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Lønningsloven. 

· Den 25. Aug. holdt Dansk Lok'omoti.vmands
Forening sit ekstraordinære Del,egeretmøde, 
paa' hvilket Resultaterne af de af Organisatio
nerne krævede Ændringer i L'ov 0111 Statens 
ffjenestemæt'id forelaa til Beh'andling. 

Paa dette Delegeretmøde vedto1gies en Re
solution, de1r bla a. kræ,vede Uniform'sspørgs,
maalet løst. I Resolutionen bestemtes det 
endvidere, at alle Resultaterne af Lønnings
lovskampagnen skulde forelægges M1edlem
merne til Urafstemning, naar det var givet, 
h'vad der ku:nde naas g,ennem Forhandling. 

I Henhold hertil blev der i Dagene den 
18. _til 23, September foretaget U1·afstemning,
og det er nu vedtaget at ·godkrencle L'oven. I
de'n Redegørelse, d,er udsendtes til Mtedlem·
merne h'ar .vi pointeret, hv'orfor vi m'aa,tte
tilraade v•ore M

1edlem'm'er at godk'�n:cle L'oven.
Vr naaede. ikke h'elt at faa �vore Ønsker 

gennemførte, men det naaede vel heller in
gen andre .Tjenestem'ænd; mJen vi' tror dogi 
at h.ri,cle sige, at idet det v:ed Forh'an!dlin:gJ
med Generaldirektoratet lykkedes os at faa 
løst Unifo1m1sspørgsmaalet; li'ører L'okomotiv
m�ri.dene ikke til de Tjenestemænd, der h'ar 
størst Grund :til at føle Bitterh'ed .. 
1 Loven, cleii traadte i Kraft den 1. Oktober, 
byder i flere Henseender Personalet gun
stigere Vilkaar end tidligere, bl. a. ,m'. I -l1. t. 
Pensi1on, h'rn1tigere Opnaaelse af Slutlønnen; 
men paa. den anden Side m'aa vi sige; at de 
Løpninger, Regeringen og Rigsdagen mente 

at kunne gaa med til, i ngenlunde .har, været 
i Stand til ,at imponere os, men lige netop 
var saaledes, ,at m·an ikke· kunde forsvare at 
forkaste den. 

Vr h'ar pem'ærket, at bl. � Folk'etingsm'and 
Abrah1an1sen, der .selv er Tj&estemand, frem
satte den Anskuelse, at naar Staten nu gik 
111ed til disse L'ønninger, m:aatte det vare en 
rum Tid, inden Tjenestemændene rejste nye 
Lønkrav. 

Vi er ganske enig med Folketingsm·andeq 
i, at det vilde vær•e heldigt, om ,forholdene! 
udviklede sig saadan,. at Tjenestem:ænclene 
ikke behøvede at k1om'me til Stat�n igen med 
Krav on1 Forøgelse af L'øn, Dyrtids- eller Kon
junktuiitillæg; m'en dette er jo ·�anske afh'æn
gig af, h'vo�ledes Forholdene ,udvilder sig i ,,, 
Fremtiden. M1en mel:l Kommissionsro1•sfaget 
i frisk M�n'd� nraa: vi bestemt h'�v'de, at det 
der er tilstrækkelig den ,ene. Miaaned, aJlerede .
den næste kan vise sig at 'væi·e for, lidt. 

Det er: derfor fugenlunde usandsynligt, at 
Tjenestemændene snart k'omm'er �gen, thi foirt
sættes den stadige Sti'gning, vi kender! fra de 
forndgaaende M.aaneder, i de k'ommen'de 
Maaneder, v�l man efter aHe So,lernæ,rker at 
dørn'me snai,t h'øre.fr1t Tjenestemændene igen 
med Krav ,om F1orh'øjelsc af Dirtids- Kon-
junktur- eller Stedtillæg. 

Det h'ar ikke været nogen helt let O'pgave 
at faa lVf,edlem'merne til at godkende Voven 
med det ',den b�deri, derfor føler vi' ogsaa, aJ 
det maa bli,ve Organisationernes Pligt, naar 
l\i�edlemmerne kr�v•e:i·, dette, og det kommer 
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sikkert, otm L'ønninger og alt bliveri ved ait 
stige, _paa;ny .at m'øde frem med vore Krav. 

Der er endnu nogle '.fing. man savner at se 
færdigbehandlet, og det gælder s.æ;r::lig det 
kørende Personale, hvodil vi Liokom:otivmæ1n<1 
hører, og det er bl. a. P:asts�ttels·e:n ,af Kø,re
pengenes og N atpeng,enes Størrelse, og, Be
stemmelserne om, hvor1'edes· de skal virke. 
I Henhold til § 1249 skal Kørepengene fra 
1. Oktober ,udbetales i Form af Timepenge,
og det vilde væ[rie meget øinskeiligit f,or os' snart 
at kunne fa:a · et Resultat paa dette. 

Vi h'ar for ikke Længe siden her i Bladet 
peget paa, _at 'de Kø:rep,ffilig,e, der udbetales1 nu, 

· eli utilstr,ækkelige og1 paavist, a,t diss.e sl·et ikke
har: fulgt .Trtt rned Dag- og Timepengenes
StigninJgi, endskønt µet' dog · var naturli,g, om
dette var: sket, fordi Kø:æpe:ng:ene for det kø
:rende Persona)e ,erstatter Dag- og TI:m.epenge,
so111: de ,øvrige Tjenestemænd faar, naar: de!
er borte fra Hjemstedet.

Vi har ventet taalmodig paa en Forhøj
else af ,Køriepengiene, p1g· vi venter nu paa
Resultatet af de Ov,�rviejelser ang. Køre- og
N atpe:ngenes Størrel'se o,� h'a:aber paa, at deitte
ikke maa lade vente for længe paa si,g, lig�:om
,vii haaber, ;af Overgån,gen hl Tim'epenge maa
medføre 'den ventede Forhøjelse.

Vi tillader. os :at optrykke Slutningen paa 
en Artikel i "Jernbanetidende',! for den. 16. 
SeptembeT: 

Den Tale, der:. saaledies paa Rigsda,gep. h'ar 
,v.ær:et føirt om, at :rru m'aatte man forvente osv .. , 
er ikke oprigtig) Tale, thi ingen kan for:Viemte, 
at Tjenes,tem�ndene, ;uden· en Gang at være 
naaet helt op til L'ørikonjunktureris: Top
punkt, paany skal lade sig glide ned ard Bak
ken til de en:de:r: i den samme Elendighedens 
Dal, hvori ·,de har befundet sig i de sidste 4 
Aar. 

Det vtlide ,derfor v�re h:efdigt, om' alle Par
ter: allerede pu g.jor,de sug klart, la:t de n:u fast
satte Lønninger ,under • Fbrudsæ,tnin:g af, at 
deres ølw1nomiske Basis jkk'e forryk'kes..--væ
sentligt, meget godt kan hblde. ,e,n rum' Tid, 
men at ,de l igesaa vel som ,enh'ver anden lnd
tægt �aa reguleres eft.er Forholdenes Krav 
og Tide1ns Behov. .. 

Tjenestemændene ønsker �n let. hellere end 
at de1• m'aa gaa den lærngist mulige TJd, forin- · 
den de atter behø,ver at' tilejlige L<:>,vgiivnings· 
magten med nye Lønkr:av. Det er til Fo.r:del 

fo:r: Lovgi�nifl!gJsmagten, om Florh'.oldene artede
sig saafodes, men det rer ikke mindst til For
del for Tjenestemændene,- der endnu aldrig 
en gaaet ,ud af de saakaldte Op;gangspedoder 
uden m'ed Tab. M1en vi · er _:_:_ det h'.ar :vi 
hverken her .i Bladet •eller noget an:tj;et ·sted 
lagt Skjul pa:a:r-, fast besluttet p:arn,)i det min1d
ste at beva:re den nu g,ene1°hvervede Løn
nings,�tanda;rid ,utio:ra.n.driet. iVi .vil :gerrre Na.a,be1, 

�t det ma,a vare læ'nge før den forry,kkeis -
saa vil det .vare længe før vi paany, )iiejs,eir Vøn
krav. Vajrer det ikke læ;nge, bringe:r: nye Pris� 
og Lønsti:gninge:r: .os h'urtig ned, saa kommer 
vi' hurtig igen.!! 

Til dette kan vi ganske slutte os, o�s·aa vi 
vil haabe, ,at det maa vare læ:nge, forinden 
vi! paany, r:ejser Lønkrav. M:en bliver det nød- · 
vendigt, kom·mer vi hurtigit igen. 

Generaldirektoratets E kspe
dition ·af Organis�tioners · 

Sager. 

Den Behandling af de Andraig:ender Henven
delser. F:or-espørgsler m. m. OriganfS:ationerne 
i Tide1�nes L'øb har indsenq.t til Gen:ewaldirek
toratet h'ar altid ladet meget t,ilbage: at ønsk:e; 
thi! selv om Tonen i den senel'!e Tid er bleven ' ' 

merie elskværdi1g e:r: Ek'speditionerne stadig 
'uhyg;gelig langsomme �,g Utilfredsheden der
f01; stigen:de. 

J ei:nba�eorg,anisa.tioner'nes F:�lesu.d valg 11ar 
nu taget dette for alle Organisationer saa ;vig
tige Spø1:gsmaal op og un:der 8. :A:uig1ust ind
sendt følgende Skrivelse: 

T.m Ge�etald�rektol'iatet fQr Sta�sban,erne.
Paa et M:øde if Fælles,udvalget fr�komJ der

fra forskellige 'Organisationers Side A:nmod
n'ing til FæUesudva�get om overfor Geineiral
di1:ektoratet at gø!l'e opm:�rks,om paa den Util
fredshed, der, hersk,e1· med den Maade, Org.s 
Sager beh'andles og ekspe:d:eres paa. 
Da Fællesudvalget ved tidligierie Lejligheder 
har været Genstand ,for saadanne Henvendel
ser, men �kke tidligere fra samtlige i Fælles
udvalget repr;�senterede Organisaitiorier, fin
der. ma:n de1ior Anledning til nu at meddele 
Genera!diiiekto�·atet dette. 

Ekspeditionen af Orga,nisationernes S:agier 
h'ar i de ,sidste 2-3 A'ar ladet meget tilbage 
at ønske .i Retnjng. a,f - h'ur1tig 'Ekspeditio111. 

1 , 

• 
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Det er Organisatior1:erne magitpaaligg,ende hur
ligt at kende Gcneraldirekto,ratets Stilling til 
de rejsLe Krav, baade for de Sagers Vedkom
mende, der afgøres af selve Generaldjrekto-
1·atet, saavel som at kendf Generaldirektrn·a
tets Stillingt il de Sager, der afgøres af Mfo'i
steriet og Lov_.g:ivningsmagten. 

'M,an har hidtil ikke villet tage Sp0rg1smaalet 
op, idet man erkender, at Generaldirekloratet 
ved den nye Statsbaneordnings Gennemfø
relse i Forbindelse med de unormale Tid�,r 
har haft meget at bestille; men man mener 
nu ikke længere at kunne undlade at stille 
J{rav om, at der foretages en gennemgribende 
Ændring i det paaklagede Forhold, idet man 
mener, al det vil være. saavd i Generaldirelk
lontl.ets J nleresse, a� der tilvejebringes en 

· Ordning, der kan bringe hele dette store
Spørgsmaal til en heldig Løsning, saaledes,
at den Utilfredshed, der nu faktisk hersker i
Organisationerne, kan falde bort.

Fællesudvalget mener, at det vil være nød
vendigt for at tilvejebringe. •et fuldt tilfreds
stillende Forhold paa dette Omraade, at der
oprettes et _særligt Kontor i Generaldirekto
ratet, hvor ·alle de fr'a Organisationerne frem
satte Sager behandles o� ·ekspederes, og hvor
Organisationsleclerne til enhver Tid kan faa
Underretning og Oplysning om Spørgsmaal,
der har Interesse for Organisationerne.

·Fællesudvalget vilde iøvrigit finde det øn
skeligt ved en Samtale med Generaldirektøren
næPmere at begrunde de fremførte Beklagel
ser og Anmodningen om et saadant Kontors
Oprettelse.

P. F., V.
R i c h. Li 1 l i e. 

--------

D. 0. Høgsgaarcl.

Det i Skrivelsens Slutning anførte Ønske 
om en Samtale med Generaldirektøren for 
nærmere at begrunde Utilfredsheden og frem'-. 
sætte Krav om Kontorets Oprettelse s,amt 
dettes Organisation blev imødekommet af 
Generaldirektøren, idet F:ællesudvalgets For
retningsudvalg, d'Hrr. Lokomotivfører Rich'. 
Lillie, Rorretningsfører Ch. Pete!rs•en, Assi
stent D. 0. Høgsgaard og Snedker U Hansen 
d. 3. September havde en Konference med
Generaldirektør-en og hvori bl. a. deltog] Ge
neralsekretæren og Kontorchef E. Lunn,
med det Resultat, at Generalcliæktø:ren imøde
kom Ønsket om E.ontor.ets Oprettelse og alle
r:ede i den nærmeste F:riemtid vilde paabe
gynde Oi:ganiseringen af,.. dette.

At Organisationerne rned den største In-

leresse• vil følge dette Kontors Virksomhed, 
siger sig selv, men det vilde ogsaa være vær
difuldt, om Generaldirektørens Ii1teri;esse for 
Kontorets Personale og Sammensætning· i 
Fremtiden stadig vil være til Stede. · 

Jernbaneorganisationernes 
' Fællesudvalg. 

Paa l'ællesuclvalgets Møde cl. 4. Seplember 
d. A. genvalg:tes · f01; det kommende Aar I Lo
komotivfø1rer Rich. Lillie til Formand, As
sistent D. 0. Høgsgaard til Sekretær1 og Sned
ker L. Hansen til Regnska,bsfører.

Til Næstformand i Stedet for Hr. Rod.e
vang, der ved sin F:orfremnrnlse til Togf�rer 
overgaar til J ernbanefor,ening,en og dermed 
'forlader Fællesudvalget, valgtes Forretnings
føre, Ch. Peterseen. 

De nævnte fire Herrei· danner Fællesudval
gets For'retningsudvalg. 

Hovedbestyrelsen 
og Kritiken. 

'Da der stadig under Lønningsforhandlin
gerne har været en Kritik �1den Lige mod tJ:fo" 
vedbestyrelsen og dens Arbejde,, k;unde jeg 
ønske, at de Medlemmer, som kan og vil se 
det store Arbejde samme Hovedbestyrelse har 
udrettet, vilde udtale sig saaledes, at cleir blev 
lidt mere Balance i Forholdet. .Jeg for mit 
Vedkommende kan udmærket sætte 'mig ind 
i, hv,or vanskeligt det er at gø.re alle tilfreds; 
det er .nu en Gang en Umuli,glrncl. M,en •s,elv 
de mest utilfredse af D. L. F.s lVf,edlemmeir 
maa anerkende, at Hovedbestyrelsen ikke har 
ligget paa den lade Side. Hvor mange M:øder 
og F1orihand1inger bar .den ikke haft i det 
sidste halve Aar. Forhandlinger, hvor det 
gjaldt om at møde med et klart Hoved, hvor 
hvert Ord og hver Sætning, der blev sagt, 
nøje skul.de gennemtænkes. For hvis de ikke 
havde været paa deres Post, kunde det have 
uberegnelige Følger for mange Mennesker. 
Der bliver tidt sagt - m'aaske tankelø,st -, :at 
vi ikke har opnaaet noget ved /disse Forhand
linger og :Møder; men det maa jo være [Fo�k, 
som ikke kan elle1; ikkle vil :Se. - �fo,Jv'i har 
opna:aet endda temmelig meget, ja, j,eg vil 
endda sige, ål vi med Uniformen h�· opriaaet 
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ta. to Trediedele af, hvad der blev foi-langt i 
Forhandlingsgrundlaget for Lokførernes Ved
kommende og lidt mindre for Lokfyrbøclerne, 
og det kan man ingenlunde kalde et daarligt 
Resultat af Forhandlingerne. Dertil kommer 
saa den bebudede Forhøjelse af Tim1epengene. 
N aar vi Lokfyrbøclere faar ca. 27 Øre i 
Timen, kan enhver, ifølge cle Turer han kø,rer 
i, jo let regne ud, hvor meget hver kan tjene 
og jeg mener, det er ganske pæne Tal, ·vi !da 
kommer til. Undertegnede,. der kommer paa 
Slutløn, vil løselig regnet komme op paa ca. 
5200 Kr. plus fri Uniform; læg Værdien af 
alt dette sammen og sig saa, at ·vi jkke har 
noget at takke vor Hovedbestyrelse for. .To, 
jeg mener, _at vi er vore }edende Mænd ,en 
Tak skyldig for det de har "bragt i Land 'Lil 
os ad Forhandlingens Vej. Og jeg vil haabe, 
a:t deres F:orslag m'aa blive vedtaiget med stor 
l\�ajo1itet, det _vilde kun være en rimelig Aner
kendelse af det kolossale Arbejde de Mænd 
har ydet, som staar i Spidsen for vor Orga
nisation, den OrganisaJion, som hidtil er ført 
fremad med gode Resultater og som vi kan 
være sikker paa ikke vil tabe i Miaadehold, 
Kraft og Styrke, saa længe vi har den. Ledelse, 
som vi har. 

Aarhus, den 19. September 1919. 
J. Sø:ren s e n. 

' 

Foreningen oe; dens Ledere. 

Naar man i en Aarrække har fulgt For
eningsarbejclet og deltaget saavel i Oppdsi
tionen som for Hovedbestyrelsen,' da - siger 
man ofte til sig selv: Hvor er Lederne ldog 
tåalmodige, at de dog gider at 'have den Ulej
lighed.' Og Gang paa Gang faar 'de en ,Omga1ig1 

for dette eller hint Arbe.i;de de har udf::nt
mange Gange med Møje og Besvær. Jeg spør
ger: Kan saadan en Ledelse arbejde med 
Glæde og med den Opofrelse, s�nn de burde 
og skulde gøre? Har vi ikke ogsaa Pli:gter? 
Skylder vi p.em ikke mange Ga�ge en Tali 
for den Opofrelse u� har tidvist for deres 
Kammerater? 

Den nye LønningslG>V har ikke skabt 'den 
Tilfredshed hos Kammeraterne, sorh d,et,var 
ønskeligt; men hvem tør paastaa, a.l Lederne 
har Skylden. Husk vel paa, de skal le'V"e 
under de selv samme F9rhold som vt, og !som 
Følge deraf ligiger det saa 1ige til, at :de ar
bejder for 'Højtryk og søger at skabe del 
bedste� der kan skaffes, og man maa ucltale1 
sin bedste Anerkendelse for den Opofrelse, 
Lederne har udvist for at skabe 'Tilfredshed 
hos alle Medlemmer. 

, Nogle vil sige: Vi kunde bringe dem' til
at give os, -hvad vi 'forlan,ger. Da vil jeg 
tillade mig at henlede de Herrers Opmærk
somhed paa Fagbevæ.gelsen i sin Helhed, der 
har man set, at Lederne saa vidt mulig !und
gaar Kamp, naar der er Mulighed for et /taale
ligt Førlig. Og vi har faaet Forlig paa. det 
Grundlag, og Lederne har skaffet os Ørenlyd 
hos Administrationen, og d_et vil forhaabent
lig være af Varighed, saa der er skabt :gen:.. 

sidig Forstaaelse, for- da vil man åJ.tid førle 
Glæde ved at udføre sit Arbejde. Deiior l1aa
ber jeg, at alle vi, som ønsker at ;raa :det bedste 
ud af Organisationen, er eni.ge om at finde 
en l\1aade, p•a.a hvilken vi kan sige ·Lederne 
Tak fo, deres store Arbejde, for det er �kke 
alene en Opmærksomhed vi skylder dem, me:n 
vi har ogsaa en Pligrt, da dette ogsaa for dem 
vil skabe Arbejdsglæde. 

Esbjerg, den 22. September 1919. 
K. J ø r g e n s e n.

En kjedelig affære. 

Til lokomolivfører Axel Fallan, Trondhjem, 
kom der for kort tid siden fra poliliet besked 
om at en forhenværende telegrafist Jacob Byc 
hadde rejst i Sverige, Danmark og Norge un
der navn av lokomotivfører Axel vVilheim 
Fallan. 

Erte1; Byes egen forklaring var han i:ørrnt fra 
Lier, hvor han som sindsyk var i forp"lejning, 
den 21. juli og pejst til Krisliania. Der g.ik 
han op paa Vestbanens telegrafkonlor og præ
senterte sig som lokoniolivfø,rer Mikk,els,e:n. 
Han fik laane en jernbanekalender og notede 
efter denne Fallans personalia. Samtidig fok 
han nogen blanketter til telegirammcr og paa 
en av disse skrev han attesrlation om al han 
had.de fribillet som lokomotivfører Pallan, for 
rejse over Kronsjø og Storii,en. Han rejsle saa 
til Kronsjø og derfra til M:almø. Han fotogra
ferte sig � Fredr.ikshald og fik ogsaa der pas. 
Hos faltigvæsenet � Fredrikshald fik han kr. 
5,00 i Fallans navn. I Kronsjø fik han laane 
kr. 20,00 hos stationsmesteren i Fallans navn. 
Fra Helsingør rejste Bye til Moss-Horten. 
L"aante kx·. 5,00 hos en fyrbøter i Skoppum og 
kr. 5,00 hos telegrafisten i Breyik. Rejsh� uden 
billet hl Kristiansand hvo,r han laante kr. 
50,00 av en lokomotivfører mot kvittering i 
Fallans navn, rejste derfra til Fredrikshavn, 
betalte billet paa D/S Jylland, rejste. med fri
billet til Vamdrup, rejste tilbal.e til Kolding 
f,or at faa passet paategnet. I Sassnitz blev 
han tilbakesendt fordi passet ikke var vis.ert. 
Rejste til M,almø, og Stockholm hvor han fik 

• 
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kr. o,00 paa konsulatet og fribillet mot at 
fremvise kopi av telegram til distriktschef,en 
i Tmndhjem, undertegnet Fallan. Rejstemoo 
hurtigtoget til Briicke og, derfra m'ed et gpdstog 
til Vii:nnas, hvor han laante kr. 5,00 av en 
fyrbøter Sjø:lund. Han laante kr. 10,00 av en 
fyrbø.ter i Vallivare og kr. 5,00 av en fyrbøfor 
j: 1M.almber:get. Endelig] laante han kr. ·6,00 
·av et kontorbitriide paa Kiruna. Han har
levert kvittering for alt han har mottat under
rejsen undtagen kr. 2,00 som vedkommende
ikke vilde ha kvittering for.

I Narvik forsøkte Bye at faa laane kr. 50,00
hos distriktschefen i Fallans na-vn, raen- da
inspektør Lund kjendte F:allan blev By,e arre
stert.

Foruden hvad Bye selv har opgit, har der
fra politikommissæren i Landskrona kommet
brev til F'allan med krav om indbetaling av 
kr. 30,00. Desuten har Bye laant kr. 50,00
av det norske konsulat i Mialmø,.

Det er naturligvis ove1ilødig at bemærk,e �t
Fallan føler sig ilde berø•rt av det rnisbruk

1 den sindsyke mand har gjort ay hans navn.

Vort norske Broderorgah anmoder os om 
at optage ovenstaaende Redegørelse af Hen
syn til Lokomotivføreren, hvis Navn den 
Sindssyge har misbrugt. R e d. 

Elektrificeringen af Schweitz 
Jernbaner. 

Fra Tysk ved Otto Bcndixcn. 

En af Ve:ridenskrigens Føl.ger er, at Betyd
ningen af elektrisk .Jernbanedrift er taget 
ganske ov·erordentlig til. Særlig naturligvis 
� Lande, som ikke selv producerer .Kul; men 
i saa Henseende har været afhængigi af Til
førsler andet Steds fra: I saadanne Lande 
har Vanskelighederne under Krigen været 
store og besværlige, dels paa Grund af V an
skeligheden ved overhovedet at faa Kul til
ført, dels paa Grund af disses overordentlige 
store Prisstigning. Intet Under da, at man i 
Lande. hvor Betingelser herfor er til Stede, 
,i forøget Grad har haft Opmærksomheden 
henvendt paa Jernbanernes Omlægning til 
elektrisk Drift. Saaledes i Sverri.g, hvor Sta
ten i, nogle Vandfald ejer nog1le glimrende 
Kraftkilder, og hvor en nedsat Kommission 
alt har .afgivet Betænkning, og i Schweitz, 

saaledes som v;i i det følgende skal se efte� 
en Beretning i "Zeitsch'r. f. Lbkomotivfiihrer". 

I Schweitz maatte saaledes Forandringen 
foregaa .i Retning af en tidligere i Udsigt stil
let Fremgangsmaade ved, Elektr;ificeringen af 
de schweitziske Forbundsbaner. Føir Indtræf
ningen af Krigen blev overslagsvis udreg,net, 
at Indførelsen a:f elektrisk Drift paa hele det 
schweitziske Forbundsbanenet vilde koste 
mindst en halv Mjlliard Francs. Derved blev 
Anskaffelsrn af elektriske ,Lokomotiver paa 

' \ ' 

Grund af følgende Betænkning ikke medreg-
net. Hidtil havde man hyer:t Aar udrangeret 
de ub:r;ugelige Damplokomotiver og de•rfor an
skaffet nye. I Fremtiden skulde i Stedet for 
de udrangerede Damplokomotiver anskaffes 
elektriske Lokom,otiver. Principielt sker der 
ingen Forandring, herved. 

Da alt under Verdenskrigen er blevet dy,� 
rere, og en væ;sentligi Prisstigning ogsaa vil 
forbHve efter Krigen:, maa antages, at en Elek
trificering af Forbundsbanerne vil koste 
mindst ¾ Mrniaro Francs. Tager man i Be
tragtning, at Elektrificeringens Gennemfarelse 
skal for:egaa i et Tidsrum af 30 Aar, saa giver 
dette en aarlig middel Anlæg;sudgift paa 25 
Millioner Francs. Skulde større Bidrag kunde 
stilles til Disposition, saa staar intet i Vejen 
for at 1ilføre større Florøgelser i det aarli:� 
Bygningsprojekt. 

Bygningsprograinmet for Elektrificeringens 
Gennemførelse fremviser tre Grupper, saale
des at der for hver omtrent er Tale fom ��It 

,Tidsrum af 10 Aar. 
Af Vandkraft vil til elektrisk Drift af hele 

,Forbundsbanenettet som Middel være 200,000 
Hestekræfter fra Turbineaksel nødvendig. 
Herved vil indtræde et højeste Forbrug .af 
omtrent 600,000 Hestes Kraft. 

1

Til Frembringelse af denne E'n'.erg!i besidder 
· Forbu_ndsbanerne allerede følgende Konces
sioner: Reuz fra Anderpiatt til Amsteg (med
Kraftværker i Gøscl1enen, 'N assen og Amsteg.),
Tessin fra Airolo til Lavo:rgo (med Kraftvær
ker i Ritom og Lavorg:o), Rhone fra Fiesch
til M.ørel og Binna (med Kraftværker i Mørnl
og Fiesch), Barberine, Eau noire ogi Trient
(med Kraftværker i Chatelard og Vernayaz).
Dertil kommer det allerede bestaaende Kraft
værk "Mass'aboden, som udnytter Rh:ones

• 

• 

• 

.... 
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Fald mellem Mørel og Massas Indløb og le
verer� den elektr,iske Kraft til Simplontunne
len. 

Over følgende Koncessioner er Underhand
linger i Gang: Etzel, Aare (fra Aaran tH Wil
degg) og Korstenenbach (Uri). 

AJle disse Koncessioner giver i Middel ·en 
Energi af 150,000 Hestes Kraft fra Turbine
aksel og er tilstrækkelig for Elektrificeringen 
af ¾ af P:orbundsbanenettet. For den mang
lende Fjerdedel søger Forbundsbanerne alt 
efter Omstændighederne at faa yderligere 
Koncessioner eller være meddelagtig i Eta
bleringen eller 1eje Elektricitet. hos Kraft
værker. 

For Rækkefølge·n, :i hvilken Ele�trificerin
gen af Forblindsbanernes: enkelte- Ltnier skal 
udføres, bliv,er ,betonet,. at deri samlede Grup
peinddeling alt efter Omstændighederne, og 
Forholdene endnu vil være Genstand for Æ·n
dringer. Ved L,everinge_n af den elektriske 
Kraft kan det ikke dreje sig ·om faste \Græn
ser. Størrelsen af den datidige Fuldendeilse 
af det disponible Kraftværk, den tidssvarende 
Forskydning af enkelte Liniers Elektrifice
ring overfor de dem fordelagtigst tilforord
nede Kranværker, forbigaaende eller vedva
rende Tilslutninger til Kraftværker udenfor 
Jernbanerne og andre Omstændigihejer vil 
holde ur.ænserne for Forsyningsomraadet i . 
Bevægelse, forsaavi,dt som der overhovedet 
kan tales 10m saadanne af Hensyn til detn. 
gensidige Understøttelse .af J ernbanekraftvær
kerne. Fuldførelsen af de nævnte og Bygini:n
gen af yderligere Kraftværker vil skride frem', 
.i Forhold til Væksten af Energibehovet som.
Følgf af Elektrificeringen af flere Linier.

Ved Gruppe I. (Erstfeld-Bellinzona) er Elek
trjficeringen i Udf@"elsen paa 109 km. Kraft
behov,et ved tllurbinen beløber sig som· M�ddel 
til 10,000 Hestes Kraft. Den elektriske Kraft 
leverer Ritom iVærk. 

Paa Linierne Bellinzona-Chiasso 55 km., 
E11stfeld-Luzern 60 km., GoMau-Thalwi,1-,
Zii:rjcn 45 km. og Immensee-WohLen-Rap
perswil (Aarau) 48 km. er Middelkraftbeho,vet 
rundt 15,000 Hestes Kraft Kraften tages fra 
det kombinerede Værk Amsteg o� R1tom·. · 

Strækningen Iselle-Brig 22 km. e:ri allerede 
. ii elektrisk Drift. 

,. 

Paa Linien Brig-Sitten er Elektrificerin� 
under Udføælse. Her beløber M:iddelkraftbe
hiovet sig til 2000 H. K., og Kr:aften 'tages 
fra 'Kraftstationen ved Rhone i M,assaboden. 

Strækningerne. Sitten-Lousanne 92 km.,, 
Lousanne-Vallorbe 46 km. har et Kraftbe
hov af 7000 I-1. K. Kraften leveres fra 'Kraft
værket ved Barbarine. 

Linierne Genf-Renens (Lousanne) 56 km., 
Lousanne-Freiburg-Bern 97 km. har et 
Kraftbehov af 9000 H. K. Kraften tages fra 
de forbundne Kraflværker ved Barbarine og 
Trient. 

Paa Strækningen Luzern-Olten-Basel 95 
km. er et-Kraftbehov af rundt 8000 H. 'IL 
Kraften leverer Kraftværket i Aare ved Rap
perswil. 

Linien Scherzlingen-Thun-Bern 32 km. 
bliver for Tiden elektrificeret. Kraften tages 
foreløbig fra Berus Elektricitetsværker. 

Strækningerne Wyterfeld- (Bern) Olten
Ziirich 128 km" F,.rugg-Pratteln (Basel) 49 
k'm. har for alle tre Linier et Middelkraft
behov af rundt 16,000 H. K. Kraften leveres 
af Kraftvæi:ket i Aare ved Rapperswil i For
bindelse med andre af de schweitziske F'or
bundsbaners Kraftstationer. 

Strækningerne Ziirich-'\Vinterthur - St. 
Qallen-Rorschach 99 km., Oerlikon (Zurich) 
-Eglisau-Schaffhausen 42 km. har et Kraft
behov _paa rundt 9000 H. K. - Kraften tages.
fra Elektricitets,Vffirket eller fra andre Kraft
værker. 

Linierne i denne Gruppe I omfatter 1128 
km., det vil ·sige omtrent 2/5 ,af Forbundsbane
nettet. Kulbehovet vil son1 Fø,lge, af Elektrifi
ceringen formindskes til mindre end det halve. 

Ved Gruppe II. kommer i Betragtning: 
Thalwil-Chur 105 km., Ziirich til M,eilen

. Rapperswil-Ziegelbriicke 70 km., Urnach
Rickentunnel-W attwil 14 km. Kraftbehovet 
b,eløber sig til rundt 9000 H. K. Kraften fleve
rer Etzelværket � Forbindelse med andre 
Kraftværker. 

Strækningerne Giimlihgen (Bern)-Langnau 
-Luzern 88 km., Olten-Solothurn-Biel 59
km., Vuzer11-Brunig-Interlaken 74 km. har
et Kraftbehov paa rundt 7000 H. K. Kraften
leverer Kraftværket l Aare ved Ra_pperswil
' 

. 

sammen med andJ.Te Værker.

' . 
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Linieme Daillens-Yverdon-Neuenborg
Biel 84 km., Neuenburg--'-L,a Ch'aux Fonds
Le Locle 39 km._, ZoUikon (Bern)-Bie:1-Son
ceboz-La Chaux de Fonds 71 l(m. har: et 
' - . 

Kraft)Jeho.v paa rundt 10,000 H. K. Kraften 
faas fra�de kombinerede Kraftvæ�·kei· ved Bar
barine og ved. Trient. 

De ,ove�nævnte Linier i Gruppe II omfat
te1� - tilsam'men 601 km. Tilsluttende disse 
Strækninger skal om m'ulig endnu yderligere 
nogle Linie1� som hørende, til Gruppe II elek
trificeres i det andet Tiaat. Resten falder da 

' ., 
i en yderligerei Gruppe. 

U ndersøgelses�ommissionens Beregninger 
førte en Tid til det Resrultat, at for :G,o,tthard
banens L.inie11 efter Fiorholdene i Aaret 1904 
h'av:d_e elektrisk- og D,ampdrift omtrnnt stillet
sig lige dyrt. Endvidere viste Beregning·en,, 
at ved en Fo:røgel�ei .af Trafik,en fr'ai 1904 :vi_tde
den elektriske Drift ved en Formindskelse af 
Dampdriften blive gunstigere. Nu h'ar Krigen 

· andret disse Forhold.
(Forts.) 

25 Aars Jubilæum. 

V. Berthelsen. 

Den I, Oktober lejrede Lokomotivfører V. Berthelsen, Gb., 
25 Aarsdagen for sin Ansættelse som Lokomotivmand. Ju
bilaren ansattes den I. Oktober 1894 i København som 
Lokomotivfyrbøder og blev. ved Forfremmelse til I ste Kla�se 

stationeret i Randers og kom ved sin Forfremmelse til Fører 
atter tilbage til København, for et Par Aar efter at blive 

' stationeret i Gedser, hvorfra han i 1912 vendte tilbage til Kø
Støt vor Organisation i Ord og Gerning. benhavn, Jubii.aren er godt kendt og afholdt blandt sine Med

C:,,OC,C>C>C>C><::>e:>C>C:,C:,c:x:x:::>c><::>c:x::,c:,,oc::,,c,c:,c:, 

Det sjælland-falsterske 
Statsbanepersonales Bibl-iotek. 

Grundet paa de vedvarende store Stigninger i Priserne paa 
Bøger, Indbinding, Tryksager m. v. er det nødvendigt at 
skride til en lille Forhøjelse af Medlemskontingentet. 
, Der afholdes i den Anledning en Generalforsamling Lør

dag den 18. Oktober, Kl. 8 Aften, i Bibliotekslokalerne, 
Istedgade 3 1, København 8., paa hvilken Bestyrelsen vil 
foreslaa at forhøje Kontingentet med 5 Øre pr. Maaned for 
de lavere Sats, r og IO Øre pr. \Vlaaned for de højere. 

\ Paa Generalforsamlingen vil Bestyrelsen derhos søge Be
mynd_igglse til eventuelt at optage et Laan i Anledning al et 
forestaaende Nytryk af Kataloget, hvilket vil medføre en Ud
gift af ca. I 0,000 Kr, 

· Beilyrelsen. 

ansatte for sit frie og joviale Væsen og er en meget inter
esseret Organisationsmand. Jubilaren har sikkert paa sin Høj
tidsdag modtaget mange Beviser paa, hvor afholdt han er. 
Vi løjer vor Hilsen og Lykønskning til de mange, han alt 
har modtaget i Haab om at Fremtiden maa li�ge ly�t for 
ham. 

V. Petersen, 

Lokomoitvlører V. Petersen, Helsingør, kunde den 1. Ok
tober fejre sit 25-aarige Jubilæum i Statsbanernes Tjeneste. 

•

• 
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Som ung Maskinarbejder har han arbejdet paa Statsbanernes 
Værksteder i København og blev I ste Oktober 1894 ansat 
som Lokomotivfyrbøder i Helsingør. Den 1 ste Juli 1902 for
fremmedes Hr. Petersen til Lokomotivfører samme Sted, og 
har i alle disse Aar kørt paa Nord- og Kystbanen. Hr. Pe
tersen har ved sin rolige og stille Optræden forstaaet at gøre 
sig afholdt imellem sine Medansat' e og er tillige et støt og_ 
godt Medlem af Dansk Lokomotivmands Forening. 

/�·-. 
;· 

C. M. Bruu�. 

P. .}l. Jensen, 

Lokomotivfører P. A. Jensen, Skanderborg, kunde den 1. 

Den I ste Oktober fejrede Lo.komotivfør.�r C. M. Bruun 
25 Aarsdagen for sin' Ansættels\' , som Lokomot"ivmand·, 
Jubilaren ansattes i København den I ste O�iober 1894 som 
Lokomotivfyrbøder, kom derfra til. Struer, se11c;re til Glyngøre 
og blev den lste Oktober 1901 udnævnt" til fører med Sta• 
tion i Fredericia. B. har gennem de mange Aar, han ha� 
været i Banernes Tjeneste, vundet sig mange Venner og i 
Dagens Anledning blev der af Ansatte og Ko\leger overrakt 
ham en Gave og vist ham megen Opmærksomlwd, Vi sender 
Jubilaren vor hjerteligst� Lykønskning. 

Oktober d. A. lejre 25 Aarsdagen for sin Ansættelse som 
Ldkomotivmand. Jensen blev Lokomotivfyrbøder I ste Ok
tober 1894 i Nyborg, senere Assdns og Fredericia, og blev 
Lokomotivfører I ste Juli 1902 i- København. Til Meålemslisten. 

Jubilaren har nu i en halv Snes Aar haft Station i Skan
derborg, hvor han har vundet sig mange Venner /ved sin 
jævne, bramfrie Færd. 

Overført fra D. S. og M. F. til D. L .. F. 
Lokomotivfyrb. A. Brusholm, Brande. 

Adressefortegnelse._ 
Foreningens Kontor: Vodroffsvej 3 b, Kjøbenhavn V. 

Hovedbestyrelsen: 
Formand: Lokomotivfører Rich. Lillie, Classensgade 49 3

, København 0. - Tlf. Øbro 3219 x:. 
Hovedkasserer: Lokomotivfører H. Kann, Dybbølsgade 26 2, København B. 
Redaktør: Lokomotivfører C. M. Christensen, Vesterbrogade 98 a •, Køb�nhavn B. Telt' Vester 2895 v. 
Sekretærer: 

og K. Johansen, Sommerstedgade 22 8, København B. 

Lokomotivførerkredsen: Lokomotivfyrbøderkredsen: 
Formand: Lokfører M. Mortensen, Rosenvænget, Esbjerg, Formand: Lokfyrb, L. Rasmmussen, KirkeveJ, Skanderborg. 

Telf. 402. Kasserer: " Soph. Jensen, Biilowsga4e 57 1, Aarhus.
Kasserer: " 
Næstfmd.: . ,, 
Kredsbestmdl. " 

R. Hviid, Odenserade 45 3, Aarhus. Næstfmd.: " E. Kuhn, Lindegade 4, I<!lllundberg.
C. A. lillelund, Lygtenakken, Korsør. Kredsbestmdl.:" S. Overgaard, Hedeman��- 15 2, Aarh1.Js.
C. A, Vording, ,,Dan", N. Chr. Vej, ,. C. Andreasen, Vest. Fælledmøllcvej 111,

Helsingør. Kbhv. B. 
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Afdelingeformænds*) og Kassereres 

lokomotivførtrkredsen: Afr/tling: [[ Nr. I 

*0. 0. f. Lund, Tagensvej B 1, N. Kjøbenhavn 0. 2 
A. Christensen, Ingerslevgade 12� 1, B. ,, 

•A. V. Jahnsen, Krprs. Sophievej 2 3
, F. • 

A. V. Jahnsen, I<rprs. Sophievej 2 1, f. ,. 
•c. C. V. Hessner, Melchiorsplads 8 3 , Ø. • 

Aug. Christensen, Bogensegade 11 2
, Ø.

*A. J, Hansen, ,,Bøgely", Ol. Banegaardsvej
J(, Bendixen, Stengade 65

*Alfred Petersen, Brunsvej 7
J. Knudsen, Skovbogade 15 St.

•s. Hansen
L. Hansen

Helsi�gør 

Ro'skilde 
',, 

Ojedser 

Kaliundborg 

Slageise 

H. 4

ø. 6

8

IO 

12 

14 

16 

• 

Adresse: 

lokomotivfyrbøderkredsen: 

*C. Andreasen, Vest. Fælledmøllevej 111, V.
J. E. Bredahl, Asger Rygsgade 13 2, B.

*0. Nielsen, Godsbanegade 7 1, B.
C. Thorngaard, Langelandsvej 42 8, F.

*M. E. Jensen, Ryesgade 6_5 2, Ø.
H. Kaster, Classensvej 13 3, Ø.
*N. P. Remming, ,,Gerts Hus", Stubbedamsv.
L. Nielsen,· Kongensgade 18 3 

*C. A. Olsen, ,,Ørsted", Skovbovængets Alle
T. H. Petersen, Jernbanevej 2. 

* A. Endersen
V. Hansen

*E· Kuhn, Lindegade 4 �
· B. Fischer, Slo1sgade 3
.*M .. Sørensen, Løvegade 74 St.

•Jul. Nielsen, Cordilsgade 41
Chr. F. Hansen, .Solglimt•

*I. Pedersen, Skoleiade 11 1 

P. J. Raabæk, Herluf Trollesvej 8
•c. Lorenzen, Lygtebakken 3 .1 

.> . C. Christensen, Valbyvej 31 1 • 

18 '*Volman Hansen, Halskovyej 51 
I, C. Børgesen, Lygtebakken 3 •

*H. M. _Petersen, ,.Ængsmo", Birkhovedvej
I. Andersen, ,Kaja•,· Vin'dingvej

*F. Jensen, Jyllandsgade 52
K. Frederiksen, Jyllandsgade 58

•o. Larsen, finsensgade 38
Harder Petersen, finsensgade 58

*C, C; K. Bruhn, ,Østerbakken 22
*f. Gehlsen, Rosenkrantsgade 16
*C. A. Andersen, Bryggergade 11

S. Schophuus, Munllbjerg Alle 1
*P. Christiansen, _Boyesgade 4
· A. Rasmussen, Jyllandsgade 12
*I. Bech, Søndergade 43 1 

S. A. Sørensen Skansegade 20
*V; C. Jens�n, Ryes Passage 6 1 

_A. P. And�rsen, Rantzausgade 35 1 
* A, L. Mikkelsen, Sennelsgade 4 1 

M. Steffensen, Viborg.vej 36
"P. A. Andersen, Tietgensplads 10 2 

Soph. Jacobsen, Brogesgade 7. 3 

*Evald Nielsen, ,,Karinsminde"
P. Haugsted, Egholmavej 31 

*R. Rasmussen, Nygade 32

Nyborg 

Fre
11

dericia 

Esbj�rg 

Thisted 

Str�er 

Viborg 

Fr�derikshavn 

Aalbtrg 

Aa"rhus 

Vamprup 

20 

22 
.. 

24, 
• 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

42 

A. C. Jørgensen, færgestræde LO
* A. P. Andersen, Sølystv�j 1 St.

K. K. Rasmussen, Boesensgade 5
*N. ·L:, Hansen, :Bjergegade 48 1 

A. Hasborg, »Godthaab", Prangervej
*Ch: Christensen, Knudsgade 8
J. N, J. Madsen, fi:isensgade 56

*R. Jense,n, Dragbæksvej 17 1 

C. Leegaard, Frederiksgade 1 8 

*M. F. Appel, Kirkegade 19 b
E. Honore, Kirkegade 19 c

*H. A., E. Johansen, fredensgade 22
M., Mikkelsen, Gothersgade 4 2 

*E. johansen, Søndergade 59
A, Møbius, Søndergade 58

*V. Heftholm, Prinsensgade 40
S. C. Andersen, Valdemarsgade 33 1 

*S, A. Blach, Sennelsgade 6
E. K. Henriksen, Øster Alle 19

•s. Overgaard, Hedemansgade 15 2 

·carl Petersen, Schleppegrelsgade-9 2 

*A. D. Jørgensen, Banegaardsvej
- A, Heldt, Korsvej •
*J. M. Jensen, Overgade
P. C. C. Sprogøe, Vestergade ·C. M. Christensen, Danmarksgade

43
1 
*H, Staack, Grarupvej

K. M. Jensen, ltationsvej
44 •v. K. Petersen, Bakkehuset«, Buchersvej

0. Zorn
45 46 *C. f. Berg-Petersen

47

•c. Ramkilde
M. Andersen.

*N.-P: Hansen, Goldschmithsv., Vordingborg Ma"snedsund
P. Møller,, Volmersgade, Masnedsund

·48
A. Givskov, .Bakkebo"

*K. E. Poulsen, Grundtv. Alle 7, Vordingborg
A. P. M. Olsen, ,,Engbo", Masnedsund

Nr. I Afdeling: [ 

3-4 København H. 
9-10 Roskilde

11-12 Ojedser
· 13-14 Kallundborg

15-16 Slagelse
19-20 Nyborg
21-22 Fredericia
23-24 l!sbjcrg

"
, . 

Fortegnelse over Afdelinger med Underafdelinger. 

Underafdeling: li
Nr. I Afdeling: Underafdeling: 

HIilerød 
Kjøge · ,
Nykjøbing f.-Orehoved 
Holbæk 
Skelskør-Næstved�Vedde 
Odense-Assens 
Kolding 
Ribe-Xarde 

25-26 Thisted
27-28 Struer
29-30 Viborg

31-32 Frederikshavn
SS-36 Randers
37-38

I
Aarhus 

39-40 Skanderborg
43-44 Brande

Oddesund N. 
Ringkjøbing-Holstebro-Skjern, 
Skive-Glyngøre-Nykøbing M.-Herning-

Aalestrup 
Hjørring 
Hobro 
Aarhus Ø.-Horsens-Vejle H. 
Silkeborg 
Vejle N.-Orindsted 

I 

. • . » 

" Korsør 

• 
> 

• 
• 

• 
• 
• " Randers , 

" Skanderborg ,rn 
> • 

• Brande 
• Langaa 

•· 
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Forfremmelse til Loliomotivfører fra I ste Oktober /9 /9: 
' Lokomotivfyrbøder A. K. Jensen, Aalborg, i Gedser. 

Død:' 
Lokomotivfører G. P. Andersen, Kbhvns Codsbgd. den 

4. September 1919. 

.Jlfsked efter .Jlnsøgning: 
Loko�otivlører H. C. Petersen, Nykøbing F. (Depotfor

stander), er afskediget efter A'nsøgning paa Grund af Svage
lighed med Pension med Udgangen al Oktober Maaned ·d\ 
A. i Stedet for som tidligere bestemt med Udgangen al. 
August Maaned d. 'A. 

Ciunrf orretn ingen 
4 Saxogade 4. 

Anbefaler sig til foreningens
Medlemmer .med 

Forflyttelse. efter Ansøgning fra I ste Oktober 1919: 
Lokomotivfører P. B. Kirk, Gedspr, til Struer, og Loko

motivlør�r C. V. Christensen, Masnedsund, til Kbhvns Gods
banegaard., 

Cigarer, Tobakker, Cigar
retter og Snus. 

;li(_ avnerette/se: 
Lokomotivfører C. A. Lorensen, Korsør, hedder rettelig 

C, A. Lorenzen. 
AALBORG• BRØNDUM • HOBRO 

AKVAVITTER 

·
· Samlede Garantimidler pr. I. fanuar 19191

HAFNIA 
ca. 95 Millioner Kroner. · 

. Samletforsikringsbestand pr, 1. Jan.19191
ca. 350 Millioner Kroner. 

-

Nørrebros Vinim.port Nørrebrogade 178.
ROBERT BERTHELSEN Tlf. Taga 1300 

Stort lager af lste Klasses Vine og Spirituosa. - Billigste Priser. 

Emanuel Møller & Co., Vinhandlere, 
St. Pederstræde 34 og 36 (ved.Vestervold). Telefoner 4518-2897 

Kvaliteten gør Udsla�e.t. • 
Ved nye Etableringer og eventuelt S kifte af Leverandør vil d'Hrr. l-<•bmamd ikke 

' blive skuffede ved at træde i Forretningsforbfndels� med os. Som Grund for dette 
ati:mføres, vi 'sidenEtableritzgsaaret 1895haropnaaet en mezet betydeligOmsæining 

Cig,a:r- og Tobaksforretning, 27 Jagtvej 27, 
: 

· 
· anbefaler sig me'd 

. · Cigarer, Tobakker, Cigaretter, Vine og Spirituosa. =
Telefon Taga 248 y. M. Kappers. 

I 

. Paalægslorretningen Gasværksvej 1. · 
Andersen 

1. Kl. Varer. Alt til koldt Bord. Spec.: hjemmel. Le�erpostej & Rullepølser.
Komplet lager 

af 
Briller 

o·g 
. 'Pincenez 

Edvard Midler 
Brillehuset - Veaterbrogade 36. 

,: .C\;J. 'j{ \e\se\\, 8>\\\te 
�oa\naabs�el 1\,9, 

Første Kl.s Kødudsalg 

Statsbanepersonalets 

BrnndlorsikiDUS· e�1�g. 
'Ekspeditionskonror 

. Vesterbrogade 26. 
' Telefon Nr. 6626. 

foreningen er oprettet 1891, har ca. 7000 Medl. 
ejer ca. 87,000 K , og har i Understøttelser 

uddelt ca. 36,000 Kr. 
Lav .Prtemle. Kulant Erstatning. 

Indmeldelser og Oplysninger: 
pr. Brev eller gennem Tillidsmændene, der; for 

København er: 
Hr. Lokomoti'vmester Clausen, Hr. 

Oyerbanemester falc�enberg, Hr. M11.
skinarbejder M. Kirketerp, Hr. Rat;1germe
ster· A. C. i.emming og Hr. Ful, mægtig 
Pøckel, ligesom Hr. Fuldmægtig B. 
Bertelsen, Regnskabskontollen, gjver 
Oplysninger om alle foreningen ved
rørende forhold. 

Plmske-Børsen. 
Oodthaabsvej 18 A. 

Kun friske, 1. Kl.s Varer. 

{jlacis _eajeen 
· ved Østbanegaarden.

CARL Jl!.NSEN. I 

Annonce-Ekspeditioner: Udgaar 2 Gange maanedlig. 
for Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgaø.e 22 1, 

Telefon Vester 4011, 
/ 1 • • • � • -

For Provinsen: L Rasmuasea, luns Tausensgu. 14, Odense. 
Telt(,ga 2218. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 1
, �jøbenhavn B. 

Tlf. Vester 2895 v. 
• Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aai'lig,.
Ternes paa alle Postkonterer i Skancii11avie11.

C>C>c:::::><:::>c::,:c:::i, ~~<::)C)C)c::::>c:;,,c:::i:<:::;::C>C;,c:::>,<?:>C><=::=<:::>~C:::X:::::, 

... 

J 
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