 0. 
. hos Lønningskommissionen for at forebringe 
. Organisationernes sab1\ede og_ specielle Øn
sket vedrørende den nye Lønningslov. D-2pu
tationen bestod af 2 Medlemmer fra hver af 
de 4 Etatsorganisali•oner plus F·ormanden, !Hr. 

' -Toldkontrollø11 Halland. Som �ærlige Hepræ
sentanter for de kvindelige Tjenestemænd var 
mødt Telegrafist Frk. Mathisen og Jernbane
assistent Frk.· Westergaard. Som Repræsen
tant for Dansk Lokomotivmandsforening 
mødte Lofromotivfører M. Mortei1sen · fra E;� 
bjerg. . 

Formanden fr.emsatte C. 0.s almindelige Øn
sker og udtalte, at vi vilde tillade os at frem
sende en Skrivelse til Kommissionen, hvor de 
enkelte Organisatiol1ers særlige Krav 'og ·øn-· 
sker nærmere var 'fremstillede, dog rvilde vi 
paa nærværende Tidspunkt gansk,e afholde os 
fra at 'tale om Lønningernes Størrelse, 1rnn 
vilde vi nu udtal•e, at dersom de nuværenae 
høje· Priser holdt sig til Lønningsloven blev 
forelagt, saa maa vi stille iKrav om en ":Fo/
højelse af, ca. '05 a 70 p"Ct., men ,gik iøvngt 
ud fra, at Kommissionen ikke paa nærværende 
TidspUJ1kt var naaet saa vidt i Arbejdet, at 
den kunde udtale sig næq:nere-cm1 dette Emne. 
Formanden f�emsatte derefter '.l;logle Bemærk
ninger om, at Staten sikkert ikke kunde være 
tjent med, at Tjenestemændene _ikke 1Var uaf
hængige øko'nomisk og beviste • dette nied 
nogle Eksempler fra sin egen iEtat. Hr.· Hal
la11d sluttede med at pa:ilrnlde iKommissionens 
udelte· Interesse for en Forbedring af Tje
nestemændenes Forhold. 

Dere(ter talte Assistent Høg·sgaard. Han 
· fremdrog, hvorledes de 1rnværende Satser :vir
kede uretfærdig, og )<rævede disse- ophæy;ede

· og erstattede af et Opholdstillæg.
Efter Høgsgaard havde Re,præsentan�erne

for Post- og Teleg afforeningen Ordet, hvor- ·
efter· Dansk .Lokomotivmandsforenings Re-

. / præse:ntant havde Ordet.
Vi fremsætter Mortensens Tale efter hans

Manuskript, da vi antager, at disse Udtalel
ser har størst Interesse for vore Læsere:

Jeg vil først tillade mig at· ul1derstreg;· Hr. 

Høgsgaards Udtalelser om Lønsatserne. Disse 
virker paa den nuværende Lov yderst. uhel
dige og uretfærdigt. Jeg· skal saaledes hen
pege paa, at to Mænd - Lok,omotivfyrbødere 
-- ansatte samme• Sted, bliver forfremmeide 
til Førere samme Dag - ældste forflyttes 
f. Eks. fra KjøbenhaV11 til Glyngøre, medens
den yngste bliver i Kjøbenhavn. De havde
begge to samme Lø1i som Lokfyrbødere, nem
lig 1770 Kr. · Den ældste, der nu er .kommen
til Glyngøre, g a a r n e·d i Løn fra l 770 til
1680 Kr., medens den yngste gaar op fra 1770
Kr. til 2010 Kr. aarlig. Dersom den ældste ·
forflyttes tilbage til Kjøbenhavn, saa kom
mer han ikke paa 2010 Kr. som den yngs'te,
men derimod paa 1770 Kr. eller akkurat den
samme Løn, han havde før "Forfremnrnlsen".
1Dette Forhold kan udvikle sig saaledes, at 
den yngste i 13 Aar tjener Q880 Kr. mere end 
den' ældste. Ogsaa vi maa bede den højt
ærede Kommission have sin Opmærksomhed 
henvendt paa dette Forhold, at der kan ind
føres en mere retfærdig Ordning. 

Jeg vil derefter t illade mig iat omtale, hvor
fra Lokomotivførerne rekruteres, hvorledes· 
Forholdene er, der hvor han kommer fra. 

Lokomotiv.førerne rekniteres af Lokomotiv
fyrbøderne. Diss:e igen fra StatsbruTernes 

I 
• 

Smede- og Maskinværksteder .. Disse faar sin 
Tilgang fra Smede- & Maskinvær.kstederne i 
den private Industri. Man vil heraf kmme se, 
at Lokfyrbøderne ikke .er Folk .fra Arbejds
mændenes Rækkier, mep. Haandværkere, alt
s�a faguddannede Smede & Maskinarbejdere. 
Da 11.u Maskinarbejderne i den private Indu
stri, i Henhold til Statistik for den kjøbein
havnske Fabrikantforenings Vedkomq1ende, 
er ca .. 2400 Kr., og paa Statsbanernes Væirk
steder ca., 2300 Kr., saa vil man· fors'taa, at 
det bliver umuligt i Længden at faa den for
nødne Tilgang af gode Arbejdete. Statsba
nerne antag,er de fleste af sine Folk i de opad
gaa�nde Perioder, da der er. mest at bestille 
og altsaa størst Brug for Folk, men sam
tidig et der ogsaa Brug for Folk i de.Di pri
vate Industri, Brug for alle dem, der kan 
skaffes. ·Naar nu- den unge Maskinarbejder 
skal vælge mellem de to Alternativer, enten 
blive i det private Erhverv og tje'Ile ca. 2400

Kr. eller gaa 'til Statsbanerne for en Løri, af 

,, 

.. 

• 
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1410 Kr. , sari kan man ikke vente at det bli-
ver de_ bedste Folk, der -søger Statsbanerne. 
Der er .altid, og under alle Forhold en Del 
udmærkede Folk, som gaar til Lokomotiv~ 
tjenesten, fordi- d e altid har væ;reit opsatte 
paa at blive Lokomotivmænd, men det kan 
ik k e u 11id g a a s, at d e r s ammen m ed 

. disse kommer en D el,_ som er skub-
b ed e u d a f V æ r k s t e d e r n e, f o r d i d ' e 
er af for ringe ,Kvalitet. · ' 

DettP Forhold er Staten ikke tjent med, og 
vi andre heller ikke. Jeg beder Kommissiomm 
erindre, al Lokfyrbøderne danner Grundstam-
m en for Lokførerne. De to hører altsaa sam-
nien. "Er den en e mindre god, kan det h eller 
ikke undgaas, at den anden efterhaa:rrden vil 
tabe i Kvalitet. - Taleren udviklede derefter) 
hvorledes Uddannelsen foregaar og tilføj ede:' 

° Kømmissionen vil altsaa se, at Lokomotiv-
fytbødere er ikke det samme ~om man eilers 
tænker sig ved • ,,Fyrbøder "'. Han er Loko-
motivførerens, Medhjælper, og egentlig b_urde 
lian benævnes "Maskinist", hru1 skal irntur-
lgivis udføre Fyrbøderens Gernin,g; m en sam-
tidig deltager han paa Strækningskørselen i 
-Sikkerhedstj-enesten. Vi h ar Eksempler p aa, 
at en Lokomotivfyrbøder e:r idømt en e:nd-
ogsaa høj Bøde, fordi han under Fremførel-
sen af et Tog ikke havde bistaaet Lokomo-

. tivføreren ved Udøvelsen af Sikkerhedstjene-
sten. '1 

L okomotivfyrbøderen overgaar efter en Tj e~ 
nes letiq_, efter Omstændighederne af 6 a 8 
Aar, til de Eenma:ndshetjente Ran~ n:nasldnir 
som Fører af disse. Dette Forhotd er speciell . 
dti1isk, i andre Lande holder m an paa disse 
Maskiner baade en· Fører og '~n Fyrbøder. 
H er nøjes man med den en'1~ og- han ,er Lo-
k omofivfyrbøder, men har baade, 1.:. ørerens 
og, Fyrbøderens Arbejde og Ansvru·. Den 
æ i·ede Kommission vil sikkert indrømme. nt 
Stillingsbetegnelsen er misvise nde. Det ~r ikke 
alene Fyrbøderens Arbejde, der kræves, 1tne:n 
tillige Maskinistens. Vor Organisation vil der-
for fremsætte Ønsket om, at han · frerµtidig 
benævnes L okomotivmaskinist. 

Jeg vil · derefter fremsæ tte nogle Bemærk-
ninger om Lokomo tivfører:e:n. 

Lokomotivførernes Arbejde er jo ikk-2 ble-
ven lettere m ed Aarene, den ,stærkt forøgede 

Toggang, de større o_g mere komplieerede Ma-
skiner kræver en stedse · størr e Paapasselig-
hed, om a1t skal gaa godt, og om der skal op-

. naas den størst mulige Øk nomi. ' 
Hr. H øgsgaai~d berørte Ansvarsmomentet. 

Jeg kan ikke afholde mig fra ogsaa ganske 
kort at berøre, at L6 komotivførenw sikkert 
er den Tjenestemand, der oftest et udsat for 
at sætte sin Stilling · overstyr, for at afsted-
komme Ulykker og Skade paa 11\i[enneskeliv, 
Gods og Materiel. Hver Gang '- og det sker 
jo m ange Gange daglig - han passe1~er en 
Banes trækning henimod et Signa\, løber han 
denne Risiko, er han udsat for at kunne _gribe 
Fejl, gøre forkert Bereg1iing, og Ulykkern er 

. der, han sæ tter sin Stilling paa Spil. Dette 
hørei• jo med, og maa tages med ; men netop 
d erfor bør Stateri drage Omsorg for gennem 
gode Lønninger at det bliver gode Folk: som · 
knyttes til Banerne. 

H øgsgaard omtalte Værkmestrene som 
' ' Værkstedernes daarligst betalte Arb ejdere. 
Han har vistnok Ret. Maa jeg da her gøre 
opmærksom paa, at Lokfører1ie staar langt 
under Værkmestrene. Altsaa L ok f .ørerne 
lønnes lavere end Statsbane·værk-
sledernes ,daarLigst -betalte H aand-
v æ rkere. Lok.før erne kan _i h eldigste 
Tilfædle naa at faa som h øjeste Løn Gennem-
snitslønnen for Smede og Maskinarbejdere i 
København. 

Hvad de store og komplicerede Maskiner . 
angaa1~, saa kræver de af sin Fører stedse 
større .In9sigt og Forstaaelse, om der skal op-

. naas 'den ved Ansk_affolsen_ tilsigtede Økono-
mi. Vi ved alle, at Brændse let er dyrt. N aar 
man tænker derpaa, saa indrømme r man og-
saa, at det spiller en stor Rolle, hvo1·ledes det 
udnyttes, om der opnaas en , iN yttevirkning 
af 5 pCt. eller 15, 18 til 20 pCt. Dersom 
man vil h envende sig til private Virksomheder, 
hvor man skarpt kontrollerer Brugen af 
Materialier, vil man faa bekræftet, at der ,.i~,r en 
m ege t stor Forskel i Forbruget, efter soh1 Ma-
skinisten omgaas Maskinen med større ell er 
mindre Forstaaelse og Omhu. Det samme kan 
tildels aflæsses paa Statsbanernes K_ulregnska-
be1:, der kan man se, at der er meget stor For-
skel fra d en ene Fører til den anden. 

' • \Dersom man paa samme Maade kunde •af-
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læse Forskellen i Reparationsudgifterne 
paa Lokomotiverne, eftersom de brugtes af en 
dygtig og ombyggelig Fører eller af den m~n-
dre do., saa vilde man komme til det samme 
Resultat, nemlig: ,,Det maa være e11 god Øko-
nomi for Staten at knytte dygtige Folk til sig, 
selv om man for at opnaa dette maa beta•] e 
en noget højere Lø~. Jeg vil derfor til Slut 
bede Kommissionen overveje dette, overvej , 
om del ikke netop er giod Økonomi at indrP,ttc 
Lokomotivpersonaelts L ønninger saaledes, at 
det bliver muligt, at knytte de bedste af d,cn 
dygtige Stab af Smede og Maskinarbejdere til 
sig; tl1i jeg er stolt 'ar som gammel Smed 
al: kunne sige: der findes her i_ Landet - en 1 

Stab af meget dygtige og intelligente Smede 
og Maskinarbejdere, . og jeg gentager tiet: jeg 

• tror, det er en god Økonomi for Staten med 
en god Løn at drage netop de bedste af disse 
til sig. f 

Rangeringsgodtgørelse. 
Vi har i foregaaende Nummer af Bladet 

bragt en Forhandlingsprotokol fra , et Møde 
i Generalsekretariatet den 19. December for-

. :fige Aar. ,1 

Til Behandling paa dette Møde forelaa · en 
gammel Sag, som Aarhus Personalet er me-

, get inte~esseret· i, nemlig Godtgørelse for _Tje.-
nesten ved et Militærtog i Vejle i Eftersom-
meren· 1914. Denne Sag fandt som bekendt 
sin foreløbige Af gør-el se · ved en ministeriel 
Re,solution, som tillagde . det Personale, der 
havde været udstationeret i \Tejle en G-0dt-
gørelse, der mentes at svare til, hv :'}d de paa~ 
gældende sandsynligvis · kunde have tjent 
hjemme i Aarhus. · - Det :vil af Forhand-
lingsprotokollen fremgaa at Administratio-
nens Repræsentanter udtalte, at man mener 
ved de forskellige Arter af GodtgøTelse, d er 
er ·udbetalt til 'Personalet, ikke blot _at have 
d'ækket (deres retlige Krav, men givet dem 

: betydelig mere. ' , 
· )Det vil af dette fremgaa, at Administra-
tionen rri'ener at have strakt sig saa vidt; som 
det kan forlanges, ja, har givet 'mere, end 
~ersonalet har Krav paa, ·m edens Organisa-
honen_s Repræsentanter hævder, at Persona-

let ikke har faaet, hvad der tilkommer dem. 
Disse Ans,kuelser blev det altsaa ikke mu-
ligt paa Mødet at forlige, saaledes at man, da 
m an var færdig m ed denne Sag, egentlig talt 
var lige saa vidt, som da man 'kom. . ' 

Del fremhævedes p aa Mødet -af Organisa-
tionens Repræsentanter, at Personalet i H cn-
hold t til Ordre G. 152 havde Krav paa Ran-
geringsgodtgø1"else for hele den Tid) Maskinen 
havde holdt ude · paa Pladsen, fordi cle11.ne 
Ordre siger, at Godtgørelse betales :uden H en-
syn til, om der har været 'udført egentlig 
Rangering eller · ·ej. - Saadan staar der,· og 
der findes ikke et Ord 0~1 at dette~ikke g'ældcr 
for a 11 e Tilfælde. Imidlertid hævdedes d el 
af Administrationen, at Bestemmelserne slet 
ikke tog Sigte paa eller dækkede dette gan-
ske sæi·lige Tilfælde._~ · Det er dette, d er for 
os Lægmænd staar som , ganske . ufatteligt, at 
Bestemmelser som ·den i Ordre G. 152 omtalte, 
ikke skal forstaas som dækkende for alle Til-
fælde, men at Undtag,elsestilfælcle skal holdes 
udenfor, saa at de Regler, der bliver gæ,ldende 
for dem vil være at bestemme for hvert enkelt 
Tilf ælcle af Administradonen. - Dette er Me-
ningen, anderledes formaar vi ikke ut forstaa 
dette. Nu er det jo saaledes, at vi altid har 
haft den Opfattelse, at de Ordrer og Bes'tem-
melser, der uddeltes til P ers_onalet, saavidt 
inulig . affattedes paa en saa populær Maade, . 
at Personalet, uden at være i Besiddelse af 
juridiske Forkundskaber, kunde begribe Me-
ningen med disse, og saaledes, øt de i Almin-
delighed forstod at rette sig · efter dem. Det 
er imidlertid klart, saafremt Ordrerne var 
tydelig affattede, lette at forstaa, vil det vær e 
nemt for alle Part-er at arbejde med ' d em, 
saav~l for Tjenestemændene, der skal handle ' -
efter dem, som for den Tjenestemand, der 
skal kontrollere, om de indsendte Rappor-
ter og Regninger er i rlgtig · Overens-
stemmelse, er de indviklede, vanskelige iat for-
staa, bliver Forholdet straks ganske -~meler-

. ledes, idet der da meget )10mt opstaar Mis-
forstaaelser, decr skaber Skriveri o,g derigen-
nem unødvendig Tidsspilde. - Noget saadant 
kan · imidlertid slet ikke siges om det for e-
liggende Tilfælde, her syntes vi at S~gei;i var 
saa ligetil, saa. 1dar, men h er kommer der 
noget andet i Vejen, den almindelige læge .Op-
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fatteies af en Ordre, kontra den · j uridiskc 
Opfattelse. Man siger n emlig, at !Bestemmel-
serne er beregnet paa at dække, hvad d er dag-
ligdags sker, saåsnart der foreligger et saa-
dant isoleret Tilfælde som det omhandlede, 
maa del behandles lid fra ganske andre Svris-
punkter, det v,il altsaa sige, hævder Add;_ini-
strationen, at det ikk,e er lovbestemt. Nu kan 
det ske, at der en anden Gang ipdl:ræffor 
noget lignende, hvor en Ma·skine af en eller 
anden Grund kommer til at holde paa en 
Stationsplads i et l ængere Tidsru,m , og P er-
sonalet er nødt til at bliv , 1ved denne, :fordi 
Maskinen ikke kan komme i H ns, saa har 
vi igen Spillet gaaende, P ersonalet kan for-
meqe sig berettigei til den h er omstridte Godt-
gørelse, men Administr.-i.tionen lwn mene nei . 
og resolvere, at Personalet faar saa' og sa~~ 
meget, og dermed Basta. Det vil af alle føl es 
som· man e'r ude for Vilkaarligheder, og <l<'it 

· er ingen af Parterne ' tj ent ,med. - Hvis dør 
i vore Ordrer og Bestemmelser havde været 
noget, der sagde os, at enkeltstaaende Til-
fæ1de fik en anden Behandling end alminde-
lige Tilfælde, · men vi har ingen saadan Be-
stemmelse, og vi har aldrig før truffet paa 
en saadan Fortolkning. Ganske vist har vi 
heller ikke oplevet en Verd enskrig :før, og 
haaber heller ikke at komme ,til at opleve 
flere, men af dette Tilfæ.Jde som er en af 
Verdenslffigel\s smaa Fø~ger, skulde bevirk,~ .. 
at Personalets Tro · paa· g.,eldende Ordrer 

'skulde blive rystet saaledes. som Tilfældet J , 

er, havde vi ikke tænkt os. Man forlanger 
af dette Persorni'le, at det, Dag efter nag, i 
flere Døgn skal væi·e i Klædern e, ai: å e ·11-2:le 
Tiden skal være parate til lJdrykning, at de 

• skal opholde sig paa Masl~inen eUet~ i den s 
umiddelbare .Nærli.":;d . . Pg at de skal gy>re dett.::: 
for en mind r .e Betaling end tlen almindelige. 
- Vi formoder , at Afl øs11ing af Personalet 
foregik _ saa ofte, som Tilfældet var, fordi det 
forlangtes af Persorn1kt, at det Døgn: efter 
Døgn: skulde være klar, og fordi dei· e:r Græn-
ser for ·hvorlænge Folk kan undvære a t fa a 
den tilsh:ækkelige H,vi le. - Vilde man ende-
lig paa dette enkeltstaacnde Tilfælde have an-
lagt en. anden Maalestok end den alniind e-
lige; · vild'e vi have fnl1de l det , naturligt, at 
man havde sagt, vi har forlangt ,det og det , 

af vore Lokomotivmc nd ved den og 'den sær-
lige Lejlighed af den Grund, s~· vi bort ·fra 
Bestemmelsen i den og den Ordre, og giver 
dem et eksha Gratial e: Verdenskrig'en · har 
kostet saa meget, og det er da en Konto . 
der kan bære ,noget. Man gik derimod d en 
anden Vej, ikke fordi vi 'i.ror, det var Beløbet, 
J:nan saa paa, men fordi at en eller a nde1n: 
Kontormand, der er besjælet af den Spare~ 
niani, som altfor ofte gaar ud over Perso-
nalet. har fundet , at det var urimeligt at give 
Lokomotivmændene disse Penge, fordi det rvar 
umuligt for dem . 8 Dage i Træk at undvære 
Søvn, ergo kunde de ikke 'i:ilkom111e Hangc-
ringsgodtgør else for h ele Tide:n , og saa gav 
man sig til 'at r egne ud, hvad man kund.e byde 
byde dein. - Resultatet bl ev altsaa det, 'at 
man fik en Sag . ud ,af de\, spar-ede nogle P enge 
- naa, det er nu ikke saa sikkert - vi tænker 
os_ Muligheden af, at Forliandling~rue plns 
det Arbejde, alle de Mennesker, der har været 
i G::i.ng med den Sag, har præstere~, har . ;vel 
kostet meget mere, og al !Administrationen 
fik sin Villie ført igeml'em. -- Et andet R e~. 
sulta.t blev dette, at man rokkede ved P er-
son.alets Retsbevidsthed, og dette var .vel det 
daarligste. Der var n.crnlig ikke noget, P er-
sonalet var ,mere sikker paa, end at det til: 

1 l~om denne Godtgørelse. Efter denne lt\fgø-
relse kan m an vel ikke forbavse sig over , 
at P ersonalet .ikke m ed samme Tillid imøde-
ser Afgørelserne fra Generalcl~rektora'tct, fordi 
de ikke føle1: dem sikker paa, om, d er es F,Jr-
staaelse af Ordrerne er rigtig. Paa den , anclen 
Side er det vanskeligt at se, hvortil vi skal 
lw~gc Ordrerne, naar man skal have taget 
juridisk Embedseksamen for at forstaa tlem, 
og skal det være nødvendig med en ·saa klar 
Bestemmelse, saa kender vi nogle, [i vor man 
mindst maa være 'Professor i sariuno N iden ; 
skab for at kunne tygge dem . -:- Vi e r enig 
med Generalsel<retæ1~en i, at træng,er denne 
Bestemmelse til at værcJdarere, saa kan Gnm-
den ti1 , at v,i ikke kal). se det, kw1 v~ re den, 
at vi ikke er J uriskr. • 

Vi yed irhidlertid, a t saadan som. en For-
handling af d en Art forløber , er -der ikke 
megen Mening i at forhandle. ' Det har altid 
staa et for os, at man, ved en saada1i L ej-
lighed søgte at komme til ;F orstaaelse · paa 



enlen den ene eller den a:nden, Maade, søgte 
at forliges. -- Men noget saadant er slet ikke 
Tilfældet. Det forstaa:r man da ikke ved "For-
handling". - Nej , Ac!ministrationens Repræ-
sE-ntanter møder med et forud indtaget Stand-
pnnkt, dette bliver de staaende paa, saa kan 
det for Resten være ligemeget hvad qrga-

. nisationens Repræsentanter siger eller mener . 
_ , Det bliver kun en Tilsigelse til et Møde i 
Generaldir,ektoratet, hvor man mundtlig faar 
at ,vide, • at saadan er det, og saadan bliver det. 
- - - Men Sagei1 er endnu ikke bragt til sin 
endelige Afslutning, cl.er er enc:lnu en Instans, 
hvor vi kan , faa Lejlighed til at forhandle 
om dette, hvor vi endnu en Gaiig kan n edlægge 
Indsigelse, og hvor vi endnu en Ga11g kan rfaa 
Besked om Afgør,elsen. - N a~, det kunde jo 

· være, at Ministeren f1k i Sinde at forhandle, 
at undersøge, hvorlødes det hænger sammen, 
og dermed er der maaske Mulighed, for et 
andet Resultat. Vi fortsætter alt ·aa med 
,,Forhandling''. 

Fremskudte Signaler .. 
Der har ofte her i Bladet været · slaaet til 

Lyd for Gennemførelse af fremskudte Signaler 
foran a 11 e Indkørselssignal,er ligesom der af 
Foreningen ogsaa har v~eret rettet Henve.11-
delse derom uden at det er lykkedes at faa 
Sagen genhemført. ., 

Skønt det saaledes ikke har været muligt 
at naa det ·ønskede Resultat, har man haft 

· Indtrykket af, at Bekostningen ·af Signalernes 
Anbringelse har været den væsentligste Hin-
dring. :som Sagerne nu staar, kan vi ikke se_, 
at denne Hindring har il1oget s-0m helst at sige 
mere·, fordi at Staten og · iKommunerne hele 

· Landet. ove;r kappes om at bevilge Penge til 
Arbejders Gennemføre] se, der ikke alle er af 
lige stor Betydning el lei' Nødvendighed, men 
som alle har haft det F ormaal at skaffe Ar-
bejde og Brød . Vil ·saa mange Munde som 
muligt, og dft er ganske selvfølgeligt, a t disse 
Betragtninger 'cter er den egentli"e Aarsag-' • , , I ' b . ' 
billiges af alle rettænkende Borge:r e h er i 
Landel. V( ~ynes derfor, at Tidsptmktet for 
F rtmme af vort gammelkendte-Ø11ske er ::;aa 
gunstigt, som · Yerhovedet mulig

1
t, og vi vil 
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dPrf 01 beny.tte Anledningen til atter at frem-
h æYe Betydningen af de fremskudte Signaler. 
•·- Delle Krav er ildrn af den Beskaffenhed, 
at , det uden videre kan afvises, det er ikke 
dikteret af Bekvemmelighedshensyn, men i 
første Hække af Hensynet til Tjenestens ~arv. 

Vi skal derfor først og fremme.st fremhæve 
·c1en Bl'Lydning det h ar for Gennemførelse af 
den planmæssige Toggang. Det er :indly-

'sende for enhver, der har praktisk Kendskab 
til Jernbanedr-ift, at det er en betydelig Hin-

. dring, at Signaler ikke rettidig kan ses, saa-
ledes · at det bliver en bydende Nødvendig~ 
hed for Lokomotivførerne at tage Farten af To-
gene, indtil de har observeret Signalets Stil-
ling, ja, under ugunstige Vejrforhold som 
Snetykning, _Taage o. lign. maa Togene ofte 
sta,ndses helt. Følgen heraf er den, at To-
gene forsinkes og at andre T•~gs Gang over 
Strækningen .paavirkes hernf. Forholdet er 
da dette, at , hele Toggangen forstyrres og en 
lille Forsinkelse paa Begyndelsen af en Rejse 
udvikler ·sig ofte til Timer, inden Rejsen s~ut-
tes. - Hvorledes gaar det saa med de mø-
dende Tog'! ' Ja, det gaar paa den kendte 
Maade, som nu en Gang er ~iadskillig forburi-
den med Trafiken, at disse fa:;tr en større 
eller mindre Forsinkelse, og dermed er d er 
kmmet Kludder· i Maskineriet for d en Dag. 
Forsinkelserne forplanter sig og , Sikkerheden 
paavirkes da ogsaa heraf. Det er jo klart, 
at den ganske pla11mæssige Toggang altid er at 
foretrække. · Stationer saavel som Togenes 
Personale føler sig bedst tilpas herved, alt er 
belavet herpaa, og saa snart der blivei~ Uor-
den i dette, begynder Telegrafe:i1 al arbejde 
med større Hast. Forespørgsler r ettes om, 
hvor dette eller hint Tog er henne, d e;r kom-
mer Forslag om Krydsningsforlægninger, att~J· 
sættes Telegrafen i Vfrksomhed saavel til d en 
ene .- som dmi ' anden Side, Krydsningen :fast-
sættes, Meddel-els~ h erom skal udfærdiges og 
afgives til Togene, Fribaneordre udstedes o. 
s. v. Dette bevirker, . ganske naturligt for-
øvrigt en Smule Nervøsitet saavel hos den ene 
som den anden Tjenestemand og en · ganske 
ringe_ Misforstaaelse kan have de uberegne-
ligste Konsekvenser , det har m~1 sørgelig Et-
faring for baa<;].e her og i U dlfmdet Vi er 
ikke bange for at paastaa, at Indførelse111 

- . 
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af fremskudte Signaler -vilde 
0

bidrage ~rmaade-
lig meget tii, at en Forandring til det beo.re 
skete, alene fordi at Togen e med Sikkerhed, 
selv under meget usigtbart Vejr, kunde {øres 
planmæssig over Banen, i hvert Fald hvad 
Køretiden angaar ; det vilde maaske endda 
være muligt, at der kunde indvindes Tid. 
Vi har da den Opfattelse, at dette i trafik-
mæssig Henseende maa veje vægtig til i en 
Argumentation for Indførelsen af omtalte 
Signaler. - H ertil kommer den Betydning de 
har i .økonomisk Henseende. Vi erindrer en 
·Gang at have set en Bereg:ning over, hvad 
det koster at standse er!: Tog, saa vidt vi husker , 
vi har ikke Tallene ' "ed Haandeill, ansloges . 
Udgifterne til ca. 3 ellei' 5 Kr, efter som det 
var et hurtigt- eller langsomtgaaende :rog. 
Vi vi} slet ikke tale om, hvad det koster m ed 
de nuværende Priser , men ·summen vokser 
vel nok til 25 a 40 Kr. pT. Gang._ Dette und-
gaas, hvis vi faax de fremskudte Signaler op 
alle Vegne. Og det ko1nme11 sikkert en Gang. 
Og det ka:n da uden Overdrivelse· -sfges , at 
nævnte Beløb spar-es mange Gange· om Dagen" 
naar Vejret ·er usigtbart, rent bortset fra Slidet . 
paa Materiel og Banelegeme; thi ogsaa, dette 
koster Penge, fordi Banelegemet lidei· m er e 
ved et bremsende Tog og fordi Bremsningen 
af Toget, vi vil ikke tale om Ubehagelighe-
den herved,· først og frem1nest slider paa 
Bremseklodser , Bremsetøj og Bandager , m en 
iøvrigt har Virkninger, der ikke aHe er 
lige lette at paavise. • Vi er derfor tilbøjelig Ul 
at men,e, at det økonomisk set med Lethe.d :vil 
'kunne betale sig at gennemfør e denne Foran-
staltning, paa samme Maade som man efter-
haanden nedlægger den e:ne Niveauoverskæ-
ring efter den anden og bygger lrnstbare Broer 
og :Viadukter til Erstatning, Ting, som tager 
Sigte pa~ Fremtiden og som. nok skal betale 

n 
, ber er endnu en Ting, som man h eller ikke 
bør lade ude af Betragtning, og det er den stør-
re Følelse af Sikkerhed det · vilde bibringe 
Lokførerne. Det er jo saaledes, at Togen e 
saavidt gørligt skal søges bragt over Stræ k-
ningen i rette Tid, uanset Taage o .. lign. , og 
Følgen heraf Hr den, at Lokføreren anspæ!Il-
des mere, fordi han vagtsomt skal følge 
Strækningen uafbrudt og ikke- gerne !maa tage 

Farten for tidlig af Toget for at undgaa fot· 
stort Tids.tab, paa den anden Side kan h ,rn 
løbe den Risik9 at tage Farten for sent af. 
Det har altsaa"en vis mo-ralsk Indvirkning og 
_Betydning for denne ':rjenestemand, fo~di ihan 
med forøget Følelse af Sikkerhed kan befordre 
sit Tog over Strækningen. Endvidere kan 
man, under Forudsætning af Dækning af _Sta-
tionen af fremskudte._ Signale1-,1 sandsynligvis 
godt afskaffe Knaldsignalerne; naar disse skal 
fortælle " Signal følger ". - Disse forskeliig e 
Synspunkter er det, som b,ar beyæget Lolmmo-
tivmændene til i sin Tid at tage denne Sag op; og dnene Argumentation er ikke -bleven 
af ringere V ægt siden. 

Vi begyndte med at omtale, ,at for os staar 
det saaledes, at Tiden er b elejlig til Gennem-,. 
førelse af denne Foranstaltning. Det drej er 

· sig om at skaffe Arbejde til saa mange ·som 
muligt,, og• det .drejer , sig vel ogsaa om- at 
a:nbringe Pengøn_e, der udgives ·til 'dette, paa 
en saa sund Maade som muligt, og vi mener 

- som sagt, at de anbragt saaledes vil give gode 
Renter plus forøget Sikkerhed. Vi vil derfor 
paa det varmeste anbefale, · at _denne Sag 
tages D'p til fornyet Overvejelse; den bør ikke . 
afvises af Hensyn til den øjeblikkelige Udgift, 
det mener vi den er af for stor Vigtighed til 
og spiller for saa vidt ikke heUer nogen Rolle 
{ denne Sammenhæng - forøvrigt findes tier 
ja- Masser af gamle kasse.rede Skinner og Pla-
der, son. maaske mec;l Fordel kan -anvendes 
hertil. · · : 1 

Fremskudte Signaler har mru1 indset Nød-
vendigheden af at anbringe paa Steder, hvor 
indkørselssignalerne enten ikke kan ses i til!: 
børlig Afstand eller er vanskelige at finde, 
det tyder da paa, at man har ment det for-
delagtigt, og denne Betragtning har samme 
Gyldig.hed for alle Stationer i usigtbart Vejr, 
i Morgendæmring eller Aftenskumring, hvor 
Signalerrie eller Signallysene falder sainmen 
med Dagslyset. 

De fremskudte, Signafer .betyder: 
1. Planmæssig Toggang. • 
2. Større Sikkerhed. 
3. Besparelse saavel paa Brændsel som Ma-

teriel. 
4. Formindsket Nerveanspæ:ndelse for _Lok-

føreme. 

• 
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5. Knaldsignalernes d elvise Afskaffelse. ' 
6. Arbejde l:il en Del arbejdsløse Smede 

og åndre Arbejdere. 
Vi m ener derfor, naar Hensyn tages hertil, 

at Tjenestens 'Tarv kræver .Gennemfør else · i:tf 
denne udmærkede Foranstaltning. 

En Udnævn-else. 

.Vor Artjkel om dette Emne -har vakt Op-
mærksomhed ogsaa udenfor Maskinpersona-

_ lets Kreds ; man kan ikke forstaa, at der an-
sættes en Maskinarbejder, der ikke tillige er 
Loleomotivmanq, som Lokomotivfor mand. 
Man spørger os : hvad er da Lokformandens 
Gerning, siden den Omstændighed, at en Ma-. 1. skinarbejder, som tillige i en Aarrække har - . I været Lokfyrbøder o_g derefter Lokfør er , kail 
diskvalifi c;:ere ham til at · være Leder af L o-
komotivdepoterne. Man forstaar det ikke. Og 
vi maa tilføje: vi er mindst lige ~aa uforstaa-

t end.e. r1 
Vi skal gan~ke kort minde om Lokforman-

densF unktioner og derefter bede vore Med-
lemmer samt andre, som interesser er sig for. 
dette Spørgsmaal, være os behjælpelig n1,ed' 
at finde Aarsa_gen til.i at Lokførere er handi-
cap'et ved Ansøgning om. saadan:ne Pladser. 

Lokformanden dirigerer Lokpersonalet 
til Tjeneste, det vil sige, sørger for , at ti.er 
altid og til rette Tid findes en Lokfø1·er og 
en Lokfyrpøc;ler til' hvert anmeldt l'og, ' for 

. saa vidt dette ikke allerede er sket i d,_en af 
Distriktet fastsatte Kørselsfordelfog. 

Han holder Kontrol med Lokomotivkedler-
nes rettidige Udvaskning og indvendige iEf- . 
tersyn. Han er n ærmest Foresatte for den 
stedlige Vognopsynsmand og Vognpasserne. ' 
Han har at føre Konb·ol og v_el o_gsa'a Hegn-
skab med U dlev-e,ring af alle Materialier, saa-
som Pakning, Olje, Kµl m. m . Han har, hi-
staaet af en Pudserformand, Ledelsen laf alle 
Re:µholdelsesarbejder i Remisen og med Lo-
komotiverne - · . ( 

Alle de her nævnte Arbejder er vi sikkert 
alle, ogsaa alle vore Foresatte, enige om, at 
den i praktisk Lokomotivtjeneste uddaIJ.nede 
Maskinarbejder, altsaa Lokførerren, og da 
navnlig den dygtige, har sikkert i højere Grad 

end den med praktisk Lokomotivtjeneste 
ukendte Maskin arbejder , Øje t aabent for tle 
økonomiske F,ordele ved den rigtige Behand 0 

ling af f. Eks. Opf 1:ing, Fyrrensning, Fyre-
nes ·Behandling p aa Reservemaskiner og i 
Maskiner , der hen staar disponible o. s. v. Til 
Manøvrering med Pørsonal'et i travle P eri-
oder, hvor det kan knibe m ed at faa det til 
at løbe rundt med det forhaandenværende 
Personale, er Lokf ør er en sikkert ogsaa d en, 
som har den største Indsigt. 

Han er ogsaa bedst ' kendt -m ed Maskinens 
. Svagheder, hvot og vM hvllke Lejligheder , 
de viser sig. Han ka.n bedst dømme _om d en 
rigtige Anvendelse af Brugen af Materialier, 
om i hvo!:__ stor Udstrækning Rengøring skal 
finde Sted. 

Lol}formanden har tillige Tilsynet med Ud-
føre] se~1 af alle smaa Reparationdr ved Ma-
skinerne, som udføres i Remisen. Og dertil 
kommer enkelte Steder Ledelsen · af Hj ælpe-
værkstederne. 

Her er det 1Tampen brænder. 
Maa vi hertil sige, at der ikke blandt Lok-

personalet findes en eneste saa ussel l-Iaand-
værker , at han ikke kan s-e, om en B_remse-
klods er vendt forkert eller ikke, Qg det er jo 

. dog egentlig det væsentlige af, hvad der i den 
/ Henseende kræves. 

Var det nu saaledes, at Lokform:1.nden havde 
Ansvaret for Maskinernes Vedligeholdelse, saa, 
kunde der endda diskuteres om, hvorvffff'cten 
paagældende skulde være særlig dygtig Ma-
slbnarbejder ; men saaledes er det jo ikke. 
Forholde,t er jo netop det modsatte; det er 
Lokomotivfør er en , som har Ansvaret for , at 
Mangler bliver paaviste. Og saaledes maa det 
/ogsail være. Lokføeer,en 1naa hver Dag efter 
hver Tur indføre i ,en Journal, hvil¼-e Fejl, der 
er ved Maskinen eller ved. Kedlen. Lokfor- , 
mandens Sag e1· de t, ved Hjælp af de ved De-
potet ansatte Remisehaandværkere, at Arbej-
det bliver udført ; men Lokføreren selv tager 
Ansvaret for at de paagældeinde F ejl nu og-
saa er r ettede, inden h an atter_ kører ud med 
Maskinen. 

. 
:Persom man nu alligevel ~vil paastaa, at det 

trods alt er nødvendigt~ at der som Lokfor-
' mand ansættes en Mand, som er en særlig 



50 

dueJig Haandværker, saa vil vi i Modsætning 
h'ertil spørge, om tlet da er muligt, at :vore 

: F on~satte vil ieller tør _paastaa., at der mellem 
. de 1700 Lokomotivmænd, som alle er uddan_-
nede Haandværfoere, ikke skulde findes ca. 30, .,, 
der baade som Haandværk,ere, Lokomotiv-
mænd og som Mennesker, besidder de ior-
nødne Egenskaber for at oveI'tage e1i saadan 
Plads, til hvilken 111a11 a1wender en Maski:n-

. arbejder uden nogen særlig Uddannelse. 
Tør man virkelig paastaa cl.ette, saa vil ,vi 

paastaa, der er' nog·et alvorligt paa · F:ærde 
med Metoden ved Lokomotivpersonalets An-
sættelse, nogie.t saa alvorligt, at ikke alene 
vi, men hele Befolkningen, maa: kræve en 
snarlig Ændring. 

_ ( ' Et Dementi. 
I Anledning af_ vor Artikel i "Dansk Loko-

.motiv-Tid ende"s N!1. 3 "En · Udnævnelse'' har 
vi ~odtaget følgende: 

Til 
Redaktøren af Dånsk Lokomotiv-Tidende, 
Hr. Lokomotivfører C. M. Christensen. 

' I Dansk L·okornotiv-Tidende Nr. 3 af 2. ds. er der 
under en Omtale af Haandværker Cohrs Udnævnelse 
til Lokomotivformand fremsat den Paastand, at jeg 
ved Tiltrædelsen af mit nuværende ·!Embede har sagt 
til _den daværende Redaktør af Tide11den, at jeg ved 
Besættelsen af Lok,omotivformandspladser vilde holde 
mig til Lokomotivførerne. 

1 Denn~ P.aastand er gani;;ke urigtig. 
Da jeg i sin Tid tiltraadte Tjenesten l General-

direldione::, henvendte Repræsentanter saavel for iLo-
1 komotivpersonalet som for Værkstedarbejderne sig , til 

mig og krævede hver fo_r sin Part Eneret for I ,okomo-
tivformandspladserne. Jeg ved aldeles ;bestemt, at 
jeg svarede begge Parter, at jeg ikke kcunde være med 
til at anbefale : Generaldi~ektionen at give en enkelt 
af de omhandlede Klasser og Tjenestemænd -Mono-
pol paa oftnævnte Stilling, · men at Valget i hvert 
enkelt forefaldende Tilfælde maatte gøres til. Genstand 
for Overvejelser Hnder Hensy11 til Tjenestens Tarv. 

Da det ~aader alle Partec ):>edst • at holde si,g _ til 
S,anldheden, beder jeg- Dem om at opfa.ge nærværende 
Skrivels:e i et følgende Nummer af Dansk Lokomotiv-
Tidende. 
Tidende. A. p;1 o o r. • ... -~ 

Sæbye. 
Maskinchefen paastaar, _at han aldeles bes 

stemt kan huske sit Svar til de Repræsein.tan-
ter, der i 1910 henvendte sig til ham i - den 
omhan'dlede A'l:Hedning, og at han $varede, at 

hvert enkelt Tilfælde m~atte gøres Ul Gen-
stand for Overvejelse under Hensyn til Tj e-
nestens Tm·v. 

Vi .mener: Ja_, selvfølgelig haT Svaret l ydt 
saaledes, og .det .samme er det vi med nogle 
aiidre Ord har skrevet. . 

Maskinchef Busse 0vervejelle ikke saaledes_; 
han sagde derimod: Jeg vil forbeholde disse 
Pladser for mine v-eltjente Maskinarbejdere. 
Maskindirektør Floor sagde: ,,Jeg vil over-
veje mider Hensyn til I Tjenestens Tarv". 

Vi har her i Bladet skrevet, at" Maskinchefen 
har udtalt, at han vilde holde sig til Lokfører-
ne, og vi tiVadet os fremdeles at fastslaa, at 
vi ei' i Overensstemmelse med Maskinchefon. 
Thi hvilken Forskel er der i det g}vne Til-
fælde paa at overveje under Hensyn til Tje-
nestens Tarv og paa . at holde sig til Lokfø-
xerne. Vi kan ikke se Forskellen'. Lokf ører-
ne . har saavel som Haandværkerne den , til 
Udfyldelsen af Hvervet fornødne haandværks-
mæssige Uddannels,e, dertil er han i Modsæt-
ning til Værkstedsarbejderne uddannet i den 
praktiske Lokomotivtjeneste. Altsaa kan det 
ik¼.e undgaas, at Overvejelserne under iHensyn 
til Tjenestens Tarv uvægerlig · maa føre til, , 
at der vælges en Lokomotivfører. 

I vort Blad Nr. 18 1910 har vi forøvrigt refe-
reret et Møde i Hovedbfstyrelsen saaledes: 

Punkt 2. . Lokomotiv form a 'l;l d s p o-
st.er n es Besætt ·e ls e. 

"Hovedbestyrelsen havde i den Anledning 
henvendt sig til den ny Direktør for at høre 
hans --Stilling hertil, og h'an Havde meddelt 
Hovedbestyrelsen, at, han 1kke delte icle:n af-
gaaede Direktørs Opfattelse af Spørgsmaalet." 

Hertil føjede Redaktøren : ,,Maa vi i den 
A'nledning opfordre Lokomotivpersonalet til 
paa det kraftigste at søge disse ,Pladser. " 

Direktøren fandt den Gang inge11 Anleding 
til at dementere, hvad dei' µcig den Gang var 
samme Anledning til som nu; thi der .skrev 
vi jo akkurat del samme. Maaske .har Di-
rektø1:en iklie, saaledes som M\3-skinarbejder-

, iie, opfattet dette; disse forstod iBetydning-en 
af Referatet og derefter henvendte de sig til 
Direktøren. Resultåtet af denne Samtale iken-
der 'vi ikke og har heller ikke omtalt. 
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~leddelelsen toges J:il Efterretning efter at forskel-
li-ge Talere hav.de haft Ordet. 

BI a cl ud v a 1 g et. · Redaktøren redegjorde for · 
. Bladets Udgifter og Indtægter i det forløbne Aar. 

Hovedbestyrelsesmødet 
15. Februar 1918. 

Mortensen fraværende paa Grund af ,,C. 0. "s Møde. 
Øvrige Hovedbestyrelsesmedlemmer til Stede. 
P ·u n k t 1. M e d d e 1 e 1 s e r f r a F o r m a n d e n. 

Formanden bragte en Tak til H. B. Medlemmer i An-
ledning af at det var sidste Møde ha1i fungerede 
som ,Form'.and. - Heµstillede derefter, at . man fast-
satte Delegeretmødedagen. 

Det vedtoges derefter, saa vidt muligt, at afholde 
Delegeretmøde og Generalforsamling i Dagene 24. og 
25. Apriil. Dette henvistes til ;f<orretningsudvalgeL Lil 
nærmere Undersøgelse. 

Det besluttedes efter en -i.ndgaaende Diskussion at 
foreslaa Mortensen valgt som Foreningens .Formand. 

;-.J æ s tf orm an cl en rettede derefter en Tak til 
Christensen for de mange Aar han havde været 
foreningen en god Formand. ' < 

P u n k t 2. · Li 11 i e refererede Henvendelser, p.er 
var f9retag~t i det nye Aar: Havde sammen med 
Sekretæren overbr.agl Generaldirektøren Foreningens 
Ønsker for .det nye Aar. Generaldirektøren bad o·s 
derefter . om at bringe Foreningens Medlemmer hans 
Tak ·for godt Arbejde og de bedste Ønsker for den 
kon1mende Tid. - Vi rettede derefter Forespørgsel 
ang. Depotforstanderpladsernes Besættelse, som re-
sulterede i, at di~se Pladser nu er opslaaede vakante. 
Vi opfordtede dernæst Generaldirektøren til at be-
sætte de bevi1gede led{gc Lokomotivførerpladser. Her-
til bemærkede Generaldirektøren at det vistnok var 
Organisationen klart, at der p~a nuværende Tids-
punkt ikke var Brug fot' disse Nybevillinger, idet-
en Del Lokomotivførere var inddraget fra Liniekørsel 
til Rangei::ing, men han . ,~ilde desuagtet søge at jmøde-
komme Foreningen og bemærkede at saa længe 
Rangermaskinespørgsmaalet ikke ~ar løst, _var 
Sagen ang. Lokomotivførere pjta disse Maskiner ikke 
løst. - · Omtalte derefter forskellige andre _Sager, bl. 
a. Tjenestetidsreglernes Gennemførelse, og det var 
mulig, at Foreningen selv kom Ul at udarbejde .Nor-
malplaner, meddelte," at Foreningen havde indsendt 
Skrivelse arig. Fqrberedelses- og Afslutningstjenesten 
p_aa Gb. - Omtalte endvidere de førte Forhandlin-
ger i Generaldirektoratet den 19. December '1917. 
Redegjorde derefter for en Henvendelse ang. Loko-
motivfyrbødere, der forfremme~ gaar ned i Løn. Man 
har beklaget ikke at kunne fremme Sa-• eil fordi Løn-. e , mngskommfasionen nu arbejder og ;ved ·~n Hen-
vendelse til Ministeren meddelt~ han at han ikke 'kunne fremme Sagen. ' . ' 

Bladets Udgifter til Trykning og J>upir var stadig 
stigende. Siden 1914 var Udgiften pr. Tekstside steget 
med 116 pCt. og pr. Annonceside med bestemt .100 
pCt. - B°Iadant<1llet er nu steget med fra 1600 i 1914 
til 2300 Ekse1111:ilarer nu. Dette forklarer, selv 0111 
Annonceintægten har været stigende, at den bud-
getterede Tilskudssum fra Foreningen til IBladet ikke 
har kunnet strække til, men at der er. et Underskud 
af ca. 250 Kr. ·efter det foreløbige Regnskab. Den 
Udgift, der har bevirket dette, .er Trykningskontoen, 
som er steget med ca. 800 Kr.; men herover er vi 
desværre ikke Herrer, saa ingen Udvej til at for-
mindske denne Udgift uden ved at indskrænke Tekst-mængden. ·-, , 

Efter en Diskussion vedtoges det at overføre Un-
derskudet til næste Aar 

Bladudvalgets Beretning 'g o cl k en cl t e s derefter. 
Løn u cl v a 1 g et. Li 11 el und afgav, Beretning 

om Lønudvalgets Stilling til forskellige Sager. Om-
talte derefter den Vanskelighed, der var forbundet 
n~ed at fremme Sagerne, fordi 1111an h9s Administra-
tionen savne.de den nødvendige Forstaaels.e af Per-
sonalets Bet og Krav. 

Efter forskellige B~mærkninger toges Udvalgets 
Meddelelser til Efterretning. 

Ve 1 fæ r cl su cl v a 1 g et. K. Joh .anse n omtalte 
Udvalgets Arbejde for Læseværelser o. lign. Foran-
stalhiinger, gjorde Rede for ' Antallet af Bøger og 
Billeder. 

B e r ,e t n i n g e n g o d k e n d t e s. , 
Laaneforeningen. Lill el und meddelte, at 

D. L. F.s Medlemmer i høj Grad . benyttede Laane-
adgangen-. Omtalte · derefter Laanenes Kntal og Stør-
relse og den saiplede Laanesum. Vilde henstille, at 
man søgte at holde igen ved Bevilling af Laan, hvor 
dette kunde lade sig gøre. 

T o g e s t i 1 E f t er r e t n i n g. 
Fællesudval -get. · Lillie: Man havde i Ud-

valget særlig beskæftiget si-g med :Kørepengenes For-
højelse. I Forhandling med Gen1eraldirektoratet var 
Re:rnltatet blevet, at man vilde f1Jreslaa 0,2 Øre pr. 
km. Minifteren har m eddelt os, at der vilde blive 
stillet Forslag om en Forhøj,else. Vi gjorde opmærk-
som paa at 'dette var i Strid me.;cl Forhandlingerne, 
som for{1dsatte at vi vilde ,blive · underrettet inden 
Forslag fremsa'ttes. Endnu forefaa 'cter ikke noget 
definitivt ang. denne Sag. Vi har henvendt os ang. 
Gratialet og herpaa er endnu int;et .Svar indløl)et. 

B e r .e t n i n g e n g o d k e n q t e s. · 
L. R a .s m u s s en afgav Bru·etning ang. ;Fællesre-

præsentationen, der toges· ti 1 E f t er retning. 
Punkt 3: Hovedkasserer ·en gav en Over~-

sigt over Regnskabet i det forløbne Aar og ,redegjorde 
for forskellige Poster. 

Efter forskelli-ge Remærkninger toges ·Regnskabet 
til Efterretning. ' _.,,,_ 
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P u n k t ,1. For s 1 ag t i 1 B 11 dg e t. C. La r se n 
fremlagde Budgetforslag for 19i 8 og oplys te, a t de 
forskellige P 9ster va r sa t saa lavt som mulig t. 

B u d g e t for s 1 ag et~ v e d t o g e "s. 
B u d g e t f o r s 1 ag f o r B 1 a d e t. H e d 'a k t ø r e n 

redegjorde for det for elag te B udget og gennemik d ,2 
enkelte Poster og omtalte, a t Organi sa tionens Tilskud 
var . sat noget op, men d ette var b leven en nødven d ig 
F øl,ge ar de stadig s tigende Priser paa alt og Bla cl-
ant~llets Stigning. · 

Efter en kort Diskussion v e dto ge s B ud g e t-
f 6 r sl a get. , 

l! u n k t 5. · K o n t i n g e n t f o r h ø ,i e l s e. 
Efter at flere Medlemmey h ,wde h aft Ordeh til det 

frem satte Forslag v e dtog e s d e t a t fr e m sæ t _t e 
Forslag om Kontin ge n ·tf o rh ø jels e. 

K. J o hans en fremsatte der efter paa Lokfyrbøder-
kredsens Vegne F orslag m- Ændringer i_ forskelli-ge 
af Lovenes Par-agrafer, der gik ud paa, t Hoved-
bes(ynelsesmedlemme,rnes Antal forøg,edes til 12 pg 
saaledes at Hovedkasser er og Sekre tær valgtes af 
Delegeretmødet. · . , · ·· 

Efter nogen Diskussion v e d t o ,g e s Forslaget meq 
4 Stemmer: mod 3 1 stemte ikke. 

' l . Form. forb eholdt sig sin Stilling til Forslaget 
og fik i den Anledning tilført Protokollen Bemærk-
ning' herom. 

Punkt 6. En An c i e nnitets s ag. ·F o r-m a n-
den oplæste en Skrivelse fra en Lokomotivføi;er ang . 
det af F-oren.ingen i sin Tid fr em sendte Forslag til 
Generaldirektoratet om Ændring i Anciennitet;,regler e. 

Det v,edto.ges a t fremme Sagen . 
P u ri k_t 7. L ø n s a ,g e n. E'rter en ,den for ega·aende 

Aften ste.dfunden Debat om Lønspø.rgsp:iaalet, i · hvilken 
der va r taget Stilling til de for Øj eblikket foreli g-
gend~ Spørgsma al, · vedtoges det · at lade Punktet ud-
gaa, (Se under Henvendelse til Lønkommtsst?nen.) 

. Lokomotivførerkredsens Møqe 
1 4 . Februar 1 9 1 8. / 

Alle var til Stede. 
f urikt 1, Med del e l s e r fra Form a nd en. 
M. M -o r ten ·sen omtalte før s t en Anciennitetssag 

fra Gb. i hvilken Kredsen havde truffet Afgør else. Der 
el;' pa a denne Skrivelse fr a Distriktet kommet et Svar , 
der ga ar m od Kredsens Opfattelse, Sva r et h envistes 
til F or r etningsudvalget. Omtalte derefter en Ancienni-
tetssag fra Skanderborg og vider e en Sag fra ien Lok-
fører i Aarhus. Havde en_dvider e beh andlet en Sag , 
fra Vibor,g, i hvilken Anledning, der var sendt en 
Sl~rivelse til-Distriktet. Gennemgik derefter et Par 
Ancienn.itetssUJger fra Aarhu s og Brande, En Sag fra 
Bra nde ang. Kør sel m ed Neel brudsm askiner h ensistes 
til Forretningsudva lget, oratalt e endvidere e~ S ag ang. 
de fra Vejle- Give.Banen overgaaede Lokfører e. 

Efter nogen Diskussion toges M.eddelelsern~ til Ef-
terr etning . . 

P u n k t 2. . H e .g n s k a b s o v e r s i g t. Kasser er en 
H. K a n n gennem gik Hegnskabet 0 6 de enkelt_e Poslei": 
og omtalte det 'udskrevne Ekstrakontingent h vor,tf 
endnu et ringe Beløb i kke var i-1; dgaaet . ' 

Det vedtoges a t r etle He1iyendel se til qe Medlem-
mer , som ·en d_nu ikke har indbetalt deae. 

H eg n s k a b e l t o g e s t i 1 E f t e r r e t n i n g. 
P u 11 k t 3, B u d g e l fo r 1 9 l 8. Kassereren fo re-

lagde Budge ttet. Jc;_l ter nogen Disku ssion v e d t og c s 
Bud ge t te .t m ed en Æ ndrin g . . 

Punkt 4. Fo r s 1 ag ti 1 G en e r a 1 for s a m~ 
1 in ge n . 

Det ved toges a t fr em sætte F orslag 'i.il ·KoJJ tingenl-
,forh øjelse i Over ensstemmelse n~ed det publicerede 
Forslag. 

f ,orslag til Lovændring udarbejdes af forretnings. 
udva l,get eller efter derom af H, B. truffen :B_eslutn.ing, 

Punkt 5. L ø nsp ø rg s m aa l e t. F orm a n-
d en gj-orde udførlig Rede for de førte · Forhandlin-
gen i Centralorganisationen. Ma n vedtog a t hens~ill e 
a t S &tsern e udgaar af Loven og ligeledes Kørepengen e, 
at der aarlig paa Finansloven b evilges et Beløb til 
Kørepenge efter Adminis trationens F orslag, sa aledes 
a t der aabnes Muligh ed for sennem Forhandling a t · 
faa denne. Godtgør else forandret. - Lønkravet ·dislm-
teredes dereft er. 

Punkt 6. E v en tue 1 t. Li 1 i e l un d omtalte 
herunder Tilka ldelsen af Lo~førere til Signalkomæ is-
sion en, fordi m an i før ste Sektion h a vde brudt m ed 
Forudsætningerne herfor. Der vil nu ske Henyendelse 
til Distriktet. C. M. C, 

Lokomotivfyrbødernes Kreds'-
bestyrelsesmøde 

T o r s d a g d en 1 4. Fe b r u a r 1 9 1 8 . 

Punkt 1. Me dd e l e ls e r fra F o rnia ri.d e n. 
Form a nden refererede fqrskellige Forespørgsler pg 
Skrivelser fra Afdelingerne, der tildels var b esvar ede. 
F ormanden rede.gjorde for Fpr handli ngerne m ed Ge-
nerald.ir. om Vejlesagen og fo rud planlagte Ture. 
Ang. Rangerdepotern·es Besæ ttelse af i"okorpotivfø-" 
r ere som. Depotforstandere, saa · er tle tte Spørgs-

.. m aal, som vi har arbej det for i mange Aar , nu ende-
lig løst. Anmodninger om Dispensation fra Ancien i-
tetsreglerne behandledes. 
1 Fra Lokfyrb. Knud sen, Glyngøre, forelaa en ·Skr i-
velse ang. de uheldige Boligforhold i Glyngør e; der 
var kun seks Tj enesteboliger m en otte gifte Lokom o-
tivmænd, Det - vedtoges at ' optage \::lette og andre 
lignende Spør .gsmaal og til sin Tid a t h e;rzstille til 
Generaldirektoratet at bygge fl ere Tj enes teboliger. 

Punkt 2. Kr e.d s k a s se r e r en fremlagde en 
R e,g nskabsover·si ,g 't for 1917, der balan cer ede 
med 21,448,38 Kr. 

Toges til Efterr etning. 



l' u n k t 3. Kr e d s k a s s e r e r e n f o r e l a g d e 
B u d ,g e t f o r s 1 a·g f o r 1 9 1 8. 

P u n k t 4. Da Posten for Tillægsbilletter paa 
Grund af Takstforhøjelsen er steget ganske be tydelig, 
stiller Kredsbestyrelsen paa Generalforsamlingen-for-
slag om, a t Afdelingern~ ,-efter Medlemsan tallet ud-
reder Halvdelen af Beløbet' for Tillægsbilletter til · Delegeretmødet. 

Punkt 5. Kredsbestyrelsen enedes om at støtte 
Lokfører Mortensens Forslag, som denne nærmere 
ha.I'. skitseret i D. L. Tidende Nr. 3, 

Punkt 6. Med Henblik paa Lønrevisionen be-
tonede Formanden at der maa arbejdes med al 
Kraft paa, a l Sats~rne om Løn udtages . M Loven, 
saaledes a t hver Lønklasse bliver normer~t samme 
Løn over hele Landet. Oplyste l'!llclvidere at h ave 
modtaget en Statistik over D. S. og :M. F,s Medlemmers 
Løn indenfor Statsbanerne. Paa Grundlag heraf kom 
man ind paa en Sammenligning med Lokfyrbødernes 
nuværende Lønninger Ofs om, hvad vi bør kræve ved 
Lønrevisionen. 

Punkt 7. Intet. 
P. A. J ensejll. 

Hjælpefonden. 
. Forslag, der ønskes behandlet paa Loko-

motivper sonalets Hjælpefo'.Q.ds Generalfor-
samling bedes \tilstillet Undertegnede senest 
15. Marts d. A. 

Kjøbehhavn, d. 2. Marts 1918. 
P. R. V. 

K. Jo hans e n ., 
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Fo r,e drag. 
Dansk Lokom otivmands Forening 

afholder 
Torsdag den 1·. Marts Kl. 7 . Em. pi. 

en Sammenkomst med Foredrag. Hr. Assistent A. l. Ohmeyer holder Foredrag ledsaget af Lysbilleder over: 
» Vore ældste · Lok'omotiver og deres 

Tilblivelseshistorie.« 
Derefter bliver der Lejlighed til en lill.e Svingom til Kl. 11 . Adgangen er gratis og kun for Med-lemmer med Damer. Adgangskort faas hos Afde-lingsformændene og S ekretæren . 

' Forretningsudvalget. 

' Til Medlemmerne .. 
Artikler, der ønskes optaget i førstuclkommencle Nummer af .Dansk Lokomotiv Tidende" maa være 

Redaktionen ( Hænde senest den 10., henholdsvis den 
25de i Maaneden. 

Opmærksomheden henledes ·paa, at Redaktio~en ikke paatager si.g noget Ansvar for Artikler, som ikke benyttes. -
Paa giyen Foranledning m eddeles, a t anonymt i\fa-

nuskript gaar i Papirkurven . 

Til Medlemslisten. 
Overført fra D. S. & M. F. 

C. Hansen, Ob. - 0. Oodtfredsen; Frederikshavn. 
J. C. Jensen, Struer. - A.. L Oregersen, Brande.· -.:::::::::::::=--=:::::::::::::::::::::::::::::::::::~-------

,,. Godt økonomisk Nyt! 
----,_!~. · . · Samlede Oarant!m~dler pr. I. Januar 1918 

~~\;~,\ . ca. 85 _Mtlltoner Kroner. . 'i; i;i;j.lf J HA FN I A Samlet Focsikringsbestand pr. 1. Jan. I 9 I 8 , ___ ,,?.;· . ca. 300 Millioner Kroner. 
' 

Statsbane person al ets Ul Y k- .~ !\!'i/\i?!'i/\i1!'il\i?!'i/\i?!'i/\i?!'i/\i?!'il\i?!'i/\i1~Q~~Q~Q/'.1, kesforsikring afholder ordinær ~'lVV'lW~V 'lVV'lVV'lVV 'lVV'lW Generalforsamlingi »National •,Jern- D f @ banegade 11, Kjøbenhavn, den 20. Marts a m er• , 1918, Kl. 7' /2 Em. mt Dagsorden: ,cz. 
g~::i~;:ets~ra:i~~~;kabfor

0

1916/ 17 Hattene pyntes gratis. ~ 3) Valg af 5 M-edlemmer til Bestyrelsen ,Vi. har nu fremlagt 
4) i~e!t~~l~.pleanter. Bestyrelsen. vore Straahatte til Damer ~ekend'tgørelse :~ og Børn. Billigste Priser . hl Dansk Lokomotivforbunds Medlemmer. paa Pladsen. Kun i ~ar-Det meddeles de lerede Medlemmer, at der er ~ - tivarehandelen. f redertks- -s:s· aabnet et tste Klasses Møbelmagasin, hvor de ·""'- · f ,:2. erholder 10 pCt. foruden en yderst billig Pris borggade 1 (lige over or paa alle Møbler. Ratebetaling kan indrømmes. i Rosenborggade.) Ærbødigs! ---.::::,; 

I Klingry 5æbespaanar. 
· Den mest økonomisk og let 

teste Maade at bruge Hushold 
ni_n11:ssæbe paa. Faas overalt. 

Ryg 

' S~e~~=~'!!!!~~ 2~H1j':~?v1!st~b;1o~' . aoMOMOMOMOMOMOMOMOMO~®; __ _;_.;,__;_· ____ .;..' ~----~-":':":":~---:-Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade 98 a •. Kjøbenhavn B. Tlf: V_ester 2895 v. Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. -------
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I· 

seng e u d s t y r s-
L ag eret 

Nørrebrogade 158, 
Hj af Thorsgade 

5 Min. fra Slangerupbanen 
5 Mi1J. fra Nørrebros Station. 

D yne:r 
UldtæppeP -

Vatt æppe:r 
Pudevaa:r 
· Dyne vaa-r 
samt Ga:rdi ne:r 

(mindst 100 Mønstre). · 
Fjer re:ises ;- Vaar vaskes. 

V a ar s ye s og s toppes 
g r a ti s . 

f ilial :. R y esgade 7 5. 
[:3'-~~~*~!'.:l 

N. K. Sennevald 

Antiautomat 
og V instue. 

l 1, Istedgade 11. 
Cykleforretningen, _ 

38, Hillerødgade 38 
anb efa ler sig med alle Re parationer 
af Cykler og Barnevogne etc. samt 
Salg af samme. 

Aabent hele Søndagen. 

A/S LOUIS LILLIEQUIST 
GARVERI & LÆ DER-U DSALG 
. 187, NØRREBROGADE 187. 

KØBENHAVN L. 1:ELF . T A.OA 444 . 

Emanuel Møller & Co., Vinhandlere, 
St Pede rst ræde 3t OQ 36 (ved Vestervold). r " Jefon e 451 S-- 26!)7 

Kvaliteten gør Udslage t. • 
Ved nye Etableringa og eventuelt Skifte af Leverandør vil d' Hrr. J,: øb111æ11d ikke 
blive skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med os. Som Grund f or dette 
anføres, at vi siden Etableringsaaret I 895har opnaaet en meg et betydelig Omsæliling . . ' 

N ør.re b ros Vin i mpo1,t Nørrebr~a~ - ~78. 
RO BERT B ERTHELS E N . · T lf . T a g a 130 0 

Stort lager af lste~ Klasses Vine & Spirituosa. - - Billigste Pri se r. 

Cafe ! ! y r s a I i t!eg~,:v_~!~ ;,: I::~,;: h'.'.~: 
K rarup Østergaard, forh. Cafe "Oronninggaard", St. Kongensg. 

Kafe og _Restaurant ,,Høg'', 
Synderg 'aards g a d ·e 5, 

overfor fl æskehall en 

a nbefal es m ed varme Fro kostrett e r . 

Bro~erus · nnrliue · U~snlu 
b e gynder 2. J a n u ar. 

Udrangerede Gulvtæpper, Gardine r, hvid e Vare r, 
Rester af Haandklædedreil. 

B roberg · 10 °/o 
Rabat-Kupon. 

Da n s k Lo komotiv Tidende. 

·•••••••••••• •••••••••••••••••••• • 

1~~1~r~rns . ~K~!øjs~n~ l 
: 15 , Absalonsg ad e 15 , : 
: bør være Deres FODrfØ J: 
: Leverandør 1 : 

: Forretninten grundlagt 1879: ' 

De .kan spare mindst 30 °/o 
paa Der es Indkøb 

Ainagerto:rv 16. 
Hus k at medtage Rabat-Ku ponen . 

· Blomsterforretningen "C I a :r a" 
\ 

(Carl Jørgensen) 

Veste rbroga d e 194 , Tlf. v e'ster 1357· y 
.anbefa ler sit .store Udvalg i Blomster 
saavel afskaarne som Pottepl ant er 

Krans e leveres til alle P r iser 
med f i'iske Blomster. 

H li · n I . I . , Kgl. Hof . Pianofabrik erm. li. re ersen LI 1188 Lev, til ;et spanske Hof. 
l 

Pianoer f:ra 1200 K:r. - Flygler f:ra 2500 Kr. 

Kontant Salg og billigst e Afbetaling. 

Engel s k S pisestue, smuk, l ys E g , k omplet , 500 K r o n e r 
Kom plet h vidlake r e t Sovevær e lse • • • • • • 4 50 -
Moderne Eg, S p isest u e • • •• • •••. , ••. • , 250 -
Komplet E g. Herreværelse •••• , , , , , , , 350 ' 

Høbe.nhavn filialer i_alle større 
U - - Provtnsbyer - - · 

Bjelkes ·fllle 18 St. o. G. 
= C>====== cx:::,. 
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