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Baldwin Lokomotivfabriken's 

Andel i Krigens Arbejde. 
Fra Engelsk ved Otto 

0

8endixen. 

Nylig har. den ame;rikanske Krigsminister 
B a k  e r  i en B,ereb.1ing til Undersøg,els-eskomi
teen for de amerikan.ske Krigsforberedlel
ser udtalt: De for,enede Stater i1ar i Fran- • 
krig en Hær af "bet y d1eJl i g  Størrelse, parat 
til aktiv Tjooeste. Baade Officerer og Me
nige eir særligt uddannede for den moderne 
Krigsførelse. Der er paahegyndt Anlæg af 
særlige Kommunikationsliniie1r for de ameri
kans1rn Tropper og udarbejdet et Program 
for Produktionen af nye Krigsmidler. Der 
er sørget for VaabeJn af den mest moder-ne 
og- virkningsfulde Art til enhver. Soldat i 
Frankrig og til enhver vaabendygtig Mand, 
der kan sendes til Frankrig (i 1918. Hæiren 
udgør :næsten 1,500,000 Mand i Mark<ein eller 
rmder Uddannelse i Hjemlandet eller ude. 
Der er aldrig i Verdens Historie saa hurtigt 
rejst og udrustet o,g uddannet en Hær af saa
cian Størrelse, og der ecr 1aldrig i en saadan 

·ustrælrning sørget for en Hærs Pleje, Sund
hed og almindelige Velvæ1·e. Det samlede
Antal, so:m alleriede er i militær Tjeneste, er

_ halvanden Gaing saa stort som no.gen Styrke, 
der nogen Sinde har været rriobiliseret i denllle 
Nation. 

Hvilke Apparater, der her er isat i Scene 
for at skabe den Indsats baade af M,andsk.ab
og Mate1i,el, som Amerika nu yder i Verdens�

krigen, lader sig vru1skeligt tænke og endnu 
vanskeligere beskrive. Hvor omfattende og 
intensiv denne Indsats er, skal vi blot for 
en enk,elt Dels Vedkomme:nde i det føl
gende se. 

Krigsminister Bake:r nævner i sin ove11-
staaende Indberetning, at der er paabegyndt 
Anlæg af særlige Kommunikationsli'nieil: for 
de amerikansl('e Tropper. Disse Linjer bygges 
i Frankrig, pg gennem en Onitale af det rul
lende Materiel hertil og dettes Fremskaffel
se, kan vi give et IBillede af, med hvilken 
Storslaaethed, blot for en enkelt Dels Ved
kommende, Amerikanerne yder deres Indsats 
i Verde1nskrigen. Der er herom vi _i de,t føl
gende skal berette, idet vi fra B a l d w i n  s 
Lokomotivfabrik i Philadelfia nylig har 
iffiodtaget en Brochure, som belyser denne 
store Fabriks Part i denne Indsats, dens An
del j_ Verdenskrigens Arbejde. 

En moderne Hær fordr·er et hensigtsmæs
sigt System af J.eil:nbaner til ['r?lnsporl af 
Tropper og Fornødenheder til Fronten og 
til Fordeling af Ammunition for de svære 
Batterier i Ildlinien, Disse Jernbaner udgør 
en væsentlig Del af de saakaldte Etappelinier. 
Den nuværende Krig har bevist, at et heldigt 
Resultat eller Mislykkelse afhæng'er for en 
stor Del af den Udstrælrning, i hvilken Trans
porthjælpemidlerne er tilvejebragt. 

Med De forenede Staters Indtrædelse i 
Verdenskrigen og Udsigten lil i nær F I'"'.:'.m
tid at have en stor Samling Tropper i Fran
krig, blev R�g,eringen. Køber af Lokomotiver, 

.. 



.J ernbanevog,{1e og Tilbehør. Den 17. Juli 1917 
blev en Ordre givet til 1B a l  d w i n  L o k  o
m o t i  v - Fa b r i k  e n  paa 150 Godstogs-Loko
motiver af Normal-Type,, og som alle skulde 
være ifærdigre den 1. Oktober eller paa 75 
Dage. En lignende OrdPe blev tilstillet A m e
r i c a  n L bk o m o  t i  v -C o m p  a n y. Særlig 
hurtig U dførels1e var q.erfor :nødvendig, og en 
bemærkels,esværdig Rekord blev sat af Bald
wins Lokomotivfabrik, idet det f ørst-e Loko
motiv: blev fuldført paa t y v  ,e 'Arbejdsdage, 
fra det· Øjeblik Ordren blev !modtagiet. Til 
Samme1I11igning skal vi anføre at vi i "D. L.-
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Ramme-Staalstøbe,godset modt�giet den 27 
.Juli. 

Ram'merne færdige den 31. .Juli. 
Cylinder-Støbegodset modtaget de.n 28 . .Juli. 
Cylindrene fuldførte den 1. August. 
Hjulstaalstøbegodseit :modtaget den 1. Au-

gusi. Hjulene færdige den 3. August. . 
.Monteiingeill af Lokomotivet paabegyndt d. 

2. August. '
Ked}en paa Plads den 6. Aug,ust. 
Lokomotivet prøv,et under Damp den 9. 

August. .:... 
Maskinen fotografie,ret deri 10. August. 

fig. J. 1-D Godstogslokomotiv (Type Consolidation) til de forenede Staters Regering. 
' 

I • 

Gylinderdiam. . . . . . . . 533,s mm fyr kassehedeflade
,..._

..... . 17,� m2 Samlet Hjulstand...... . . . . 7,, m 
Slaglængde .......... 711,, > Rørhedeflade . . . . . . . . . . . . 156,s > Adhæsionsvægt. . . . . . . . . . . . 68,o t 
Drivhjulsdiam ....... 1422,s » Overhederhedeflade. . . . . . 38,s • Tjenstvægt ................ 75,, t 
Damptryk ....... , . . . 13,s kg/cm2 Samlet Hedeflade ........ 212,s • Tenderens Vandindhold .... ·24 m3 

Risteflade . . . . . . . . . . . 3,o m2 fast Hjulstand.. . . .. . . . ... . 4,6 m Kulindhold..... . 9 t 

Tid." Nr. 1 og. 2 1912 bragte en Beskrivelse 
af 12 2-C Iltogs-Lokomotiver, som A. Borsigs 
Lokom'otivfabrik i Be:r;lin-Tegel leverede til de 
japanske Statsbaner. Denne Levering: betrag
tedes som en Rekordpræstation, idet disse 12 
Lokomotiver blev fuldført paa 66 Arbejdsdage. 
Det først,e var endog klar til Prøvekørsel 47 
Dage efter, at den første Streg var slaaet paa 
Tegnebrædtet. 

I Hovedte,g:ni.ngen er disse Lokomotiver 
svarende til et stort Antal, som er blevet byg
get 'til Tj,e;neste i Frankrig. Dette simplifice
r-ede, det forberedende Arbejae, og Fremgan
gen, som gjorqøs i· Bygningen af Lokomotivet, 
er angivet ved følgende Forklaring: 

Tegningea.·ne fuldført og Ordrene .gaaet ud 
dem 20. Juli. 

.Kedelmaterialet ;modtag-et den 24. Juli. 
Kedl,e:n ruldført den 4. A�gust. 

Trækkraft . . . . . . . . . . . . . . . . 16,, ,i ' 
Lokomotivet ladet paa Damper i e.n ,Mlan

lerhavshavn dem 20. August. _ 
Lokomotivet bl,ev bygget i Eddistone, Balcl

wins Filialfabrik, og Fotøg:rafiet, som etr 
gengivet her. i Fig. 1, blev 'taget i Gaarden 
umiddelbart uden for Værkstedet. 

Lokomotiverne, som er i1ndbefattede i denne 
Ordre, ,er af Konsolidation�Type!li (1-D), har 
fire Par koblede Hjul og en to-hjltlet Lede
truck. Denne Type blev indført i De forenede. 
Stater til svær Godstogstjeneste _i 1866,. og er 
benyttet i stort Antal paa alle Amerikas Ho
vedjernbaner. Ko1n,struktione:n er i Overens
stemmels·e µied amerikansk Brug med Und
tagylse af Koblinger og Buffere, som er lave.f 
til at passe efter fr?'nsk Normaltype.' Ameri
kanske Mat,eJ.·ial'er er benyttede, afpasset efter 
Besteni.melse,r udstedte af det amerikanske 

. Selskab for Prøv•e1-Materialer. Maksimums-' 
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bredden a.f Lokomotivet· overalt er' beg1·ænset 
til 9 Fod, for at svare saa n:ær som muligit 
Ul l>ritisk og fransk Ladeprofil. ,vesti:nghouse 
Luftbremsc-Udr1,1stning er anvendt med Sam
linger, som er omfotmel til at passe efter 
fransk Type, 

(Forts.) 

En Udnævnelse. 

I Værkstedslidende er Haandværker Han
sen ude med et Angreb paa vor Artikel "En 
Udnævnelse". Hr. l;Iansen paastaar, at vor Ar
tikel i Nr. 2 er præget af ,en enestaaeinde 
Egoisme t>g at "den store' Del ·af den danske 
Lofo0motivmandsta11d tager Afstand fra 
de.n'l)e.. 

Vi maa straks berøve Hr. Hansen denne-' 
Illusion. Vi har tværtimod modtaget mange 
Beviser :paa, al vi er enige med vore Kolle
gaer i, 'at Lokomotivmænde11e er enige med 
os i, at nu maa vi tage Bladet fra M u!nde/11; 

� Dette har vi gjort og vil vedblive hermed -
selv lmed Fare for ·at skulle undvære Hr. 
Hansens rfilgivelse for vor formastelige Ad-

- færd.
Hansen lader aftrykke den .af fhv. Maskin

chef Busse udsendte Skrivelse af 11. Maj 1908.

I 

Haandværkere, tier sø,ger Pladser som Lokomotiv
formænd skulle i Regl<m fungere i 1. pg 5. Kreds. 

'1 
' 

' 

Værkmestrene kunne i Almindelighed i k k e  gøre sig 
Haab :om at blive anbefalet til Lokomotivformands
Stillingerne ;og skulle som Følge deraf ikke anvendes 
til !Afløsning 'e}ler Indøvelse ved Depoterne. , Loko
motivpersonalet vil som Regel heller 'ik k e  kunne 
gøre :?..�gning paa at komme i Betragtning ved Re

·�ttelsen �f disse Pladser, cl.er i Henhold til Re
sol u t i oh fra Ministeriet for offentli:ge Arbejder
som ·,Regel vil blive forbeholdt de i Statsbanernes
'llærksteder ;beskæftigede Arbejdere. . 

(sign.) B u s s �-

Hansen synes ik:k,e al• have 1no,get at ind
vende mod den i Skrivelsen skjulte Haan 
mod 1Lokomotivpersonalet. Han har intet at 
indvend�_1mod den Om,stærtdighed, at Maskin-

, chefen • !kort og ,godt resolveæde, at Lokomo
tivførerne som Regel (der menes ufravigelig) 
i½ke kmme komme i Betragtning. Nej, Han
sen filføjei.:: ,,saa mang,e var Ordene, o,g de 
. gælder iVeLendn u".

Ja, Hr. Ha:nsen, det er j,o netop det vi 
frvater at denne ·s1triYelse atter skal blive · .Jb l 

anvendt mod Lokomotivpersonal1et. Vi kan 
ikke, i Modsætning til Hr. Hansen, anerkende 
Grundlaget for denne S rivelse, nemlig Busses 
Opfattels,e, at deh som Lokomotivmand ikke 
uddannede Maskinarbejder er bedre eg,net end 
Lolmmotivføre:rie:n. De i::naa undskylde'os, Hr. 
Hansen, vi ka:n ikke indse, at e111 Maskinar
bejdij,r, der iøvrigt er velkvalificeret til en 
saadan Post, kan blive mindre velegnet, efter 
at han har gjort praktisk Tjeneste som Lo
komotivmand i en Aarrækkie. Naar De der
efter paakalder vor Vennefølelse overf:or de 
Aspiranter :som i Tillid til at naa Stillingen 

, ' 

har ofret Penge paa sin Uddannelse, �aa maa 
vi sige, at vi· aldeles ikke er ,ufølsomme i saa 
Henseende; me:n maaske .vil De under samme 
Synsvinkel g.øre os den samme Tjeneste, naar 
det drej-er sig om Maskinarbejderen, der har 
ofret �ndnu flere Penge samt 1et stort Slid 
og mange Ubehageligheder ved at søge den 
paag::eldende Uddannelse· gennem Lo�o_motiv
mandsgernrngen. Jeg haabe:r, at De v:il kqpne 
indse, at den Maskinarbejder, der er .gaaet 
den;ne iVej og som. foruden at have ofret Penge 

·paa !Uddannels•en ogsaa har sat sit H�lbred
overstyr, IJ:nien som iøvrigt er velkvalificeret,
ogsaa har et Krav. Et Krav, som det er vor
Pligt at kæmpe for. Saadanne Mænd har :vi
altid ;gaaende. Vi er i' vor gode Ret, . naai
vi mener, at disse - iVel at mæ['ke under
Forudsætning 'af, at de besidder de fornødne
Kvalifikationer baade som 'Haandv'æirk,er, Lo
komotivmand og som Menneske - bør fo�e
trækk0s seJv for de af Hr. H'anselll næ,\tnte
Aspiranter, som højst har ofret tnog:et Akkord
overskud paa sin Uddannelse. ·

Det �r ct:enne vor Opfattelse, Hr. Hansen
kalder 1ell!estaaende Egoisme. Vi misunder
ham ikke Opfindelsen af denne Paastand.

Vi vil saa vende os til V æ,rkstedstidetndes
Redaktør.

De begynder, Hr. Redaktør, med af skrive: 

Vi staar ganske uf.orstaaende overfor '.den Strid, 
der: ·er rejst fra Lokomotivpersonaalets Side om Ene
retten tit Besiddelse af Lokomotivformandp}adserne; 
det fremmaner et B:illede for :os, hvøri' vi ser, at 
man fra �t Vindue paa Gl. Kongevej kaster et Kødben 
ud, tor ba,get'ter at more sig over det Slagsma,al, 

k 

---
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det fremkalder· blandt dem <ler ik){e fik fat i det 
kødfulde Ben, og saa heg,ler man lystig løs paa den, 
der i Ro og Mag· sidder og gnaver Benet færdig, 

Vi maa tilstaa',. det er os umuligt at frem
mane deUe Billede. Vor F a11.tasi er ikke saa 
1.ivlig. Vi har i Lokomotiv-Tidende kritiseret 
voæ Foresatbe og ikke Maski11.arbejderen. 
Ikke med et eneste Ord har vi an6rebet disse, 
end ikfoe med en Hentydning til den Side. 
Vi har skrev·ert, at Cohr maa'.;'.:e er en _dygtig 
Haandværker og maaske e!l c�skvæirdig Mand, 

Vi ved det ikke. ·Men det kan man da ikke 
kalde et Angreb paa hverken ham eller andre_, 
der enten har faaet en s:rndan Plads. eller 
muligvis i Fremtiden vil foa en. Vi har sagt, 
at Cohr ikke ,e.r Lokomotivmand., Ja, men 
det ør da Sandhed og kan ikke være for
nærmende hverken for ham eller andre Ma
skinarbejdeJ•:e, som heller ikke er det. 

Derimod 'er det en 'F ornær�else mod ,Lol�o
motivpersonalet at paastaa, at vi ikke e:r saa 
.meget Haandværkere, at vi af den Grw1d ikke 
skulde )Vææ kvalificerede til at udfylde en 
saada:n Post. 

Nej, Hr. Redaktør, vi har ikke a:ngrebet 
vore tidligere Kollegaer; men vi lrnr brugt. 
vo1"1t Blad til at forsvare den UPet, der her 
er begaae:t mod os. Uretten er ikke begaaet 
af den Maskinarbejder,· der, som De saa 
smukt ·hemærk,er, nu vil gnave Benet i Ro, 
men 'derimod af vore Foresatte. 

Redaktøren ,skriver videre: 
H;a1r I høJ�t det! Cohr gaar i almindeligt -Arbejds

tøj og Træsko i Remisen. Ha, ha, ·ha. Er det en 
Maade at hæve Standen pacr; burcfo han ikKe pro
menere i. høj Hat og Lakslæber? • ·

· Vi ved ikke, hvad det 1er, der har pirret 
Deres 1Lat�ermuskler. Vil De ikke sige det 
en Gang til, thi vi vilde saa gerne have Lov 
til at grine med. Maaske vi omsider knnde 
fatte Pointen. 

Vi ved ikke, hvorledes Cohr gaar klædt og 
har heUe:r ikke omtalt det. M�n det forsik
rer vi Dem, han maa for os optræde i høj 
Hat og Træsko uden at :Vi saa meget som 
skal trække paa Smil-ebaandet af ham. 

De skriver videre: 

Herregud, er man virkelig saa langt ude; tror man 

virkehg at kunne indbilde noget /Menneske, at der 
skal overmenneskeli,ge. Kvalifikationer til for at be
klæde en saadan Plads; t hi det er jo da en Kends
gerning, at s:e1v om man ;rykker stærkt op imod 
Alderen de 100 Aar, saa kan man jo a11Lgevel be
stride en saadan ·rost. 

J 
' 

Undskyld, Hr. Redaktør, det er naturlig-
vis os, der ,er tungnem. Vi kan im�dlertid ikke 
fatte DePes Logik. Vi har jo netop bestræbt 
os for at paavise, at ide,r -- i Modsætning 
til, hvad der ellers paastaas, - til Bestridelse 
af Lokomotivformandsposten ikke skal større 
eller flere Kvalifikationer ood hvad enhver 
Lokomotivfører, der er ordentligt konfirme-

. ret etr i Besiddelse af i kke overmenneske-' ' ' . . . 
lige Evner som Haandværker og som Loko-
motivmand. 

De fortsætter: 

I 4enne Tid oplever vi jo -at. se Tjenestemændenes 
lave Lønninger gj,ort til Drøftelse overfor hele Of
fentli,gheden. men her fremdrager ·man selv en Klasse, 
som der er ualmindelig stærk Rift om, .og samtidig 
har man netop søgt at hæve denne Klasses Lønfor
ho,ld op til en Højde, ;hvor man ganske overskyg
ger .en . Værkmesterstilling. Her mener vi, at For
holdet � stillet ganske paa )Hovedet; thi er der 
endelig en Værkmester,! der ikke kan trives i Værk
stedstjenesten, har han jo dog kunnet gøre god 
Fyldest som Lolmi;notivformand, - det omvendte er 
derimod ukendt. 

Her har Jnu vore Foresatte paastaaet, at 
der til Lokomotivforma'lldsgerningep · kræ
ver særlig duelige Maskinarbejdere. nette 
har vi ikke indvendt /noget imod, men kun 

- paastaaet, at saadarn1e findes i stort Tal 
blandt tle ca. 1700 Lokomotivmænd, der er 
ansatte iVed Statsbanerne. Og nu kommer De, 
Hr. !Redaktør, og siger: Nej, hUe Børn, der 

I ' 

he}e !er slet ikke saa farligt, det er slet ikke 
saa )va:nskeligt at værre Lokomotivflormand; 
thi �i har set, at Folk, som ikke kan trives 
paa •Væ:rksteclreni,e, har gjort uclmæ.rk,et Fyl
dest som Lokomotivformand. 

Her :staar lrn Paastarhd mod Paastand. Bus
se paastod i sin Skrh11else, at han maatte have 
Maskinarbejdere, ·og J)e, Hr. Redaktør, siger 
nej, k:Le,t behøves ikke, thi o. s. v. 
-� Mon vi saa ikke allig,ey;el faar Ret i, at den
bedst kvalificerrede er Lokomotivmanden. Og
han har desudelfr et naturligt Krav paa for
retten. Maa vi saa tilføje, at Vejen til Lo-

' . 

.. 
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komotivmandsgerningen staar eller har staaet 
aaben for alle V,ærkstedets Smede og Maskin
arbejdere. 

Efter iat De paa: denne vel kraftige iMaade 
har givet Deil'es Besyv med, erklærer De: 

Vi skal forøvri,gt. ikk� 'blande, �s i Diskussionen 
om de uhyre Kvalifikati,oner, .der hører til for at 
blive Lok+omtovf.ormand; vi mener, at �et K,ap+løb, 
der nu finder Sted �g som gives offentligt l.Jdtryk, 
er til Skade for hele �tanden; men vi har ikl,e 
villet nægte vor udsender at gøre sine Bemærk
ninger til den , udfordrende Artikel. 

Nej s.aamænd, naar De har sgat, hvad De 
vil, saa har den næste Ordet. 

Arbejdsløshedsloven 
og Tjenestemændene. 

Ved Arbejdsløshedslovens F o-relæggelse i 
Landstinget den 30te J a:nuar · d. A. ud
talte ,de forsk+ellige Partif ø1�ere deres større 
eller mindre Sympati for det forelagte For-
slag. 

• 

Den socialdemokratiske . Ordfører, L.'ands
tingsmand Chr. Christianseri udtalte ifølge 
,,Soc.-Dem."s Referat følgende: 

Mit Parti maa hævde, at den Hjælp, Lovfor
slaget rummetr

1 
aldeles ikke er af en saadan 

Størtelse, at den,taal-er Formindskelse. Over-
fpr den Frygt, at Understøttelsen skal nærme 
sig Lønnen, vil jeg hævde, at trods den Høj
,konjunktur, der har vær,et, og trods Stigning 
i Lønnen, er de fleste Arbejdere - selv efter 
al den offentlige Støtte, som ydes - i Virke
ligheden daarligere stillet end tidligere. 
, . Man maa endvidere holde sig for Øje, at 
man ved en B+es.temmelse om, at den samlede 

_ Indtægt for et Hjeni kun \maa naa et vist 
Beløb, ødelægger Frugten f:)f smukke Bestræ-

·- belser for at højne de (enkelte Hjems Stan
dard, og dermed at gaa ;i Spidsen for hel1e
Arbejderklassens Højnelse. At trykke hele 
den Del •af Arbejderklassen, som er ramt af 
Arbejdsløsheden, ned under en bestemt Eksi
stensgrænse, er ingen Kulturopgave. Mit 
Parti gaar ikke med til ,saadanne begræn
sende Best�mmelser. Lovforslaget har Sik
kerhedsv-entiler nok som det er. 
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eg anbefaler det til hurtig Vedtagelse i

• en uforringet Skikkelse."
Denne :U dtal-else vil sikkert falde sammen

med det stor-e Flertal af Tjenestemænds Op
fattels,e af Situationen.

Ingen maa som Følge af de herskende For
hold lide Nød! Og at Staten har øn Pligt til
at træde hjælpende til.

Og ti.og er der noget i denne Udtalelse, som 
vil vække Tj+enestemænde:ne til Eftertanke. 

I lwor ritn$e Grad har S tatein ikke, under 
disse kritiskie Forhold, værnet sine eg:ne Ar
bejderie

i 
- Tjeneste:mæ:nde:ne, mod at lide 

Nød Hvor mange Hj+em ligger ikke nu, i det 
fjerde Krigsaar trods Dyrtidstillægene, saa at 
sig:e paa R uine1ns Rand baade økonomisk og 
moralsk. 

Tjenestema!ndshjtemm1ene hører maaske ikke 
til de Hjem, Landstingsmanden ta:mk+er paa, 
naar hall1 udtaler: ,,- ødelægge Frugtein af 
smukke �,estræbelser for at højne de e1nkelte 
Hjems Standard". 

Ja, maaske hø:rier Tje'l1Jestemandshjemmme 
ikke til den Kategori. • · 

Tjenes·bemæ:ndenre har saa sandt /lldrig spun-· 
det Guld. Vi har i Aare;nes Løb fra Tid til

a:nrde:n faa,e:t vor Løtn forbedret, ;men det er 
aitid )først sket efter at Lønne:n i flere Aar 
ikke har staaieC i Forhold til Livsfor'Iløden
hedernes )Væ:rdi o. m. a. Og naar tfje;n.est0-
mæ:nde1ne har væ!f'et !nedsat i Armods Tilstand. 

At r:t,'jen+erstemætndelne i disse J\ar har Væiret 
heinvist til at klare sig 'efter Evn.e, er ein 
Keindsgernin,g. 

Og hvorledes har de klaret sig? · 
Det �,r højst forskellige Maader, Tjeneste

niæ!nde1n1e har maatbet anvende for at kunne 
klare 'de nødtørftigste daglige Udgifter for at 
opreth+oldte Hjemmene. 
I For lnogles Vedkomme111de har Hustruen 

maattet tagie fat. Dette, at Hustruen - t v  u n
g e n  'a. f N ø d ve in d i g h ,e d  e n, - maaske dag
lig maa lade Hjem og Børn skøUe sig selv, 
virker jo ikkJe højne111de paa Hjemm'ets Stan
dard. Eller man har været henvist til ved 
Laal1 at heinte det :nødvendig� Supplemeint. 

Paa dette Omraade maa :man jo erkende, 
at Staten er traadt hjælpende til, om end de' 
fleste vel .nok vil sige, at det er en tvivlsom 

• 



. I 

Anerkendelse, et tvivlsomt Gode. 
Let er det at laa:n:e, - m'® hvor svært er det 

ikke ;at svare Afdr4gene, og .adskillige, cter 
hitr lmaattet betræde denne Skraaplan, er ikke 
genn,em iaUe deres Tjenesteaar kommen ud 
af '.deæs Gæld. 

Udt parodisk virker det, at 'Tj,enestemæn
doo� i:ndø.n deres Ansættelse maa skaffe Attest 
for. ;.- at ije er /g:ældfri, for saa i Løbet af 
faa Aar at · v,ære bragt saa langt ned, 
at kiet at stifte Gæld for mange er den sidste 
og _eniestc Udvej! 

Ja, det Spørgsmaal rejses maaske: Hvorfor 
gik kle da i Statstj,eneste? Var aet Unifor
moos .forlro.me Forgyldning? EUer var det 
Ubetænksomhed? Troen paa den faste Stil
lings imange og i det civile Liv saa omtalte 
og thøjtpriste Fordele, der, :naar man først 
har [ært dem ;·nærmere .at kende, bliver af 
mere �d tvivlsom Værdi. ' 
Forunderligt, · at der ,endnu findes Folk, 
hvem�ctemi1e Elendighed frister. 

E:� taJnden og maask,e den farligste, 'mea:i ikke 
mindst søgte Udv,ej -for at faa det nødvendige 
til Livets Ophold, er B_i,erhverv. 
· Hvor nia;ngie ha:r ikke et ,saada:nt. Efter
ma�ske 16-18 Time:rs' '];'jeneste skal end11u
:nogle ffimei· af Dø.gnet eller den surt fortje1nte
Fridag anvemdes . for at tj-e:rie iet Par usle
Kroner. 'i

Mon det iklm i Længden er farligt for Sta
ten, for T}enestens sikre Udførelse, at have 
overtrætte, af Nmriugssorger nervøse og for-
pinte Tje!nestemæind? • 

I 

Har Staten ikkie hidtil 'haft Forstaaelsell1 af, 
at id.en bør være en god Arbejdsgiver, har 
Administrationen sandelig heller ikk�, hvad 
de gentagne Gange omtalte Fortolkninger o. 
æ. 1sandelig bærer Vidnesbyrd om. 

Som et af die sidste Eksempler, at idømme 
en JTjenestemaind 1 Kr. - een: .Krone - i 
Ersta�ning for en u d  ,e n  h a n s  Skyld bort
kommen Haandsignallygte - næppe en Tien
dedel }lf Lygtens V,æwdi. 

Denne Kron1e betyder intet som helst for 
Statsbanerne, for den paag:æld_ende er den 
maaske Brødet den sidste Dag i Maa:neden, 

' og �m Straf er den nedbrydende, fordi den 
, føleis )Uretfæ�dig. 

Hvor !mange Hundi,eder, ja Tusinder af 
Kroner ødes ikke mellem Aar og Dag. Men 
her JVa:r de,t som altid le'll tisset lø1inet Tje
nestemand, der maatte nøde., 

Var der ikkie Grund til ,j et saada:nt Til-
fælde at sie stort paa Forholdet, og da særrlig 
for a'idetn? 

,,Hvor lier handl1es, der spildes!" 

Men og.saa disse F,orhold faar vel en Ende! 
,,· 

_Om inogetn Tid tages der atter· fat for at 
fastsætte )Dyrtidstillæget for det kommende 
Aar eller ,em Del, deraf. 

Endelig ikommer vel .o.gsaa Lønningsloven 
frem rn Behandling. 

Maatte �et Storsyn, Landstingsmand Chr. 
Christia;nsen lagd,e for Dagen ved Forelæg
g1elsell1 !af Arbejdsløshedsloven, ogsaa da være 
til 1Steide, forenet med forstaaelsen , af, ;it 
Tjenestemæ:nde:ne udfører et Arbejde for San1-
fundet, �oni ,er Løn værd, pg at det ogsaa 
�r ie[l Kulturopgav•e at højne disses Levevil
kaar :og dermed deres Hjems Standard. 

Dette har vi Vlel :n,æppe Gru:nd til at ængstes 
for. 

, 
, ,1 

Men dier ,er dog Gru11d \til at mane til 
Sammenhold. 
· Der 1er Tid \:mdnu m ·at indhente, hvad

TjeoostemaJndsorganisationerne i Almindelig
hed har ladet uænset, ;nemli_g ,Skabelsen af
et økonomisk Rygstød, der gennem. Tiderne
var dem civile Arbejders bedste Hjælper i
Kampen for bedre Levevilkaar, og som ogsaa
bar klem fi,em til deres nuværende Plads.

Der er derfor ogsaa Grund for os Lokomo
tivm.æ:nd 111øje at overveje det i "Lok.-Tid." 
for 1._ F ebrua:r d. A. opridsede Forslag om 
Kontin'gø.ntforhøjelse til Fordel for et Kamp-
fond. ( 

. 

Lad :os haabe, der aldrig bliver Trang der-
for. '· . . 

' 

Men lad os ogsaa være 1enige om, a� om 
Staten, ;som Arbejdsgiver ikke vil lønne os, 
som !den hør, s·om den gode Arbejdsgiver, 
eUer i det hele give os den Behandling, som 
vi 1som deins Arbejdere .ha_r Krav paa, da vil 
den ogsaa finde os rede til at tage Kampen. 
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op for bedre og lysere Livsvilkaar end de:m,

der hidtil •eir bleve:n Statens Tjenestemænd·

tildelt. I(, JO ha Il s.e Il.

25 Aars Jubilæum·. 
Den l. April kan Lokomotivfører V. Harmon, · Ny

bor-g, fejre 25 Aiarsda.g'en for sin Ansættels.e som 
Lokomotivmand. 

Adresse: ,,Arnen", Vini{elvej, Nyborg. 
. ,, 
- ----

Økorlomi og 
Lokomotivførerkitlerne. 

\'i har fornyli.g set. at Generaldirektøren anmodede 
Personalel om at spare paa Uniformerne. Vi skal 
være de første til at indrømme at Tiden opfordrer 
til SparsornmeJi,ghed med alt, og forsaavidt kan man 
ikke "indvende noget særligt 1nocl der\ fremsatte Hen
stilling. Men vi er dog ;tilbøjelige til at mene, at 
det muligvis skortes vore højere· Embedsmænd paa 
tilstrækkelig Iver for Fremskaffelse af Uniformer. 
M)an er vist tilbøjelig til .at glemme, at de Folk, dfil
f,aar k!enne udleveret. ogsaa · er �em, der hurtigst
slider xiem op. - Vi ved ikke om det er helt umu
ligt at skaffe Stof til Uniforn��rne; men vi vil dog
rette en indtrængende Hen.s,tilling om, at alle Forsøg
gøres paa at faa dem 1frem hurtigst muligt. For
Lokomotivper�onalet stiller det sig saaledes, at sam�
tidig med at ovenoms.taaende Henstilling fremkom blev.
Tvist- tog Sæberationerne n:iindre, og Følgen· hemf er
den, at Personalet har Vanskelighed ved ai holde Snav
set fra sig. 1I Forvejen var �ationerne allerede smaa
og vi har alle bøjet os for Nødvendigheden af den
nye Nedsættels�; men vi kan vanskeligt finde os
i,. at det skal. gaa µd over· vort private Tøj, fordi
at Priserne paa Klæder er _steget saa v•oldsomt, at
det er s•aa at s1ge ;umuligt at faa anskaffet nye og
de gamle lider under MangJen paa fomnnæV11te
Materiale. Og det er netop tFø1gen af Mangel· paa
Tvist og Sæbe. Maskinerne k,an ikke holdes saa rene.
som de burde, s.aa Pers,onalet erterhaanden f.aar
Tøj'et ful:dkommen · ødelagt uden Vdsigt til at faa
andef. - Vi vil ,<ierf.or rette en indtrængende Hen
stilling om, at man snarest tm�igt søger at levere
L9foomotivførerne Kitlerne, som i Henhold til Med
delelse til nærværende Blads Redaktør skulde le
veres til April. Det var jo Meningep, at disse sJmlde
tjene til at skænne L•okomotivførernes Klæder saavel
v,e,d Eftersyn af Maskinen som for Kuls.tøv, og har
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disse været nødvendige før, er de helt .uu,ndværlige 
nu efterh8Janden s•om Mas)iinernes Renholdelse nød
tvungen bliv�r ringere. - Har t-'orholdene medført 
disse Kalamiteter. inene1· vi, at Statsbanerne føi:st 
og fremmest har Phgt til at bøde herpaa og 'hjælpe 
Persona.let µd over 'disse Vanskeligheder enten paa 
den .ene eller- den anden (Maade. Skal der gøres 
no,get, maa det gøres snart, inden alt Tøjet er øde
Lagt, o-g derfor venter 'vi •snart at høre, at der er 
bleven Gang ,i Sagen. 

,F l e r e Lo.k o m o t i v f ø r e r e. 
Vi ;er forundret over, at der endnu· ingep. Maaltag-

1ting har fundet Sted, Ojg denne- kan formentlig ikke 
væne ret besværli!g, ,Vi vil derfor henstille at den 
fremsatte :Anmodning gøres til Genstand f�r al�or
lige. Overvejelser, d�r resulterer· i, at Kitlerne snart 
udlever,e,- Personalet. Forholdene udvikler sig s-aa,
ledes" at de er paatrængende nødvendige, iaa nødven
dige_ p.t de maa skaff:es; thi den Art Økonomi kom
mer Persona1et til at betale i dyre Domme . 

E�l 

Kontingentforhøjelse. 
S 

t) . ,. 
om vi ser af sidste Hovedpe.s.tyrelsesmø• 

des Ref,erat skal vi jo have en .•Kontingentforhøfetse 
ef.ter Hr. Lokfører ·Mortensens Fo�slag .. 

1 Jeg tillader 
. 

, ' ') 1mg at spør,ge: hv;ad skal de mange Penge bruges 
til, d:-J. v1 j-o som bekendt ingen Strejkeret har, /9f 

1 det � da til Strejke. 'at man ,bruger en stor Kass.e
beholdl}-ing og ikke til A,dministration, )kke h�ll�� 
til Alderdomsforsørgelse. Den beds.te Maade. jeg kan 
tænke mig s.aadan en Sum Penge anvendt -pa:i. er 
at mar: med Dqns.k Smede- og Maskinarbejder-For� 
bund Slutter en Overenskomst, s-aalede,s at de gar
derer os mod, Tilgang af Maskinarbejdere naar ·vi 
ikke k.a11 faa gennemført vore rimelige K�av,· ··For 
den Forhandlingsmaade, som I Administrahon�n By
der 'os, den hverken ·vil ,ener kan vi vedb1iventle 
finde. p,s i. Er det p.t forhandle, naå-r A�I,1istr'a
tionens Repræsentanter møder med en forud , u_for
anderlig Opfattelse, _ er det at forhandly? Nej, det 
er at diktere. Og paa !den Måade giver jeg· ikke 
meget for de lovpriste Forhandlings.regler vi har 
kæmpet saa meget for at iraa.· Derfor m�ne1r "jeg. 
skal vi have Kontingentforhøjelse s,aa lad os faa 
�n Overenskomst med_ D. S, og M, 'F., saaledes at ".i 
ved at give en vis Sum om A,aret pr. ·Medlem· kan 
stoppe al . Tilgang til Statsbanerne paa vor Ordre, 
det er sikkert den rette !Vej, og det er et af de 
Midler, s·om man bedst kan bruge mod Administra
tieopen, saa de ikke vedblivende J;:a;n byde os' den 
nugældende Forhandlingsma�c;le og Sultekin. , Uerfor, 
lad ps fa.a nog,en Garanti Jor vore Penge kommer 
paa de rette Steder og at vi derigennem kan · faa 
nogen Glæde og Gavn af dem, M. H'.' 
1 Om nærmere Tilknytning til de samvirkend� ,Fag
forbund vil 'de;r paa det kommende Delege.retm�de 
blive rig Lejlighed til at tale. Det, det i ,Øj�li�4e1 
drejer sig om, er at .skabe det nødvenpige økpnQ-

--=-="""""'~--------:---==-=----===-=---
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ntlske Ry,gstød for Organisationen, og disse Bestræ
belser tror vi ogsaa at Hr. M. H. er med til at 
fremme. Naar Forslaget kommer til Behandling, vil 
dette være ledsaget af .Bestemmelser, der giverr den 
fornødne Garanti for Pengenes Anvendelse o,a vi 

' " 

haaber, at disse da vil blive af en saad·an Be-
skaffenhed_ at Medlemmerne vil l'aa baade Glæde ()f!. 
Gavn deraf. R e d. 

Lokomotivmaskinister. 
Ved at læse Referatet af Lokomotivfører Mortensens 

Tale i Lønningskommissfonen f.aar man kun yder
ligere )Qekræftet, at han er ·en'. første Klasses Loko
motivmand. Mortens,en har Øjet aabent for alt hvad 

_ der ligger en malkontent Medansat--paa · Hjert�, selv 
et Spør,gsmaal som Slillingsbetegnelse har han frem
ført for Ifommissionen. Jeg· synes,, og ma;ge .for
uden mi,g, at Betegnelsen "Fyrbøder" er absolut for
kert for Lq)rnmotivførerens Medhjælper, �g for de 
mange, der gør Ene-Tjeneste paa · Rangermaskinerne. 
Vore Medmennesker har, jo nu en Gang dannet sig 
et bestemt Billede af en ,,Fyrbøder". 

De mener som C.hr. Bogø: 
,,Den Fyrbøder stander i sorten Hul, 

saa sort soni Kul. 
Me.ns Sveden ham driver fra Bryst og fra Hyg, • 
han brygger dejligste livsstærke Bryg, 
mens Mester\ paa Vandstand og Tryk giver Agt;
men Fyrbøderen slynger fr.a Bunkernes Hul 

i Hden sit Kul." 
Det er de Tanker, Folk har og straks bliver gre0 

b;en af, na,ar Talen falder \Paa Fyrbødere. - . Det 
er ;dem, der ikke, ganske passer paa Lokomotivfø
rerens Medhjælper. og jeg mener, ,at vi Lokomo
tivfyrbødere i li,ge saa høj Grad er Maskinister som 
d� fleste af samme Navn, der farer tjl Søs·. - Gaar 
d� Brud paa et eller andet ved en Skibsmaskine 
selv p.� den k.an ,;gaa rundt",. siger 1. Mester: ,,stop 
Maskinen p,g lad os faa det repareret". En Lokomo
_tivfør,er_ siger derimod: ,,vi maa se at "klare" den,·
prøv det eller det". Og saa søger man, selv under 
Kørselen at faa Fejlen udbedret for ikke at skabe 

� 
. ' 

For:sink�lse p,g alt hvad dermed følger. Man skulde 
anta,ge, at Administrati,one11 i givet Fald paa det 
varmeste vilde anbefale dette .beskedne Ønske en 
Navneforandring maa siges at være. Dm yn�re. • 

Foredrag. 
Den 7. Marts var Medlemmer af Sjælland�Fal- 1

sters Afdeling.er samlede i København i City Sel
skabslokaler til Foredrag af Hr. Assistent 0ver
·meyer "om de første sjællandske ,Lokomotiver 6g

, deres Tilblivelseshistorie." Der var saa mange Med- r
lemmer med Damer til Stede i Salen som denne
kunde rumme,. ,01g at Foredraget fangede Medlem
mernes Interesse kunde man uvilkaarli,gt føle fordi
der var ganske stille i Salen al den" Tid, For:draget 
Tar�de, kun nu ,og da afbrudt af Munterhed, naar 

I Hr. 0hmeyer krydrede Emnet med en eller anden 
lille Historie f,·a den Tid J7o:-edraget. omhandl-:xlP. 
' Foreclra,get var meget i:1t�r:,,;sant og ble\- ledsaget 
af gode LysbillEder. Fo: s",m(n 1en lønnede da ogsaa 
Hr. 0hmeyer med stærkt Bifald. 

Forsaavidt det skulde Jykkes at 
0hmeyer til at gentage sit Fot Jdrag 
p,aa Fyn, vil vi paa det varmeste 
Medlemmer at komme tilstede. De 
skuffede i deres F•orventning:2r. 

formaa Hr. 
i Jylland eller 
anbefale vore 
vil ikke• blive 1 

Efter Foredra'.gel fik Medlemmer med' dei'es Damer 
Lejlighed til en lille Dans til Kl. 11, og man moreck 
sig fortræffeligt. - Det var en fornøjelig Aften, For
eningen havde beredt sine Medlemmer. 

Afskedsfest. 
Falsters Lolwmotivfører-AfcleJing afholdt den 2. 

Marts Fest for Lokomotivfører Joh. Poggensee i An
lledning af hans Afsked fra 1Statsbaner1e. 

I Festen deltog efter h\clbydelse /foruden Æres
gæsten Lokomotivmesteren og pens .. Lokomotivfører 

, J. Kristensen. 
Man 'samledes Kl. (;i paa G:edser Hotel, hvor Vær

ten havde dækket et nydeligt Bord, der ,ikke i nogen 
Maade bar Præg af Dyrtid og Rationering, og det 
vis.'te sig hurtigt, at man �orstocl at gou.l'ere hans 
Frembringelser. 

Formanden "bød ,,Velkommen" og overrakte Hr. 
Poggensee et smukt Ur til Erindring om Kollegerne 
paa Falster, hvorefter Lokomotivmesteren talte for 
Hr. Poggensee, som han sammenlignede med For
tidens holde Kæmper, og· efter at have staaet paa 
Maskinen i 46 A,ar endnu kunde nyde Livet i 
mange Aar og sluttede med . et Leve for Hæde:rsgæ-
sten. 

Efter at en Sang var afsunget, af hvilken aftryk
kes et Par Vers fulgte U'alerne Slag i Slag for 

· Foreningen, Lokom'otivmeste_ren', Sammenholdet �- m. 
og fortsattes ved Kaffen og en Bolle Punsch.

Behag at træde nærmere Hurra! I-Jer er Sold!
thi Po,ggensee, den gæve, ;kal det ha', Kæmpen bold,
og kan I Melodien, saa kom her faldera,
men kan I ikke li' en, saa la vær - fa) dera. ·

,

Med højt Humør i Selerne han sprang som �n Kat,
hver Dag paa "Futteµ" op, ,og med. en Sang' tog

1 · • han .fat.
Var Poggensee vor Fører, sad vi trygt - faldera,
og rasled genneni Falster uden Frygt - fa�dera.

Nej, han som Solen straa1er, naar den skinner i Maj,
j�g ved ej, hvad I mener, -men det finder nu Jeg,
da Taler og Historier han 'strø'r - faldera.
med et velsignet prægtigt godt Humør - f�ldera

I 

' ._ 
• 

Først sent· skiltes man, enige om: at have tilbragt
en behageUg Aften. M.. J o h a n s e n.

... 



Sjælland-falsterske Biblioteker. 

Det sjæl.-falst. Statsbanepersonales Bibliotek af
holder µ-ener.alforsamling Lørdag den 23. Marts, Kl. 
8 Aften i Lokalerne. Istedgade 3, 1. Sal. Da.gsorrle
nen ,er: 1 Aflægge1s:e af Beretning, 2. Fremlæggelse 
af Regnskab, 3. Valg at Stemmetænere, 4. Forslag om 
Ændringer i Vedtægterne, 5. Eventuelt. 

Ti rde forestaaende Val,g er opstillet Bestyrelsen: 
Kontorchef Schwianenflu,gel o.g Ass .. Møller, Revisor: 
Ass. Heurlin, Suppleanter til Bestyrelsen: Ass. C. P, 
Petersen og C. Dænckennortensen, Revisorsuppleant: 
Ass. Møller Holst. 

Navneskifte: 
Lokfører P. M. Rasmussen, Lang.aa, hedder Peder 

Mammen fra 5.-2.-18. 
Afsked: 

Lokfyrbøder F. H� A. Andersen Østerbro, paa 
Grund af Svagelighed med Pensi,on f;a 30.-4.-18. · 
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t. Marts ,01s.
forfremmet til Lokfyrbøder er Haandværkeri 

J�, J. B; Birkbo, Esbjerg, � Esbjerg, 
Forflyttet efter An■øgning: 

Lokfyrb. A. P. Rasmussen, Esbjer-g, til. Struer. 

Rettelse. 

Ved en Trykfejl i Artiklen om ,,Slidet paa Loko
motive.rnes Hjulflanger og disses Smøring" staar S. 
41, 1. Spi., 5 L. f, P,: Stødet, skal være: Slidet og
S. 42,' l. Sp., ·3, U f, n,: Ledebevægelsen; skal være:
Sidebevægelsen. 

I
Godt økonomisk Nyt!_ 

Kli11gry 5æbespaaner.
Pen mest økonomisk og let 

t�ste Maade at bruge Hushold 
nmgssæbe paa. faaa overalt. 

·Bekendtgørelse
til Dansk Lokomotivforbunds Medlemmer. 

Det meddeles de ærede Medlemmer, at der er 
aabnet et lste Klasses Møbelmagasin, hvor de 
erholder 10 pCt. foruden en yderst billig Pris 
paa alle Møbler. Ratebetaling kan indrømmes. 

Ærbødigs! 
Snedkermester A n to n D a m, 

2 Bnghavovej 2 (HJ. af Vesterbrog.) 

· · Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 1918 Bl omsterforretningen "C I ara" 
(Carl Jørgenøen) 

Vesterbroa;ade 194. TIi.Vester 135'7 y 
anbefaler sit store Udvalg i Blomster 
saavel afskaarae som Potteplanter HAFNIA, 

ca. 85 Millioner Kroner. 

Samlet forsikringsbestand pr, 1. Jan.19181 
ca. 300 Millioner Kroner. 

NøPPebPOS VinimpoPt Nørrebr.ogade 178.
ROBERT BERTHELSEN Tlf, Taga 1300 

Stort lager af lste Klasses Vin e  & Spirituosa. - - . Billigste Priser . 

til Mark og Have 

samt daaakc Blomatutøc. 
lfvor de ikke laas, bedes man forlange ilhutr. 

Katalog direkte fra 

A/S L. Dæhnfeld4. Oden.ae, 
(For Kbhvn.: Kebmagefr" 22..) 

Kran■e leveres til alle Priser 
med frlake Blomster, 

Rvg · 0
. 

' 

tobåk. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktionf Vesterbrogade 98 a 1: Kjøbenhavn B. Tlf. Vester 2895 v. 
Abonnementspris.: 2 Kr. 50 Øre aarlig, Tegnes påa alle Postkontorer i Skandinavien. 

A�nonce-Ekspeditioners,{ 
for Kjøbenhavn: C. Hansen, Sommerstedgade 221, Telefon Veater ,011.
for Provinsen: L Raamauea, Ham Tausenagade 14, Odense. Telefon 2298. 



B:ru de-Ud styr 
er Creme & Goldschmidt's Specialitet og kan ingen Steder
købes bedre og billigere. · · 

Tiaar der Landet 01Jer findes Tusinder af f>jem, 
h1Jortil Crome & Goldschmidt har le1Jeret Udstvret; saa 

-- skvldes dette 

' de'n aldrig S\Jigtende Holdbarhed i Brug. 
der stedse har 1Jæret kendetegnet paa Fabrikernes 'varer. 

'vi anbefaler det ærede Publikum at gøre deres 
Indkøb nu, idet 'vanskelighederne 1Jed Indførelse af Raa
materialer snart 1Jil 1Jære uo1Jerkommelige. 

Kontant Salg til f=abrikspriser. 

Crome & Goldschmidt 

Tandlæge Frk. Sørensen 
Citv, 

��OV�OiJ�OV�!Ø�OiJ�V�V�OiJ�OV�Oi?� 
�- § 
� Dam�r! i 

69, Istedgade 69, � c:z. 

Konsultation fra 10-7 Tlf. Vester 905 x :� Hattene pyntes ·gratis. �� -s::s· 
Hele Tandsæt fra 20 Kr � Vi har nu fremlagt �

• � vore Straahatte til Damer �
Ældre Tænder omsættes billigt, Plom- � og Børn. Billigste Priser �bering og Tandudtrækning, Moderate � paa Pladsen. Kun i Par- �Priser, Bedøvelse hver Dag Kl. 2, � tivarehandelen. Frederiks- �Reparation udføres paa faa Timer, � borggade 1 (lige overfor @
Jernbanefunktionærer indr. 5 pCt. � Rosenborggade.) @ 

:: ......... h ...... �-,�. ·1·. ·.·. h.. .. . �tffMOMOMOMOMOMOM(JMOMO�� : ,��t�rijro� UA� 8J�ull� LJF:Tænder s;,:��:: t�{!�:�:;::-
: 15, Absalønsgade 15, Udførelse. :: Smaa 

• Priser. :: Bedøvelse. : bør være D�res FODTØJ .OvergaardsKlinik, Istedgade9
.
7 : Leverandør 1 • Tlf. Vester 5552 x. 

: Forretnin�en grundlagt 1879. : -

··;::�·::�:�;:;�:::::::�::··· r=;=�l 
, F���t���!1�!���-�de 21 1 I i J !:;e:u::; =

i
�o7. j [ Q

Stort Reparationsværksted. ®e>o<:>ex::>�

se Il g e ll d s ty r .S· 
Log e ret_ 

Nørrebrogade · 158, Hj af Thorsgade 
5 Min. fra Slangerupbanen 5 Min. fra Nørrebros Station.

DyneP 
U'ldtæppeP 

VattæppeP 
PudevaaP 

DynevaaP 
samt GaPdineP (mindst 100 Mønstre). 
Fjer renses - Vaar vaskes.

Vaar syes o·g stoppes 
gratis. 

filial: Ryesgade 75.
r:!�S$$G$� 

Støt vore f\n noneører. 
Engelsk Spisestue, smuk, lys Eg, komplet, 500 Kroner 
Komplet hvidlakeret Soveværelse , ... , , 450 -
Moderne Eg. Spisestue .. , .. , .... , .. . , 250 -
Koinplet Eg. Herreværelse . , .... , , .. , 350 -

Bjelkes fllle 18 St._ o. G. 
=====-------==== 

. . • . . . . • . . 
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