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Natpengene. 

I det for,eigaa:en.de Nummer af l\fodlernsbla -
det. gjorde vi Hede fo1, Forhandlingerne an
gaaende Tilnie- og D.agpeng,e, Køre- og Na_t
penge m. m., qg vi tror, at Personalet i Al
mindeligih:ed . følte sig tilfriedsstiUet ved de 
opnaaede Forhø,jel.ser af de forskdlig� Emo
lum:enter --:- men som et Lyn fra en klar 
Himmel korn Djstrikterncs Rundskrivelse, 
de1 behandlede S:pø,rgsmaalet om, naar Nat
peng1e kunde berngnes, ·og ødelagde, fuld
stændig den velvillig,e Stemning, .F:01,hancl
lilljglerne om beme1dte Spørgsn)caal havde 

. sk1a;bt. 
' . Det var un,æ,�elig en Overrask:else, og en 
af de mjndr,e behagelige, og det synes som 
om Forhøjelsen af N atpengene har bevirket, 
at man p,aa ,de dertil egnede S;teder øj ehlik',
kelig h'a1� givet sig til atr spekulere over, hvil
ken Miaade Hlian bedst kunde afsvrekke Virk
ningen af Fiorhø,jels{�n. 

b:en radik'aleste •. Fr,em
1
gjangsmaade man 

kunde h1ave va�, og en Maade, som Persona
let egentHg ik!ke kunde have noget at ind
vende imiod, :var, at ma,n h'avde afsk'af'fet al 
Toggang mellem 10 Em. og 6 Fm., og dm·
med udeluk!kiet Muligheden af, at der nogen 
Sinde kunde blive Tal,e om Bereglning af 
Natpenge. ,· 

Det h'ar man ikke ønsket, formentlig! fordi 
Samfundet endnu kT,æver, at Toggangen·maa 

ligge- saa bekvemt som muligt, og, fo1,di det 
er umultijt at faa gennemfø,rt eiler pr�steret 
det Arbejde inden for det qvenanførte Tids
rum, som er nødvendig. Man har altsaa set,,
at Tjenesten maatte fordeles paa den Maade 
som del nu sker, men man maatte do,g: søge 
med no:g1enlundc antagelig Begrundelse at 
faa afsvækkel Virkningen al' Porhø,j,elsen af 
N atpell(giene. 

Dette har man gjort o_g gjorl meget haard
hændel. 

Det er jo en kendt S1ag1, at Nattjeneste, er 
. ubehaig1elig:ere end Dagtjeneste, a.t dert er mere 
sundhedsnedbrydende, og 'al det i de fleste 
Tilfæ).de kosler noget ekstra at udfore den.rie 
Tjeneste 

Derfor har man altid tagiet det som en 
Selvføl

1

gie, naar Tjrenestem,anden beordredes 
til Tj,eneste om Natten, at der derfor ydedes 
en sæwli

1
g Godtgør,else - Natpeng:e. 

Die er virk'eli� i de fleste Tilfæ:lde; surt for
tjente, o:g det er en 1iends,gerning, a:t ikke 
en enest,e Statsbanetj,enestem;and vilde be
græde Tabet af Natpengiene, for saa vidt 
hans Tjene:stetid altid kom til at ligge mel
lem •6 Fm. ·qtg 10 Em. 

Det er nu en Gangi nødvendig� al have P<;r
sonal,et til Tjeneste om Natt,eri, i nogil,e Tilfæl
de hel,e Natten, i andre Tilfælde D.ele af Nat· 
ten. J ernbanemæ,ndene ,ga,-ar og kommm· paa 
et snart sa,gt hvilket som helst Klokkeslet, 
og dem, der maa ·tage en saadan skiftende 
Tjeneste, har det siden Tidernes Morgen 
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37 DAN'SK LOKOMOTIV TIDENDE 

været -vel undt at beregne et beskedent Be
løb herfor. 

Dette gælder ikke mere; der skal spares, 
og nu skal ld1e Tjenestemænd, der gø,r Nat
tjeneste, lægige for' . med i visse Tilfælde at 
gi ve Afkald paa . Nat penge. 

- · 

En saadan Foranstaltning vækker Indig
nation, og med go,d Grund. 

Man mener nu at kunne kræve, at en Tje
nestemand sk_al møde til Tjeneste f. Eks. 
Kl. 3 Morgen for eventuel S,ærtogskørsel, for 
Sygidomsforfald el. lign. uden at skulde give 
ham N atpengie for denne Tjeneste, fol' saa 
vidt han ikke kommer ud at køre eller faar 
beordret Telefonvagt eller N edbrudsreserve. 
Dette er ganske ubegribeligt. Man kræver 
Tjenestemandens Tilsedeværelse, han skal 
være parat til med kort Varsel at træde til, 
har i Virkeligheden effektiv Vagt,_ og dog 
skønnes det, at han ikke tilkommer( det ring1e
Vederlag, Natpengene er. 

Man kan nu en Gang ikke kommandere 
Folk' til Møde paa alle Tider af Dø,ginet uden 
at betale, og ønsk:er S,talsbanerne .at benytte 
�olk, at hav.e dem parat i paakomm:ende Til
fælde, p�a de mest ubehagelige Tider af 
hele Døgnet, maa der selvfølg,elig_ betale� der
for. 

Ved Overgangen_ fra Kilomet,erpenge til 
Timepengie afskaffedes N,alpengene i de Til
fælde, hvor Personalet overnattede ude, naar 
der ikke var paalagit de111 Tjeneste.1 Herimod 
rejstes der ikke af Personalet nog,en Pro
test, fol'di der i dette var nogien Berettig,else, 
og fordi Timepengeberegningen i de fleste 
Tilfælde gav Erstatning herfor. Ikke alene 
af denne Gr\l,nd fandt Personalet si_g heri, 
men ogsaa fordi Tjenestemandslovens § 1297 
udtrykkelig fremhæver, at der ikke gives Nat
penge for Fraværelse fra Hjemstedet, naar 
der ikke forrettes Tjeneste. 

Dette fandt sin Hjemmel i Loven; men 
paa den �nden Side kunde det heller ikke 
kræves, at Tjenestemanden skulde være paa 
Depotet ,eller paa ·Opholdsværelset alene af 
den Grund, at h:fo ingen Tj,eneste havde. 

I Tjenestemandslovens § 1296 staar � der: 
,,Stk. 1. Tim�godtg.ørelse for Nattjeneste til
kommer enhver Tjenestemand, der efter spe-

ciel udtrykkelig Ordre fra en foresat eller 
i Følge en af en overordnet fastsat Tj,eneste� 
fordeling forretter Tjeneste, som l}eU eller 
<;lelvis falder indenfor Tiden mellem Kl. 10 
Aften _ og Kl. 6 Morgen. Stk. 2. Godtgørel-
,sens Størrelse bestemmes ved Finanslov,en. 
De nærmere Regler for Beregningen fastsæt
tes af vedkommende Minister." 

Vi synes, at § 1296s Or1�yd er klar nok', 
,den bestemmer, at e n h v e r  Tjenestemand, 
der forretter Tjeneste• rirnUem 10 Aften o� 
6 Mor,gien, tilkommer N atpenge. D�r kan 
derfor ikke, efter den. Maade vi læ,ser Lov,e,n,. 
være '[�e om, at man kan beordre en Tje
neslem.and til Tjeneste indenfor dette Tids
rum,, \ullden ogs.aa at yde ham den herfor
fastsatte Godtgørelse. 

Endvidere staar der i Bemæl'kningerne til 
s 1296 en Forklaring om, li vad der ikk e , 
anses for Tjeneste� og til saadan henregnes: 
Dispositions-, Reserve- 'eller RaadiØiedstje
neste i Hjemmet. 

Dette er hvad vi kan læse os til, og der 
siges hermed udtrykkeligt, at a l  a n  cl e n
tj e n e s te, der er .beordret, giver Ret til 
Time.godtgørelse for N at�j�neste. 

Vi kan ikke antage, at dec1· af Bem,ærknin
gen i Stk!. 2: ,,De nærmere Regler for Be�, 
regningen fastsættes af vedkommende Mini� 
ster", kan udledes- Hestemmelser om R et t e  IL 
til Ydelsen, men k u n o m B e r e ,gi n i n g s" 
f o r m e n. 

Del synes os _ganske umuligt at kunu� for-': 
tolke Begrebet "til Tjeneste" paa den) M.aade, 
som man i bemeldte Rundskrivelse er inde 
paa, man kan i kke baade v.�re t i l  T j e n e
s t e  og1 være - ikke. t i l  Tje n e s.t e. 

Enten maa det v.æ;æ det ene eUer del 
andet.. 

Vi · vil antage, . at denne S,ag hurtig, føres
frem af Or,ganjsati9nerne, thi den i}fgø1:else, 
der nu er truffen, kan k_un _være foreløbig, 
absolut i kke endelig .. 

Den virker i. alt for høj Grad �il Sikade 
for den gode og sun(le Arbejdsro, o�. denne 
er liverken Tjenestemændene eller Ac!mini
strationein tjen! med bliver forstyrret. 
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Vore Opholdsværelser. 

Det er omtrent Iigegylcl1gt, hvor man kom
mer, enten det er pa:a Lokomotivfører'nes 
eller paa Lokomotivfyrbøderne,s Oph'olds
værclser, føler m·an den Kulde, den mang
!e�de Hy.gge, som be,'.irker, at man aldrig 
med Velbehag1 kan sæde sig hen for al til
bringe nogle Timer i disse, hvad enten man 
nu vil læ,se en Bog1 eller skal h'vile, for paa
ny at væte frisk' til Tjenesten. 

' Man føler sig] i for høj Grad som Fauae 
th. k' 

. . o '
. 1 ·un det allernødtørfti.gst,e er der sørget
fo_r: i de fleste Tilfælde en Klud hæng( for 
Vmduet, der ,ne,lsa,g�ens skal forestille Gar
din, meg1et ofte daarligt pudsede Vinduer, 
ert tileI�e eUet mindre rød Kakkelovn; et 
claarHg;l :holdt Gulv, og Møblementet af en 
sa_adan Besk1affenhed, at det· i_ for høj Grad 
mmder om Soldaternes V agitstue1', end om 
et V ærels,e,, der for en Tid sk'a1 - erstatte · 
Tjenestemanden Hjemmet. 

Je,g ,,ed mie,get godt, at S,ektionerne og Di
strikterne vil hævde, at Skylden er Persona
lets, fordi dette ikke selv g1ør noget for at 
bevare Hyigg,en, og det �r jo desværre alt 
for ofte, at Personalet beh'andler Værelserne 
paa. en malp1,ope1· :Maade; men i Alminde
lighed tm• tnan nok paastaa, at saadan Be-

. skyldningl er overdNNert, 
S;e1· man. r. Eks. en Mand komme ind 

paa Stuen i snavset Overtrækstøj for at 
lægge sig paa en Bl'iks, for derefter at gøre 
Forsøg p:1a p:1a længere Af stand at ramme 
�pyttebakkeni hvad rtu ikfoe altid lykkes 
lige godt, 9aa er dd enhvers Pligt at nedlægge 
Protest herimod. Spøtge,l' mart 0111 de k'un• 
de tænke si,g at beh':1ndle dei,es eget Hjem 
paa samn1e Maade, s::ia vil de i de, fleste 
Tilfæide se f0r'tindret paa ert og' udbryde: 
;;Det er då . qgsaa Fotskleil." 

I en saadan Udtalels-e ligiger i Virkelig
heden netop det, der øiør at V æ:r,elserne 
ikke a ltid behandles paa

0 

s;a proper M:aade 
som ønskeligt, fordi de ikke indbyder til 
Renlighed og fordi de fuldkommen savner 
Hy,gge. . 

Kommer man hjem i sit eget Hjem med 
snavsede Støvler paa Benene, tagier man 
deni �f; men det tør man ikke gøre p'.aa 
Opholds,1ærelserne af Frygt for at faa Træ
splinter i Fødderne. · Paa samme Maade 
gaar det med Hensyn til at skifte Tøj, det 
gør man ikke for et kortere OphoM, naar 
Sfolen, man skal sidde paa, er en ret rrial-

. prop�r Tr,æstoL De f-Orsk1ellige Forh'o[d be-
- ' virker, at Personalet ikke faai, den umiddel

bar� Forsta.,aelse som er nødvendi,gb for at 
Behandli11ge11, af Opholdsværelserne skal
Niv� ):>edr,� � dette skyldes i første R$kke,.

at Værelserne i Reg1Ien er mal propre, Møb
lementd meget tarveligt og hele Interiøret 

_ savner' Hygige. 
Paa enkelte stø,rre Depoter findes der 

foruden de almindelige Opholdsværelser et 
noget pænere monteret Læs,eværelse, og ·c1et 
er bemærkelsesværdi� at s,e,' h'vurledes Per-

- sonalet vaager ovter, at ikke M:øblementet
eller Vær,elsets Inventar lider Overlast sam
�!dig m_ed, at de. andre Qpholdsværelsei": fore
f�des 1 fi.�mme Stand som, øvrige· Værelser
Landet over. - ' . , 

Je� sk_ønner heraf, at det -ikke er Man
gel paa R,enlighedssan� hos Lokomotivmæn
dene. ,,der ,er Aarsag. tit atl Onholdsværelserne
ikke -er i den Stand s;m ø-�skeiigt er, men 
at Aarsag:en er den1 at Værelsernes spar-

. lanske Udstyrels·e, deres daarli_ge · Tilstand,
alene sk'yldes Mangel paa Hensyntagen ,til
nalurligE; og berettigede Krav fra del. 
Personale for hvem Opholdsværelserne er et 
$urrogat for Hjemmet 

Vi maa derfor rejse Krav om en Revision
af de Bestemmelser, hvo1ieifter vore Op
holdsværelser indrettes.

S k a f o s p æ n e r e o g r en e r e V æ r e 1-
s e r, o g v i s k a l n o k h o l d e cl ·e m r e n e !

Lfb.

Nogle Betragtninger vedrø_- ·
. rende Eft.ersyn af Lokomotivet. 

Af B, Su an ing. 

Om Vinteren medfører . Sneen yderligere 
Ubehageligheder; og sæl'Jiig g1,elt bliver For
holdet under Sinel�g, naar Linien forceres, 
og alle Maskinens bev�gende Dele ustandse
li.gt maler rundt i Snesjap eller i en mere · 
eller mindre fast Masse af sarnmerrføgiet Sne, 

_i sprængt Jord og Sand, der trænger ind over
alt, fylder S:mørekopperne og vaskle�· Slid
fladerne rene - for Ølje. 

Ved en Sammenligning mellem Loklomo
ti vet paa den ene Sti.de og: den stationæ:re 
Maskine eller Sikibsmaskinen paa den anden 
Side, maa det endvide1•e fl'emhæves, at ved 
de to sidstn,ævnte er Maskinisten stadirg1 i 
umiddelbar Nærhed af de arbejdende Dele 
under Maskinens Ga11:g. Han er derved j 
Stand til at fø·lge de enk�!te: Maskindel�� 
Arbejde paa .gJanske nært H:old. og har de 
bedst mulige Betingelser for - at o_pdag,e en
hver Uregelmæssighed straks ved dens Op-

' 
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staaen. Han kan �a til og fra med Smø,re. 
kanden og kan naar som helst under Gan
gen føle Maskinen over. Han k!an ,ved den 
minds�e Antydning af usæ;dvanlig Varme 
straks tage sine Forholdsregler og vil saa
lede,s ofte kunne afværge en alvorligere Varm-
løbnillig. 

. Lokiomotivføreren e�: derimod unde,r Kø:r
selein a1skilt fra, Maskinens arbejdende Dele 
og k'an f. · Ek's. kun ve:d Standsningerne paa, 
Stationerne kbmme til at fø,le La,gerne over. 

Han har intet Middel til at ·opdage en 
Varmløbning, som udvikfor sig meillem to 
&tahdsninger, før det paagældende Lager 
bliver saa varmt, �t han k1an se eller luglte 
Røgen fra den svedne Olje. 

Da de foran •omh'andlede Fænom:ener ik'i{:e 
er saadanne, som k'un optræder undtagelses
vis, men faktisk' er fuldstændi� normale 
Foreteelser under Lokomotiv,ets Arbejdet i 
Driften, er det indlysende, at Lokomotivet 
i h1øjere Grad end de fleste andre Kraftma-

. skiner vil være udsat for:
--1) Helt elle,r del vis Brud paaf de forsk'ellige 
'Elementer af Konstrutionen, h1drørende fra 
de hurtigt skiftende voldsomme Paavirk'nin
g:_er, 

2) Slør i de a1·b�dende De!,e 9g Lø,shed i
de forskeUigie Samlinger, h'idrø,rende fra Ry
stelserne under Kørs·elen, og 

3) S'lidtage paa Grund af fremmede Lege
mers Indtrængen nrellem S,lidf'laderne eller 
paa Grund _af mangelfuld imøring af disse 
som Fø,Ig,e af Vejrligets, Indflydelse. -

Heraf følger nødvendigvis, at Lok'omoti
vel: ogsaa i højere Grad end de fleste andre 
Maskiner bør være Genstand for stadiI� Op
rnærks,omhed, og, at Eftersynet til enhv,erTid 
maa være g:rundigt og ind:gaaende, hvis man· 
skal sikre sig nogenlunde mod ubehagelige 
Overr-ask'elser under Kørselen. 

let" §§ 7 og: 2� foreskrives Eftersyn af Lo
komotivet baade før U dkørsl,en fra Remi
sen fo1,g ved Hrjemkbmsten efter endt. Tur. 

Eftersynet _ved Rejsens Slutning har den 
Betydnin'g, at Fejl, som 9.pdages_ ved dette 
Eftersyn, muli{Ø: vil kunne udbedres under 
Maskinens Ophol-d i Remisen, ogi selv om 
dette ikk'e kan lade sfg gøre, m·aa Depotet i 
hvert Fald underrettes om Maskinens. Marrg:
ler, saaledes at der i Tide kan træffes 'de 
fornødne Dispositioner til' at ers!atte Ma
skinen med en anden. Herved und'gtaa.s den 
Forsinkelse, der saa 'godt so111 altid vil blive 
en Fø-11ge af Fejl, der opdages umiddelbart 
fø.r: Udkørslen fra Remisen, navnlig naar 
disse er af ,en saadan Art,. at cle vil forhindre 
Maskinen i at gennemføre sin Tur. 

Da det selvfølgelig driftsmæssig set vil 
være i høj Grad :fork'asteli.gt, om en Ma
skine kan henstaa i Remisen med Fejl eller 
Mangler, som Depotet er uvidende om, maa 
Eftei:$ynet efter Rejsens Slutning betra_gtes 
som· en Nødvendighed. 

_Nu til Daig1s, da saa godt som enhver Ma
skine køres ar mindst to forskellige - Sæt 
Personale, h'ar Eftersynet �f Maskinen umid
delbart før Udkørslen fra Remisen efter et 
læn.gere Ophold i ·denne imidledid e11 no°f{ 
saa stor Betydning som Eftersynet ved 
Hjemk'omsten, en Betydningi, _som ofte un
derkendes. ,men shm, Jremtræder i sæirlig 
skarp Belysning i det Tilfælde, da der ind
træffer et Uh'eld, hvis Oprindelse k'an hen
føres til Fejl ved Masldnen; og da vil kun 
den Lokomotivfører kunne vide stg: ffi for 
Ansvar, som ved et Eftersyn før Rejsen selv 
har overbevist sig om den paagældende1 Ma
skines driftssikre Tilstand. 

Selv om der mellem to Makkere hersker 
et Tillidsforhold, som har staaet sin Prø•ve. 

Eh ubetydelig Fejl,_ som ovei·ses v,ed Ef- vil det. saa vist som intet Menneske er uf,ejl
ærsynet, h�r, netop som Følge ,af de sær- barligt, me,get vel k1u·nne hænde, at den Part.
lige Forhold, soni Loktolmtotiv�t · arbejder �om henstiller Maskinen, kan overse en F1eiJ, 
under, aile Betingelser for i Løbet af kort som: den anden· Part, ifølge den gyldne Re
Tid at blive betydeligt forværret og kan i gel, at fire Øjne ser mere end tviende, -vil 
særlige uhel�ige Tilfælde indeholde Spiren have en Mulighed for at bemærk:ei i dep.•elvte 
til en_ Katastrofe. Time ved et Efter�yn før Rejsen, qg den 

Det ti.1rde saalecles være velbegtrun<let, naar Lokomotivfører, som _uden videre bestigier 
der i ,,Bestenunelser for Lok,omotivperso/na- - sin Maskine i blind Tiltro til, at Makkerens 

.. 
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Eftersyn har været uangribeligt, k a n  en 
, skønne Dag blive udsat for en ubehagelig 
Skuffelse. 

· I tidligere Tid, da hver Maskine kun be
tjentes af· eet bestemt Sæt Lokom:otivp,erso
nale, stille;de Sag1en sig saa . vidt anderledes, 
som Lokomotivføreren da altid vidste, eller 
burde vide, · i hvilken Tilstand han havde 
efterladt Maskinen, men s-elv under saadanne 
Forhold burde en Lok:omo/1:ivfører a_ldrig ved 
at undlade at foretage et Eftersyn før Rejsen 
afskære sig �elv fra i sidste Øieblik at OJ>
dage en muligt tilstedeværnnde Fejl v-ed Ma-
skinen. 

Noget ganske andet bliver det, natlr Ma
skinen skifter Personale paa en Mellemsta-

- tion, h'vor Togets Ophold so(m. Regel1 vil være
saa kort, at et virkeligt Eftersyn slet ikke
kan foretages. I saadanne-Tjlfælde, som fore
løbig er ret sjældne her i Lande_t, men som
paa visse Stræ\ninger i Udlandet er meget
almindeli:ge, er et fuldstændigt Eftersyn hel-.
ler ikke særli� paakrævet, naar den afgaa
ende Lokomotivfø.rer meddeler, at Maskinen
hidtil har arbejdet tilfredsstillende. L'oko
motivet e,r jo i Virk'eli�heden midt i sin Tur
og maa forudsættes at være efterset fø,r
_Turens Paabegtyndelse, og den undergaar
under Oph:oldet ingi�n Forandring med Hen
syn til Afkøling af Kedlen og Fald i Damp
spændingen, saaledes at · der bortset fra en
Overfølingt . af Lagerrie og en eventuel Efter
fyldning af Smørekbpperne ikke skulde være
no_gen _Anledning til at foretage en mere de
tailleret Undersøgelse.

Det følger af - sig selv, at Eftersynet før
Rejsen bør være særlig grundigt, naar Lo
J<:omotivførere,n overtager en Maskine, som.
ikke kører i fast Tur, eller naar han ikke
i Forvej�n er vidende om, hv:em der sidst
har beqyttet Maskinen, og hvornaar den
sidste Gangi ankom til Remisen; thi det ·kan
j,o ikke n1æ:gtes, at de Maskiner, sori1 kører
i Reserven, betj,ente af stadigt skiftende
Personale, i det store og: hele behandl,es som
ingen Mands Eje, -med mindre Omhu qg In
teresse : end Maskinerne i de faste Ture og

· derfor frem�yder større Muligheder for at
k'unne henstaa med en eller anden M.angel,
som -burde have været afhjulpet..

Ligeledes bør den Lokomou,,fører, som: 
skal køre den første Tur, med en Maskine, 
der lige er tilgaaet hans Hjemstedsdepot, 
maaske endda i afkoblet- Tilstand, udføre 
Eftersynet - med ganske særlig Omhu uden 
at forlade sig paa, at Depotet har gaaet Ma
skinen efter ved Modtageilsen, og han ·bør 
gøre delte ikke mi9-dst for sin egen Skyld, 
fordi det jo i sidste Instans er • h'am, der 
h'ar Ansvaret, saa snart han har overtaget 
Maskinen fra Depotet, ligesom det er h'am, 
der skal arbejde med Maskinen paa ,Linjen, 
og som maa tage alle UbehageU:ghederne ved 
de eventueUe Mangler. 

Endelig sk'al. det nævnes, at Eftersynet 
efter Hjemklomsten fra Maskinens sidste Tur 
før en Udvaskning bør, foretages særlig om
hyggeligt, idet man bør benytte denne L:ej
lighed til i saa stort Omfang som muligl at 
faa forhaandenværende Mangl-er afhjulpne. 

Eftersynet bør foretages sys t ,e, m a t  i s  k 
Paa samme Maade ,som Lokomotivl)'rbøde
ren under Opsmøringen bør gennemgaa _de 
forskellige Smøresteder i en ·gansk:e �bestemt 
Rækkefølge for saa vidt _gørligt at eliminere 
Muligheden for· at overspringe en Srnør·elcou 
eller et Smørehul, saal,edes bør Lokomotiv
fø.reren væl'ge sig en ganske bestemt Plan 
for Rækkefølgen af de enk:elte El,ementer af 
Eftersynet, en Plan, som fø.\ges, hver Gang 
Eftersynet foretages, _saaledes at den -efter
haanclen saa at sige gaar ham i Blodet. 

Med Hensyn til den praktiske Udførelse 
af Eftersynet kan det i Almindelig,hed siges, 
at ingen Del er for ringe til at fæste Op
mærk'somheden ved, men paa den anden S:iide 
er der selvfølgelig en meget stor' Forskel paa 
Betydningen af d� forsk'ellige forekomm'ende 
Fejl, naar henses til de Følger, som: disse 
kan have for Togets Sikkerhed. 

Man kan saaledes foretage en Gruppering 
af de forskellige Enkeltheder af Lokomo
tivet under Hensyn til det Faremoment, som 
en Fejl ved den paagældende Del k'an meid
føre. pg en saadan Gruppering . vil da sam
tidig give Oplysning om, p-aa hvilke-Punkter 
man i særlig Grad/ bør have sin Opmærk'
somhed henvendt under Eft�rsynet 

Den første Gruppe m:aa da omfatte saa
dann_e Dele, hvis Stlgten d i r e k t e  mied-

.. • 

• 
' 

.. 

• ' .. 
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fører Fare for Toget, saasotn 1--ljulringe; Hjul og meget talende Beretning herom, soni er 
og Aksler samt Fjedre med tilhørende F,ie- fremkommen i "Hanom:aig Nachrichten"s 
derhængere og Balancer, idet Brud paa! disse "Volkswirtschaftliche Fragen". 
Dele kan fremkalde Sporafløbning •med der- Indtrængende og næsten daglig bliver der 

- af føl�nde Muligh:ed for alvorlige Uheld. henvist til den Kulnød, som ventes til Vin-
Den and�n Gruppe maa dernæst omfatte teren. Beretninger om Konferencer og Koin° 

saadartne Dele, som i n d i r e k t•e k'.an med· missitmsfo;handiinger om Forhoidene i•Kul
føre Fare for Toget, idet ,då_ under Maskinens grubedriften findes næsten i enhver A vi�, og; 
Rystelser k�n løsnes fra den faste Forbin- dog blivei' et væsentligt Kærnepunkt tilsyne
delse med denne og1 ved at falde ned, , paa ladende aldrig berørt. Det er Kullenes Be
Skinnerne under Kørselen kan foraarsage skaffenhed. 
Sporafløbning. Hertil maa henregnes Brem- I Lok'omotivfabi'iken i Hannovers Kraflan-

. ,seh;ængier•e, Bremsesaaler., Br1ems·eaksler, Tra- læg, der daglig 'forbrænder ·150-200 t. Kul, 
verser etc., i det hlele taget navlig saadatme og som' almindelig· betegnes som et M:ønster� 
Dele, som er ophængt under Maskinen og - anlæg, er g-ennem flere Aar blev�n gennem=
fastgjort til denne ved Hjælp af Bolte og ført en omhyggelig Prøve af den samlede 
Møttriker. Økønomi. Under Fredstiden og· i de første -

Til den tredje Gruppe m·aa henføres saa- Krigsaar til 1915-i6, da man kunde bestille
danne Dele, hvis Svigten vel k1an gøre Lo- de for den paagældende Forbræ!nding bedst 
komotivet utjenstdygitigt iog endo)g kan gøre egnede Kulsarter, og �gsaa, stedse fik; disse 
meget betydelig Skade, paa deUe, men som leverede, beløb Kulforbruget pr. udviklet Ki
dog i Almindelighed ik!ke vj.l udsætte selve lowattime sig/ til 1,12-1,20 kig. Mted Indføn�l
Toget for Fare. Hertil maa navnlig hen- sen af Kuløkonomien hørte Udvalget med 
regnes de forskellige Dele af' Cok:omotivets Hensyn til Kulsarterne op. D·e1� maatte bræn
D'ampmaskine, saasom Cylindre, Stempler des hvad man fik endskøndt det maatte ind.: 

, ' . ogi Stem·pelstæng,er, Krydsh'.oveder og Linea- rømimes, at der i Begyndelsen, sa_a vidt mu-
ler, S!idestænger, Styringsdele, Kraftdamprør ligt, blev i:_aget Hensyn til vedkommende For
og Udgangsrør etc. 

· 
brugers Ønsker. Kulforbruget pr. Kilo,,,at-

I den fjerde o� sidste Grupp� kommer en- ·, time gik, for de næste to Aar op til h'enholds•
delig saadanne Delei som ved at komme i vis 1,37 og 1,39 kig, I de sidste Aar blev dog
Uorden kan paavirke LokomotiveJs V,irlrn- Kulforholdene fuldstændig holdningsløse.
maade · uheldi�t og �aaledes jøre Lokbmo- Forbruget gik i sidste Halvaar 1918 op til 
tivpersonaJets Arbejde besvæ:rligt, h'vis 1,84 k:g. pr. Kilowattime. Aarsagerne til- denne 
Svigten muligt ogsaa k'an forvolde Togfo�·- vældige Stignin,g ligger nu h'er meget klar 

, �inkelser uden dogj at medfør-e nogen _egentlijg for Dagen. Af hver Vognladning Kul, som ind
Fare, hverken for Maskinen eller for T,�giel. - gaar tff Lokomotivfabriken, bliver udtaget en
Hertil maa henføres de forske,lligie. Hjælpe- Prøve og overgivet til Forsøgsanstalten. Her 
apparater samt iø,vrig:t saadanne Elementer; bliver Prøverne formalede, og af de samlede 
som ikke direkte er medvirkende v,ed Loko- Prøver hv-er Uge nøje undersøgt en blandet 
motivets Fremdrift, f. Eks. Smøreapparater, Prøve i Sær;deleshed med- Hensyn til Aske
Blæser, Injektorer, sindkassetræk, Haner indholdet. I Fr�dstiden laa Ask'eindholdet 
og Ventiler a f  forskellig Art etc. (fortsættes.) mellem 6 og 7 pCt., gennemsnitlig ved ca. 

· Manglerne
- Tysklands Kulforsyning,

Ved Otto Bendixen. 

I Tilslutning til Artiklen om Tysklands . 
Sammenbrud og -Kulnøden skal vi i det føl
gende nærmere omtale den slette Tilstand 
i Tysklands KulforsY,ningi efter en interessant 

6,5· pCt. Undersøgelserne af Prøverne fra 
7: Maj til 16. August viste en Svingning af 
Askeindholdet fra 12,4 til 47 pCt. Mtiddelre-

- sultatet · af samtlige 28 Undersøgelser ' gav
19,93, · rundt-20 pCt: Askeindhold, altsaa 13,5
pCt. mere end i Fredstiden. Det h'øje lnd-.
hold forklarer sig derved, at Kullene ikke
niere bliver passen,de s9rtereqe eUervask'ide,

'• 

,• 
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I Særdeleshed synes Ophævelsen af den saa
kaldte Nuilens at være af vældig Indflydelse 
herpaa. Alt hvad der fremskaffes af Gru
ben bliver aabenbart tilført Forbrugeren. 
Onde Tunger vil endog hævde, at ved mange 
Gruber e:r .gamle Affaldsdynger efterhaanden 
kørt bort. 

Faktisk turde det gennemsnitlige Askeind
hold være endnu højere end 20 pCt., fordi 
ved Udtagelsen af Prø-verne _selvfølg:elig de 
hyppigt tilstedeværende store Stykker af 
væ1·diløse Sten forbliver upaaagtede. ' 

Hvad dette høje Askeindhold betyder for 
den samlede Kuløkonomi, lader sig oplyse 
ved en kort Beregning. Efter det Foredrag, 
som Rigskommissæren- · for K ulfordelingen 
h?ldt den 8. Juli, androg Kulfre1;nbringelsen 
i Ruhrdislriktet i Maanederne Januar-Maj 
1919-26 'Millioner Tons. Dis_se Kul indeholdt, 
naar man lægger ovennævnte Tal til Grund , 
som Gennemsnit, 13½ pq. flere værdiløse 
Sten end i Fredstiden, det er 3,500;000 t. Et 
fuldtlastet Godstog paa 100 Ak'sler (50 Vogne 

Smuldkul falder gennem de for N ødde- og 
Stykkul bestemte Rister, .at sto1;e Aske- og 
Staggermængder tildækker gode K�1ldele og 
saaledes udelukker dem for Forbrænding, og 
at den overmaade store Slaggermængde ind
fører en betydelig større Varmemængde· i 
Asken. Faktiski er jo ogsaa, som ove�nævi1te 
Tal angiver, Kulforbruget paa Lok:omotivfa
briken i Hannover steget fra' 1,15 i Freds-· 
tiden og det første Krigsaar til 1,84 ,k:g. pr. 
Kilowattime i Aaret 1918-19. Tabene belø
ber sig altsaa til 60 pCt., d. v. s. omregnet 
paa Frembringelsen fra Ruhrdistrik.tet, at 
Leveringen fra/_ Januar til Maj 1919 beløbende 
sig til 26 Miillioner Tons øk'onomisk kun sva
re!· til Leveringen af 16,3 Millioner · Tons 
Fredskul. Der kommer iøvrigt yderligere 
hertil, at Bortkørslen af den store Slagger
mængde repræsenterer en højst uøkonomisk 
Belastning for de industrielle Værker. Med 
et Kulforbrug af 150 t. om Sommeren pr. 
Dag, maa Lokomotivfabriken bortkøre_ med 
et rundt Tal 30 t. Slagger i Stedet for 10 t. 

a 15 t.) rummer 750 t. Den. overkomplette 
Stenmængde fra: Januar til M:a.i fyldet" altsaa 
4675 fuld� ladede Godstog, og naar man maa
nedlig regner 25 Arbejdsdage, saa bliv,er fra 
Ruhrdistriktet daglig kørt 37 ·fuldt ladede 
Godstog med værdiløse Sten. Vi ved ikke 

- '

hvor stor M�ddelafstanden er, paa hvilken 
Ruh1'.kulmængden bliver fordelt, men det er 
utvivlsomt, at disse 37 hele Tog· igen for
bruger en uhyre Kulmængde JiJ deres egen 
Befordring. Vilde 1:nan derfor sø,rge for, at 
der fra/ Ruhrdistriktet, som i Fredstiden, kun 

> blev kørt• Kul og ikke en 'Blanding af Kul
o_g, Sten bort, saa vilde daglig 37 Lok'omo

, tiver og 1850 Godsvogne staa til Disposition. 
Alene til Lokomotivfabriken i Hannover 

bringer dette høje værdilø�e Stenindhold. dag
lig over 20 t., som bliver transporteret ca. 
225 kim. hen. 

Mien dette er dog ikke den fulde Virkning 
af disse uheldige 

I 
Forhold. En økionomis:k 

Forbrænding lader sig kun op.naa, naar man 
nøje fpasser Fyranlæget efter den p,aagæl
dende Kulsort. En vedblivende Vekslen i 
KulsortP,rne bringer uøkonomisk Forbræn
ding og dermed uøkonomiskMerforbru�med 
sig. Hertil k'omni-er, at pludseligt leverede 

· At dette med de nuværende h'øje Udgifter
ved Lastbildriften er af overordentlig Be
�-ydning, vil ingen benægte. Det er bekend!.,
at saadanne Slagger ofte maa k'øres langt

bort da de nødvendi_ge Aflæsningspladser i
Nær heden af Byerne selvfølgelig stadig bli
ver sparsommere o.g dyrere.

_Man ser af ovennævnte Angivelser,· hvor
nødvendigt det er selv at h'av,e Haand i Hanke
med. Der maa i første Linie sø,rges for, at
virkelig kun: Kul og ikke 20 pCt. Sten bliver
leveret. Det giver en væsentlig Forbedring
af von Kuløkonomi, og det skulde bl. a., bort
set fra en ForhøjeJ_se af Leveringen, i fø.rste
Linje virke hen til, at _Sten og Slagger for
bliver i Ruhrdistriktet og ikke først bliver
læsset paa Jernbanevogne. ·Denne Udskil
lelse af de værdiløse Sten, k'an heller ikke
støde paa Arbejdervanskeligh'eder, thi Ar
bejdsløse staar efter Byernes Statistik'er til
strækkelig til Disposition. Selv om ogsaa
mange Arbejdsløse maatte afsky Arbejdet
under Jorden, saa maa her tages Hensyn til,
at dette Arbejde, for hvilket ingen Forkend
skaber iøvrig.t er nødvendige, jo kan finde
Sted over Jorden.

.• 

-· 
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25 Aars Jubilæum. 

Den I. April kan følgende Lokomotivførere fejre 25 Aars
dagen for deres Ansættelse som Lokomolivmænd : 

J.: S. Jensen, Rantzausgade 37 2, og .J. K. Hansen, .,Brej
dablik", Vejgaard, A a Ib o r g. - A. Andersen, Chr. Win
thersvej 8, G. Marx, St. Paulsgade 72; I. M. Nissen, Michal
sensgade 41

, C. A. Knoll, Bogensegade l', og V. Hansen, 
Marselisborg Alle 292, A a r  h u s, - T. Jensen, Dahlsvej 
16, I( o_ r s ø  r. - H. P. Lytver, Mundbergs Alle, og V. 
Gunde], Søndergade 38, S t r u e r. - C. N. Aunskjær, 
V a r  d e. (Bopæl: Dusebergvej 16, S t r u  e r.) - J. F. 
Ranthe, Ejderstedgade 22, H. C. T. Rugaard, Dybbølsgade 
552, C. V. Lansen, Søndre Boulevard 982, og P. K. 0. Ar
ding, Sigerstedgade 15� (alle i. København B.) under K "I
b e n  ha v n  G. De.pot. - F. M. Blond, Dronninge�sgade 
31 ', og L. H. Larsen, Købmagergade 64, F r e d e  r i  c i•· 
H. W. Engelhardt, Valby Hus, SI a ge Is e. - K. Ben
dixen, Stengnde 65, H e Is i n g  ø r, og A. C. P. Olsen, 
Villa "Yrsa", N y b o r g, 

Fra _det daglige Liv. 

Hr. l,.ocomotive•engineer P. Hansens, 
Som Svar paa- Deres ærede Artikel angaaende "Revuen", 

og i Anledning af Deres noksom bekendte Sprogtalent, skal 
jeg tillade mig at fremsætte følg'ende, · men haaber derfor ikke, 
at Deres Blodpen atter løber løbsk, naar De igen fra Lær
dommens Trone skuer ud over de, efter Deres Mening, sølle 
_Medansatte, De nu engang tilfældig er dumpet ned imellem. 
Da De, som De skriver, har afsendt Kortet til Skotland og 
affattet dets Indhold paa Engelsk, og skrevet Deres Stilling
betegnelse "engineer", maa jeg maaske hjælpe paa Deres: 
Sprogkunskab med den Oplysning, at Fører paa Engelsk hed
der "driver" og ikke "e,ngineer", som er et amerikansk Ord. 
Behag at se efter i en engelsk Ordbog; men selvfølgelig ly
der det jo betydelig flottere med "engineer" - som jo og'. 
1iaa betyder Mester, men det er De jo i Parentes bemærket 
ikke endnu - end med "driver", som navnlig i dette Tilfælde, 
hvor Kortet blev returneret, og af os stakkels Uvidende nemt 
kunde være gaaet • i den forkerte Hals og opfattet §'om Lo
komotivdrivert. - Mener De nu ikke, Hr. Hansen, at · man 
paa et Brev eller Kort kan være bekendt at skrive Retur
adressen paa sit Modersmaal, i Stedet for at bruge en frem
med Betegnelse, som ovenikøbet er urigtig. Guderne (som 
kæmpe forgæves) maa vide, hvorledes eller om de havde 
faaet Kortet .igen, hvis De skulde have skrevet til en Kineser 
og af den Grund havde skrevet Stillingsbetegnelse med videre 
paa Kinesisk. 

Til Slut dette: De vil gerne have Lov til at "grin'e" sidst 
men bedst. Ordet "grine" vil vi skænke Dem med den Be
mærkning, at· vi endnu ikke ere blevne saa dannede, at vi 
. .,griner", vi ler kun, og det hver Gang De giver os An led• 
ning dertil, • 

K. Olsen, 
Lokomotivfører. 

Spørgsmaal og Svar. 

Hr. Redaktør! 

Anledning af en F oresp<a1rgsel .i forrige Medlemsblad an
gaaende en Artikel af Henman Bang, skal jeg tillade mig at 
meddele, til' Underretning for "Den yngre'.', at omhandlede 
Artikel findes i "Nordstjernen" Nr. 7. Aargang ·1887, med 
Overskrift: .,Hvad Publikum ikke ser". Det var et illustre!et 
Ugeblad, som er gaaet ind, og ,blev udgivet af Forlags

bureauet i København. Hvis Forespørgeren vil ulejlige sig 
hjem til min Bopæl, kan han godt faa Lov til at gøre sig 
bekendt med Artiklen, da jeg er i Besiddelse af nævnte 
Aargang. Jeg er heller ikke uvillig til al sende vedkommen
de en Afskrift. 

Ærbødigst 

Dødsfald.· 

M. Nielsen, Esbjerg. 

j. G. M i l ne, 
Lfb., Gb. 

Efter ],engere Tids Sygdom' afgik Lokomotivfører Martin 
Nielsen, Esbjerg, .d. 8. ds. ved Døden paa Sygehuset i Es
bjerg. I det sidste Aarstid har Afdøde kæmpet med den 
Sygdom, hvoraf han nu er bukket under. Martin Nielsen, 
der har været ansat i Slagelse, kom ved sin F orfremmel_se til 
Esbjerg, vandt sig mange Venner. ved sin brede og djærve 
Form blandt Kammeraterne, som nu med Vemod beklag� 
hans tidlige Bortgang. 

Afdøde var Enkemand og efterlader sig ingen Børn. 

Hjertelig Tak. 

Min hjerteligste Tak for den store Deltagelse ved min 
kære Mands, Lokomotivfyrbøder Chr. Hyl vers Dø,d og, Be-
gravelse. . A n n a H y Iv er .. 
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Meddeleise fra Afdelingerne. 
V i b o r g  Lokfyrb. Afd. afholdt den 22. Februar Gene- -

ralforsamlling. Til Kasserer valgtes H. Laursen. Det ved
toges at oprette fælles Kransek_ass.e for Lok!. og Lfb. Man 
henstiller til Lfb Afdelingerne at sende Meddelelser om 
Dødsfald til Lfb. H. Laursen, Villavej. 

M a s n e d s u n d Lfb. Afd. afholdt Generalforsamling d. 
20. Febr. Formand og Kasserer genvaigtes. Det vedtoges 
at oprette· en Kransekasse og at Lfb ved Afd,;lingen skulde 
være Medlemmer. 

Efter· Generalforsamlingen i A a r h u s  Lokfyrb. Afd. i Fe
bruar Maaned d. A. bestaar Afdelingens Bestyrelse af føl
gende: 

Formand: V. Johansen, Kasserer: C. Petersen, Sekret•ær: 
K. Pedersen, Repræsentanter: C. 0. A. Lønquist og H. Sø
gaard, Repræsentani for Ar. Ø., A. C. Mortensen. 

K. P e d e r s e n. 

Liste 
over indkomne Bidrag til Agitationen 

i _Sønd�rjylland. 

Regnsksbskontoret, 1. Distrikt .. · .......... , , .. Kr. 
Portørpers?nale, Aalestrup ...... , .•.....•... 
Frederikshavn Station ..... · ................. . 
En gammel Altona'er ...................... . 
Stations- og Togpersonale, Frederikssund .. , , .. 
Stationsforstander Iversen, Daugaard .......... . 
Assistent C. Kjeldsen, Struer ............... . 
T raidhede-Kolding -Vejen J ernb�ne ........ . 
x. . i Birkerød ............................ . 
Hansen, Bedsted ...................... r. ,  • •  

Tog- og, Lokomotivpersonalet, Aalborg .... , .. . 
J. H ................................ : ... . 
Renter ............. , ... , ......... , ....... . 

67,50 
10,00 
17,00 
5,00 

27,00 
10,00 
5,00 

20,00 
5,00 
5,00 

11,00 
10,00 
7,65 

lait Kr. 200, 15 

Med det tidligere indkomne ialt Kr. 4857,25 og 127 Mark. 

· Hermed er Indsamlingen afsluttet. 

Regnskab over Indsamlingen til Agitationen 

i Sønderjylland. 

Indkomne Bidrag ialt ............. Kr. 4849,60 127 Mark 
Renter pr.1 1.-12.-19 og 20.-2.-20" 7,65 

lait Kr. 4857,25 127 Mark 

Tilsendt Mellemslesvigsk Udvalg ... Kr. 4805,00 127 Mark 
Trykningsomkostninger, Porto m. m, ,, 52,25 

lait Kr. 4857,25 127 Mark 

H. O h m e y e r, 
Indsamlingskomiteens Kasserer, 

1. Distrikt, Maskintjenesten. 

Ovenstaaende Regnskab· revideret .og befundet rigtigt. 
Bilagene gennemgaaet. 

Wu l f f  J o h a n s e n ,  P S c h m i d t ,  
Kontrol ør, 

I. Distrikt, Maskintj. 
Lokomotivfører, 

Godsbanegaarden, Kh. 

Originalregnskabet og dertil hørende Bilag henligger til Ef
tersyn indtil Udgangen af Marts Maaned d. A. • hos Kasse
reren. 

Fra det Mellemslesvigske Udvalg i Flensborg har Kom.i-
teen �en 24. Februar d. A.·modtaget Kvittering for Beløbet, 
bilagt følgende Skrivelse: 

Flensborg, d. 24.-2.-20, 
Tak for den smukke H aandsrækning, De og Deres Etat 

har givet os i Agitationsarbejdet! Det er nu spændende 
Dage ind under Slutningen, men vi fortsætter med g�dt 
Mod til Dagen er na_aet og et godt Resultat vundet. Vi 
ved, at vort Falk norden Aa, uden Hensyn til Partiforhold, 
følger os med den mest levende Interesse, og vi er tak
nemmelige for hvert ærligt Haandslag, vi faar, Vi vil 
være fælles om Glæden, naar Sejren er vunden. 

Med hjertelig Tak og dansk flensborgsk Hilsen. 

Mellemslesvigsk Udvalg, Flensborg, 
sign. Jens M. Ferdinand. 

Det sjælland-falsterske 
Statsbanepersonales Bibliotek. 

Ordinær Generalforsamling afholdes Lørdag d. 28. Marts 
Kl. 8 Aften i Bibliotekslokalerne, Istedgade 3, 1. Sal. Dags
ordenen er: 1) Aflæggelse af Beretning, 2) Fremlæggelse af. 
Regnskab, 3) Eventuelt. 

Rettelse til Adressefortegnelsen. 
___ , 

LokomotiOførerafdelingerne: 

Gjedser: Formandens Navn.og Adresse rettes til J. Chr. 
Madsen. 

Nyborg: Formandens Navn ag Adresse rettes til C. Thy
gesen, ,,Bella Vista", Vindingevej. 

Lokomotivfyrbøderafdelingerne: 

Kjøbenhavn G. :_. Kassererens Navn og Adresse rette§ til 
J. Boyesen, Godsbanegade 153

, B. 
Slagelse: F or,mandens Navn og Adresse rettes til A. Sand: 

berg, Stenstuegade 38. 
Helsingør: Kasserereps Navn Ojl Adresse rettes til H. C. 

Peter;en, Hamlets Vænge 20 1. 

Til Medlemslisten .. 

Overført fra "D. S. og M. F." til "D. L. F.": 
Lokomotivfyrbøderne N. J, Horup, K. F. Givskov, Th. 

Rasmussen, K._ Olsen. V. Christiansen, F. 0. Ovesen, • P. C. 
Nielsen, F. C. Jespersen, Aage Bang, 0. Birkelund, A. P. 
Jensen, A. Skøss og D. Vallentin- i Kjøbenlravn. N. C. 
Nielsen og A. Rosenfeldt, Fredericia, C. F. Noltensmeier og 
K. M, Dimke, Struer. 
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.,//nsal som Lokomotivfyrbøder fra 1. �arts 1920: 
Ekstrahaandv. J. Jensen, Centralv., Aarhus, i Gjedser. 

fifgaael ved Døden den 6. Maris 1920) 

Lokomotivfører R. M. Jensen, Esbjerg. 

Forfremmede til Lokomotivfyrbødere fra 1. �arts 1920: 

Haandv. 0. A. A. Olsen, Kbh. Gb., ved Kbh. Gb. og 
A. L. Jensen, Hb., ORG • BRØNDUM • HOBRO 

AKVAVITTER 

Samlede Garantimidler pr. 1. Januar t 9201 

HAFNIA 
ca. 100 Millioner Kroner;

Samlet Forsikringsbestand pr, 1.Jan.1920 
ca. 410 Millioner Kroner. 

Nø'.P:i-eb:i-os Viniinpo:i-t �ogade 178.
l ROBERT BERTHELSEN Tlf. Taga 1300 
Stort lager af lste Klasses Vine og Spirituosa. - Billigste Priser.

CAFE _CARLSBERGHUS 
ENGHAVEPLADS 25 

LAURITS OLSEN 
FORHEN CAFE YRSA 

Tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgade 69, 

Konsultation fra I 0-7 Tlf. Vester 905 x 

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

Priser, Bedøvelse hver Dag Kl, 2, 
Reparation udføres paa faa Timer, 

Jernbanefunktionærer indr. 5 pCt. 

C. 8. Møller & Co's
Cigarer - Cigaretter

Cigarillos & Tobakker
faas hos d'Herrer forhandlere samt 

Østergade 1 a. Østerbrogade 27 
������ 

Børnekonfektion. 
24 Dybbelsgade 24 

Tlf. Vester 59 is5 u 
anbefaler sig med Manufactur, Tri
cotage, Strømper til billige Priser. 

Olivia Jørgensen. 

Alle bør besøge 
Kjole- og Blusel.ageret 

Istedgade 67 t. t. h. 
·Kjoler, Bluser, BørnekJoler Uld,

Silke, Floneller. 
Bestillinger modtage& 

Smaa Priser. 

Cigarforretningen 
4 Saxogade 4 

Anbefaler sig til Foreningens 
Medlemmer med 

Ci�arer, Tobakker, Cigar
retter og Snus. 

KRANSE OG 

BLOMSTER 
AggePholm, 

Vesterbrogade 8 
Leverandør til Lokomotivpersonalets 

Kransekasse. 

HOTEt ISTED 
' 

Tlf. 7622 Istedgade 86 Tlf. 7622 

Vesterbros billi&ste Madsted 
Concert hver Aften. 

C. -Haagensens Eftf.
A. Jeppesen.

Ma•klnstrikkeriet 
,,Æ:OIR• 

ved c. s. Andersen. 
Stort Udval.J' i 

TRICOTA.GE. 
til smaa Prise.-. 

Udsalg:_;_ ÆGIRSGADE 30-32

Tel1. Taga 1789 y og Taga 1004 x. 

AIS Andreas E.rlchsen & Co. 
Farvergade 17, København B. 

En gros lager af 
Tricotage, Børnekonfektion 

og Baby Ud1tyr. 

A/S LOUIS LILLIEQUIST 
GARVERI & LÆDER-UDSALG 

187, NØRREBROGADE 187. 
KØBENHAVN L: TELF, TAOA 444. 

- - Støt vore Annoncører - -

Annonce-Ekspedition: Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Vodroffvej Nr. 3 B, Kjøbenhavn V., eller 

K. Johansen, Sommerstedgade 22 3, Kjøbenhavn B.

Telefon: Vester 4011. 

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

Abonnementspris: 5 Kr. aarlig, 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

7 
I 
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