
21. Aarg. Nr. 19. Redigeret af C. M. CHRISTENSEN 2. Oktober J 921.

BETÆNKNINGEN, 

Som det var at forudse er. Betænknin
gen fra Oversparekommissionen blevet 
modtaget med meget blandede Følelser af 
de forskellige Organisationer, hvilket de
res Fagblade da ogsaa giver Udtryk for. 
Vi har nu alle gjort Bekendtskab med 
Kommissionens Arbejde, og. selv om man 
var paa det rene med, at der vilde ske For
ringelser, og at man vilde lade Tjeneste
mændene undgælde for de daarlige Tider, 
er d�n almindelige Mening den, at man 
har skaaret en bredere Rem af Tjeneste
mandens Ryg end ventet. 

Specielt skal Lokomotivmændene være 
med til at betale Gildet; thi baade i Hen
seende til Tjenestetid og særlige Ydelser 
og da særlig Rangergo�ørelsen tages 
der kraftig til Lokomotivmændenes Lom
mer. 

Vi kan se af Betænkningen, at de Reg
ler for Tjenestetid, Lokomotivmændene i 
Efteraaret naaede at faa gennemført ved 
Forhandling med Generaldirektoratet, og 
som først nu til Oktober skulde være gen
nemført i sin fulde Udstrækning, har væ
ret af _stor Betydning for Tjenestemænde
nes Repræsentanter i Udvalget; thi med 

dem i Haanden har det i nogen Grad væ
ret muligt at hindre de Attentater paa 8 
Timers Arbejdsdagen, som ellers var til
sigtet. Ja, det har endda været muligt i 
:»Spare«kommissionen at faa udvidet Be
stemmelsen om, at ¼ Times Ophold mel
lem to Tjenester, der medregnedes til Tje
neste, udvides til 1 Time -, medens Loko
motivmændenes indtil 2 Timer nedsættes 
til 1 Time, hvorved den tilsigtede Ensartet
hed opnaaedes. 

Vi skal i det følgende Nummer komme 
nærmere ind paa Betænkningens Indhold, 
ligesom vi til den Tid antagelig vil være i 
Stand til at meddele Resultatet af For
handlingerne med Ministeriet, der paabe
gyndtes den 1. Oktober og fortsætte i in
deværende Uge. 

Jfommissionsbetænkningen bedømt af 

andre Organisationer. 

J e1·nbanetidende skriver blandt andet 
følgende: 

... Om Betænkningen i Almindelighed maa 
det vel siges, at den i det store og )1ele til igter 
at indskrænke Statens Udgifter - saaledes som 
det var krævet af Kommissionen at arbejde hen 
til. Der finde i Betænkningen Forslag, hvis 
Gennemførelse vil betyde mærkbare Forringel-
er af Tjenestemændenes Vilkaar, og som paa, 
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visse Punkter ogsaa gaar Tjenestemændene 
nærmere, end vi finder det rimeligt og rigtigt. 
Ved Bedømmelsen af Kommissionsarbejdet som 
Helhed maa vi dog heller ikke se bort fra, _at 
der i ;Forslagene findes enkelte ForbE!dringer af. 
de nugældende Be?temmelser. _Disse .Forbedrin-· 
ger kan dog naturligvis .ikke, hvor megen P;cis 
vi end sætter paa dem, opve;fe de foreslaaede 
Forringelser; rnen der er formentlig heller in
gen Tjenestemand, der havde ventet, at Resul
tatet af den store Sparekommissions Arbejde 
skulde blive os særligt velbehageligt ... 

Længere henne i Artiklen fortsætter 
»J e1·nbanetidende«:

Vi har 11u paapege, de vigtigste· Bestemmel
ser i Kommissionsforslagets Afsnit om Tjene
stetiden. Det er os en TilfredsstJ.llelse at notere, 
at det i hvert Fald ikke lykkedes· for Modstan
derne af 8 Timers Dag-en at komme den til Livs 
denne Gang, naar det" drejeer sig om egentligt 
Arbejde. . 

Vi skal berefler omtale nogle Enke.ltheder i 
Afsnittet om de særlige Ydelser. 

Kommissionens Flertal bar foreslaael en 
Fordobling af den hidtil fastsatte Afstand 2 km 
fra Hjemstedet, forinden Godtgørelse i Time
og Dagpenge kan ydes. 

Endvidere vil 10 Timer ikke længere kunne 
give fulde Dagpenge som hii;ltil, Kommissionen 
ønsker den Regel indført, at Godtgørelsen hele 
Tiden skal staa i et nøje Forhold til Fraværel
sens Længde. Samtidig skal N a tlillæget kunne 
ydes baade til Timepenge og Dagpenge, hvilken . 
sidste Bestemmelse jo indeholder en lille For
bedring. 

Kommissionen synes at lægge Vægt paa at 
faa Ordet Merudgifter sat i Stedet for det nu 
anvendte Ord Udgifter i Forbindelse med Dag
og Timepenge, for derved at minde Tjeneste
manden om, at han ikke spiser nogen Mad i 
Hjemmet, naar han faar sin Kost ude. 

Kommissionen synes dog selv at have Følel
sen af en vis Flovhed ved denne dybtsincligt ud
tænkte Nuance, og �1dtaler, at den ikke mener, 
at den ændrede. Affattelse vil medføre Foran
{lringer i Satserne, idet der formentlig allerede 
er taget Hensyn i den nævnte Retning. 

Som man ser, foreslaar Kommissionen, at 
Satserne for fulde Dagpenge og N attillæget fore
løbig bevares. Nedsættelsen af Timepengene, 
saaledes som det nedenfor optrykte Forsla.g vi
ser, kan vel ikke siges at være sket med noget 
stort BeløJJ; det er den automatiske Ned gang 
efter Prisfaldet, _som samtidig udføres, der gør 
-den mere følelig, og det forekommer os egent
lig, at man kunne have indskrænket sig til Au
tomaten alene; det vilde have været en fuldt for
svarlig Foranstaltning - den forskudsmæssige
Nedsættelse, der har ringere økonomisk Betyd
ning for Staten, er umoralsk i sit Væsen og der
for kun egnet til · at sætte ondt Blod. Det kø
rende Personale m. fl. Rejseemolumenter skal
fremdeles staa i Forholdet 2/3 til Timepenge og
Dagpenge, og vil saaledes dale forholdsmæssigt
med disse. . . . . 

... Vi vil med mmsyn til de foreslaaede 
Nedsættelser for Overarbejdspenge og Natpenge 
mene, at Kommissionen ogsaa her burde ha-ve 
la.det sig nøje med de N edsætlelser, der lod sig 
begrunde med DyrOdstillægets Fald pr. 1. Okto- . 

. ber og senere automatiske Reguleringer efter 
Prislalle!. Forskudsnedsa'lttelsen spiller næppe · 
nogen betydelig Rolle for' Statskassen, men vir
ker unødig 11dfordrende overfor Tjenestemæn
dene. Og sel'v om man mener, at der i Øjeblik
ket er Kræfter til at trumfe adskilligt igennem, 
indeholder en saadan Fremgangsmaade fra Sta
tens Side en Præcedens, der under forandrede . 
Forliold ikke vilde være de Styrende videre be
hageligt ... 

» Vor Stand«:

Oversparekommissionens Betænkning ved
rørende disse Emner vil, siden den udkom, have 
udgjort en væsentlig Del af Tjenestemændenes 
Lekture. Men ·nogen behagelig Lekture har det 
ingenlunde været. Vel har vi været forberedt 
paa, at Kommissionen vilde beskær.e vore ikke 
for rigeligt lilmaalte Goder paa flere Omraader, 
men at den vilde være i den Grad umaadebol
den, som Kendsgerningerne ·viser, havde man 
næppe ventet. I det mindste kunde vi jo med 
Rette have ventet, at de foreslaaede Reduktioner 
vilde være begrundede - vel at mætke sagligt 
begrundede - men Tje110stemændene vil for
gæv·es have søgt saglige Begrundelser i Betænk
ningen. Der findes nemlig ingen og kan ingen 
findes for de fleste og vigtigste af Kommissio
nens Forslag. Disse betegner, navnlig hvad de 
særlige Ydelser angaar, en ganske vilkaarlig 
Nedsættelse af Satser, der i Fonejen ikke var 
for rigelige, sn�rere for smaa, fordi de ikke var 
regulerede op jævnsides med Pristallet. I ·det 
hele synes det, som om Vilkaarlighed er Kom
missionsarbejdets eneste bærende Tanke. Man 
søger forgæves Retfærdighedens røde Traad 
gennem de mange Forslag, og man søger for
gæves blot Spor af skyldige Hensyn over tor 

. Tjenestemændene. Intet Steds bærer Betænk
ningen Vidnesbyrd om, at man har ofret blot 
en en�te Tanke paa de Arbejdspræstationer, 
Tjenestemændene · ydede uden Arbejdstidsregler, 
uden Overarbejdspenge og uden ugentlig Fri
dag, da Krigstrafikken laarnede sig op, og intet 
Sieds findes svageste Antydning af Hensyntagen 
Lil, at Tjenestemændene endnu mangler meget i 
at have stoppet de Huller, Krigstiden slog. Gan
ske vist er det to Aar siden, men ogsaa kun to 
Aar"siden, vi fik vor Lønningslov. Tjenestemæn
dene har i Krigstidens Sulteperiode lært, at to 
Aar lcan være en lang Tid, men de b,ar senere 
lært, at to Aar er en kort Tid ......,.. en for kort Tid, 
naar det gælder at stoppe de Huller, Fortiden 
slog. Overvejelser af denne Art synes imidler
tid ikke at have ligget Kommissionen paa Sinde; 
den har koldblodigt taget. Os synes det, at en 
Kommission som denne burde opveje alle For
hold, af dens Arbejde burde være præget af en 
alsidig. Grunclighed og Hensyntagen. Tillige sy
nes det os, at Kommissionen ha1; været meget 
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ensidig, og al del kun er maal bevendl mticl 
baade Hen. ntagen og aglig rlmtlighed. om 
et af Bevi erne herfor kal nævne den yge
tJaragraf, ·om kommi ion n vil vel igne Tje
lle lemænd ne m cl. - H,·er Gang vore Løn
ninger fa t ætle , og deres Lidenhed fremhæve,•, 
faar vi JJl. a. uvægerligt al vide, at dei• med Slil
ling n følger vi se Fordel�, 1. Ek . !uld 1øn un
d ygdtlln. u vil man uden al forhøje Løn
nen .l'a l ælte et Lønafdrag under Sygdom. Hvor 
ligger Retfærdigheden deri? 

ln Hl trækkeligheden af ehe d fore laå-
13de , alsei· for Timepenge, alpenge o. , . v. kan 
i:ler næppe herske nogen Tvivl. Ved l916's
Pri niveau vil de bringe ned paa anune Be-
11:lb, som tie var paa L1:1nhingsloven af 190 . For nol?le 
Lønklasser gaar ·de hed iinde,· ·atserne tor [908. me• 
d n. de for en enkell Lønkla e endog bliver 
lan•re enrl de var flt\r Loven at 1903. Dertil 
kan Yi eh. agt ikkr gaa med. Den Forhøje! e, 
cl r ;;lod [or i 19H, maa vi be leml krrov , endda 
'3upple:i; l m ci �ligningen. I 9 t4--;--i6. og dereft�r 
(Jaahærlel den glidende 'kala. . l. 1·1 paa 1916 · 

ivean skulde haYe al. ern fra J90 oln 1ge11 
er en . aa genial Tauke. al vi vi l aldrig vil 
kunne falti:l Retfærdighede11 dPri. De værre gi-
1·1? · der i Betænkningen ing n Begrund lse her
tor og io\ll'igl heil r ikke for, al man ned. ælter 
Timepengene paa de /4- Sal er med 5, 5, 9 og 6 
Or . !) Øres · edsætlel. en gælder .-9. og 11.
J 3. Lønning kla e. Hvotfol' skal dennll al 
11edsælle mere end ba;;ide de, der ligger over, og 
de, der ligger under? Hvot el' Retfærdigheden 
li 1'i? Og hvorfor ·kal Ydet crne først fradrage· 
Pl be leml Beløb og dernæst behæftes med den 
glid nd(• , kala, endda ha Toppen 1134 Kr. Og 
ikke fra 702 Kr., hvore[ler d er fa t ·all ? Be
grunrlel:e giYer Betænkningen ikke. Kun el 
, led begrunder Belænkningen den foreslaaede 
N"ed ælte! e, nemlig for Overarbejd pengene 
\'cdkommende. Og den Begrunde! e, der gives 
der. er . ærdele ko telig. Kommi sionen siger 
11 mlig. c1 t da den bar reduceret alle andre Y �el
·et m d henved 40 pCt. bør ogsaa OverarbeJd -
peng ne reguleres med et lignende Beløb!! løv
l'igl skulde man meue, al Overarbejd penge fa l
iialles for ca. 1 Aar iden, og den Gang paahæf
lel en glidende kala netop derigennem va_l'
karakteri eret om gældenrl uden Hensyn l1l
�ligning ell r Fald. Hvortil eller den glidende
Skala? Fr:t vor ide maa d l helraglcs om
Brud paa Overenskorn len, hvi man uden om
os ændrer dem nu.

Dog, det skal maaske for Fremtiden ncre 
god Latin. al en Aftale mellem Per onale ?g Ad
mini lralion kal b handles om »PapJrslap-
11cr•. 

Kowmi ionen For'lag criver os Adgang Lil 
en gan ke vist problemali k ligning, men e_fl�r
den Metode, den nu elv anvender, kan vi JO 
ikke regne dermed, lhi Kommi ionen leverer 
jo det mest slaaende Bevi for, at man lro� en
sidig at kunne ændre den _lag� Reg�lermger 
til den ide, som i thvert ØJeblik er 1 talen 
Favør, 

lJansk Teleg1·aflidende 
aa foreligger alt aa tor Tjeneslemæi1de1te 

cl l sid l clslag af admini lraliv-polili k Ener
gi i R lning af al tilvejebringe Be. pareiser paa 
cl danske lat iri Htulioner Budget v d at Jp
sklt:!re TJene ·lemæ11denes lndlæglet, berøv 1tj_ 
ne lemæl1dlme de God el', der rnr ·Re ultatel af 
mange Aars lid ·omt Organi ation arbejde og 
de øvrige amfundskla er For laael e - og. 
Fremskridt - ja, endog ved paa. vigtige Punk
ler at krn Kaai'eno tilbage, saa al tore Klas-
er at TJene lemænd, ikke mindst 1 vor 1:tal, 

hei·erl i· ikke vil være paa Højde med, l.tvad dar 
1mder Etaten hele Ek i lens har været erkendt 
om ret og rimeligt. 

Vi maa beundre den Nidkærhed og Opfi.nd
·omhed hvormed denne id te Kommission har
'krabet'RundM og vendt kiilingen, har vejret
;.,el V dcu svages le Gevin t-Chauce, og Pli let med
·[inullernll - heil' Betro11k11ingen lyser af Iver
efter al ribbe rni' Tilværel efor de fallige 2-Ørcr
og 5-ØL'er, mttn lidlig-re har ment del rimel_igt
og billigt at unde o sotn V derlag for ærlig'
Ååejdcr og Ydel!,er i Tjenestens lnlere ·s�.

Man har i , 'andlted udfoldet en Gl'und1gh ,d, 
der vilde haYe værel en l:odre Sag værdig. 

· 1.ecl overorpe11llig og ·tigende Bitterhed et·
Tjene lcmæncf i sted e lørre og tørre Kred ' 
Vidne til den Jagt, det gøres paa dem saa fra 
den ene og saa fra den anden Kant. Og denne 
Følelse formind:ke ikke, naar man lænker pan, 
al alt delle finder led omtrent samtidig med, 
at man, 11aal' det ikke medfører kontante dgif
tet villig udtaler sin nerkendel e af vort tro
fa 'te og overanstrengende li.cl og læb i cl 
Aat, da Krigen rasede, og vi kovl _de Pengene 
ind til alle andre amfundsklas er 1 vort Land, 
som lil Gengæld lod o. gaa for Lud og koldt 
Vand. lige til vi - all for enl - l�rte al skaf� 
os Ørenlyd og ige de 01'd, om ikke lod . 1g 
overhore ... 

Man kan nu vrage, eller mau kan 111odtc1gl' 
disse Millioner, so mTjene lemændene her har 
budt ·om dere. pecielle Bidrag til e11 Forbe�
ring a[ _ talen Økonomi; man kan vælge vtl
kaarligl at berøve os Incllægler og Vederlag, 
man tidligere har ydet os. . . . Tjene temæ11dene har ikke Magl�n l1l al �111-
clre delle. Laglen ligger ho Regerwg og Rigs-
dag - og her ligge og aa Ansvaret. .. Hvi del er muligt stadigt al samle Polil�k r
nes Flertal om den ædle Opgave al pre e TJene
·Lemand tand n tilbage i Fattigdom og Bill r
hed, hvi man her Yilkaarligl Yil sælle et 'Magl
hud oYer tidliger Overen komster og Aftaler -
ja, saa kan Tj ne lemænd ne ikke hindre del: Vi er ikke i land til at forhindre hvad v1 
mener vil være el Mi brug af :M:aglen; men den 
Tilfr cl· tillelse al kunne gøre delle m d den 
amlede Tjenestemand tand Billige! e kommer 

man Lil at renon ·et·e paa. 
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PROTOKOL 

over 

Forhandling ført mellem Generaldirektoratet 
for Statsbanerne og Repræsentanter for Dansk 
Lokomotivmands Forening, Lørdagen den 9. 
April 1921 Kl. 21/2 Efterm. om en Ordning for 
Udlevering af Kul og om Meddelelse til Loko
motivpersonalet om Udfaldet af Kulprøvesta
tionens Forsøg. 

Forhandlingerne førtes i Anledning af en 
af Dansk Lokomotivmands Forening under den 
16. Fehuar d. A. til Generaldirektoratet frem
sendt Skrivelse.

Tilstede var: For Generaldirektoratet: Ma
skindi:rektør A. -Floor, Maskiningeniør E. H. 
Schmidt, Laboratioriefor tander ·wesche og ksl. 
Fuldmægtig D. 0. Høgsgaard. 

For Dansk Lokomotivmands Forening: Lo
komotivførerne Rich. Lillie, C. A. Lillelund og 
C. M. Christensen (Protokolfører), samt Loko
motivfyrbøder E. Kuhn.

Direktøren indledede Forhandlingerne med 
at meddele, at Generaldirektøren havde anmo
det ham om at tage denne Forhandling, fordi 
han var forhindret i selv at føre den. Forenin
gens Henvendelse deler ig i lo Hele, hvorfor vi 
vel maa tage en Del ad Gangen, og vi kan først 
behandle Spørgsmaalet om Kullene. 

Lillie beklagede, at Generaldirektøren ikke 
selv har taget denne Forhandling, fordi der i 
saa Henseende er givet os et bestemt Tilsagn; 
Spørgsmaalet er af ret stor Betydning for 
Statsbanerne. Det er ikke vor Hensigt at være 
med i den Kritik, der har været rejst angaaen
de Kdindkøbene og mod de Dispositioner, der 
er foretagne; men vi vilde gerne have Lejlig
hed til at søge tilvejebragt en Ordning ved Ud
levering af Kullene, saa at Personalet fik det 
bedst mulige Brændsel at køre med. Forholdene 
har jo medført, at Statsbanerne i de senere Aar 
baade har faaet gode Kul leveret og de daar
ligste, der overhovedet eksisterer. Kun de, som 
daglig kører og følger Forholdene paa nært 
Hold har haft Lejlighed til at konstatere, hvilke 
Vanskeligheder Personalet har haft at kæmpe 
med. Havde haft lejlighed til at høre de Ube
hageligheder, der fremsættes mod Lokomotiv
,nændene af de Rejsende under Togstandsning 
paa Grund af Fyrrensning, og det var i Virke
ligheden højst uretfærdigt, thi elv med de 
største Anstrengelser og den tørste Agtpaagi
venhed under Arbejdet, gaar ·aet sommetider 
galt. Men trods de daarlige Kul er det dog 
gaaet nogenlunde, og naar det i det hele taget 
gaar, skyldes det dette lille Apparat (demon
strerer en tilbal Terts) og uden dette Apparat 
vilde man narl bemærke tørre Uregelmæs ig
heder i Toggangen. For imidlertid at naq -det 

bedst mulige Resultat vil vi gerne hen tille, at 
Kullene blandes, saa det undgaas, at en kører 
med daarlige Kul og en anden med gode Kul. 
Vi har i saa Henseende mødt Forstaaelse hos 
Ingeniøren i 1. Distrikt og vilde gerne rette den 
Henstilling til Generaldirektoratet, at man gav 
Distrikterne bestemte Instruktioner i den om
talte Retning. Det burde saaledes undgaas, at 
Kasserne fyldtes med bar Smuld, og er det vor 
Opfattelse, at med lidt god Vilje kunde Forhol
dene fra Distrikters, Sektioners og Depoters 
Side l�edres. 

Ingeniør Schmidt: Vi har søgt at fordele de 
daarlige Kul ud over saa mange Depoter om 
muligt. Saaledes forespurgte vi, da de kinesiske 
Kul kom, Depoterne om, hvormange de kunde 
lage; men de kunde ikke have nogle, da de fik 
at vide, hvilke Kul det var. Kullene blev al
ligevel fordelte ud over Landet. Det er imidler
tid ikke nemt at blande Kullene, fordi man 
daarlig ved, hvor de ligger; men vi har nu f. 
Eks. paa Gb. faaet blandet Kullene paa den 
Maade, at vi har lagt den ene Ladning oven paa 
den anden. Men det var ikke nemt at faa Kul
mændene til al gøre, som man vilde have det. 

Direktøren: Vi har i de senere Aar maattet 
tage Kullene, som de kom, uden at vi bar kun
net gøre Indsigelser, selv om det var meget 
daarlige· Kul. Man var i Generaldirektoratet 
ogsaa paa det Rene med, at der af Lokomotiv
personalet var ydet et godt Arbejde for at føre 
Togene frem. Der var af den Grund heller in
gen Indsigelser fremkommet fra Direktøren i 
Anledning af Fremvisningen af Tertsen, som 
til Tider vistnok kunde være nødvendig. Vilde 
gerne høre Laboratorieforslander Wesches Me
ning om det af Foreningen fremsatte. 

Laboraliorief orstander W esche: Det er en me
get vanskelig Opgave, der her gives os. De ki
nesiske Kul kan man kende fra andre Kulsor
ter, Transvaalkul og de afrikanske Kul ligner 
derimod fuldstændig andre Kul; men er desto
værre af en meget daarlig Kvalitet. Blanding 
har dog fundet Ste<f, og jeg vilde mene, at man 
·burde stræbe hen imod, at Kullene blandedes
saaledes, at gode -og daarlige Kul blev blan
dede. Men man kunde dog ikke se paa Kullene,
hvilken Varmeevne, de havde.

Ingeniør Schmidt: Vi har i 1. Distrikt gen
tagne Gange sendt Ordre ud om Blanding af
Kullene, og det var Meningen, at dette skulde
finde Sted men det er ikke altid muligt at faa
Kulfolkene til al gøre, hvad de anmodes om.

Lill,elund: Vilde henstille, at man anvendte
den Fremgan·gsmaad,e ved Lokomotivernes For
syning med Kul at bruge den Art Kul op, man
var begyndt paa, og at man ikke den ene Dag
gav een Sort, en anden Dag en anden Sort Kul.
Det er af Betydning; at Personalet er fortrolig
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med, hvilke Kul der udleveres. Skiften i Udle- køres med lukket Fyrdør eller med aaben 
vering bør kun ske, naar det er aldeles nødven- Fyrdør, om særlig stærk Træk var nød
digt. vendigt, om der skulde rages i •Fyret, eller 

Efter forskellige Bemærkninger om Kullenes at Fyret havde let ved at brænde paa, 
Kvalitet forskellige Steder i Landet, spurgte saafremt der blev raget i det, om Askemæng
Lillie, om Direktøren var bekendt med, at de den, og om der gik meget i Røgkammeret, om 
Slagskovle, der var henlagt paa Maskinerne, Kedelrørene ved den eller den. Kularts Anven
ikke egnede sig til Fyrrensning af de Fyr, som delse fik Tilbøjelighed til at lukke eller sætte 
Personalet blev stillet overfor, naar det paa Svalereder, kort sagt maa vi antage, at Kulprø
Grund af Dampmangel maalte foretage Fyr- vestationen vil kunne blive en for den økono
rensning under Togfremføring samt, at man i miske Drift gavnlig Institution, naar den ved 
Jylland havde særligt Ildværktøj til at brække Instruktioner traadte den praktiske Lokomotiv
Slagger løse med for at kunne rense hurtigere, tjeneste ·nærmere paa Livet. 
spurgte samtidig, om Anvendelse af bevægelig Laba;rat,otrie/orstar/lkr W esche kunde til-
U<lgang ikke var formaalstjenligt. træde de af Lillie anførte Betragtninger; men 

ingeniør Schmidt omtalte en større Korre- 1 man vilde ofte fra Kulprøvestationens Side 
spondance, som der i Tidernes Løb, men uden . komme for sent med sine Meddelelser, thi det 
Resultat, var ført om Slagskovles Beskaffen- var almindeligt, at Prøverne foretoges 5 a 6 
hed. Uger efter Kullenes Ankomst, fordi d-e skal låg-

Direktøren kendte ikke det af Lillie omtalte res ca. 5 a 6 Uger, før Prøven kan finde Sted, 
Værktøj; men dette kunde blive undersøgt. Med og er det ikke store Mængder, det drejer sig om, 
Hensyn til bevægelig Udgang var denne ikke saa er Kullene vel ofte brændt, forinden Med
at anbefale, thi som bekendt ruster alt fast i delelser om de forskellige Forhold, der skal 
Røgkammeret, og Stillingen bliver derfor efter- iagttages, kan naa frem til Lokomotivperso-
haanden den mindste, fordi den sættes der og nalet. 

• 

ruster fast. Lillie: Vi havde Opfattelsen af, at Kulprøve-
Kuhn henledede Opmærksomheden paa det stationens Virksomhed blandt andet gik ud paa 

daarlige Røgaftræk, hvilket ogsaa bevirkede overfor Administrationen at indstille, al den 
Slaggedannelse og henledte Opmærksomheden eller den Kulsort kunde anbefales ved Indkøb 
paa vore tunge og daarlige Fyrskovle. Vilde af Lokomotivbrændsel; vi forstaar meget vel, at 
henstille, at disse' lavedes saa lette som mu- i den Tid, vi har passeret, kunde der ikke ta
ligt ges Hensyn hertil, hvor Administrationen 

Efter forskellige Udtalelser herom, enedes· maatte tage Kullene, hvor de var at faa, men 
man om, at. Fyrskovlene burde være saa lette forhaabentlig gaar vi mod roligere og mere 
som muligt, og at Træskaft og Dølle skulde normale Tider, og vilde det efter vor Ansku
være af ens Tykkelse. elser være gavnligt, om man kunde naa hertil. 

· Lillie spurgte derefter Direktøren, om For- Forespurgte, om det ikke vilde være praktisk,
eningen kunde paaregne, at der af Generaldi- om der sideordnet med de teoretiske Undersø
rektoratet blev givet Distrikterne Instruktion om gelser. paa Kulprøvestationen, foregik prakti
at gøre det mest mulige for at lette Personalet ske Undersøgelser ved Fyring paa Lokomoti
Arbejdet under Kørslen ved, at Kulblandingen ver under Togfremføring. 
blev saa god som mulig og saa ensartet som Maskiruingertiør Schmidt skulde til det sidste 
gørligt, samt at man forsynede Lokomotiverne bemærke, at saadanne Undersøgelser.ofte fandt 
med det bedste Ildværktøj, blandt andet en Sted, dels ved at de tilsynsførende Embeds
Slagskovl, der var egnet til at kaste et varmt mænd ved Samtaler med Lokomotivpersonalet 
Fyr ud ·med. fik disses Mening om Kullene at vide, eller 

Direktøren mente paa Generaldirektoratets man ved Cirkulærer opfordrede til at gøre Be
Vegne at kunne give Tilsagn om, at der skulde mærkninger paa Lokomotivførerrapporterne. 
blive udsendt Instruktion til Distrikterne. Lillie vilde anse det for mere værdifuldt for 

Man gik derefter over til 2. Del af Spørgs- alle Parter, om man forenede de teoretiske og 
maalet. praktiske .Forsøg saaled-es, at man lod bestemte 

Lillie: Spørgsmalet om Kulprøvestationens Lokomotivførere i lestemte Ture foretage for
Værdi' har ofte været Genstand for Drøftelser nødne Iagttagelser saaledes, at man kunde hol
blandt Lokomotivpersonalet, thi Organisationen de sig til bestemte ansvarlige Udtalelser. 
har den Opfattelse, at der fra Kulprøvestatio- Herom veksledes en Del Bemærkninger mel
nen kunde gives Lokomotivpersonalet gode lem Maskindirektøren, Ingeniør Schmidt og 
praktiske Vink om de udleverede Kuls Egen- Lokomotivfører Lillelund, hvorefter Laborato
skaber, og hvad der burde iagttages under Be- rieforstander Wesche udtalte, at han maatte 
handlingen af Fyrene, f. Eks. om der skulde anse det for værende af Betydning, at praktiske 
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Forsøg paa Lokomotiver under Togfremføring 
blev et l,ed i de almindelige Under. øgPlser, som 
KulJJrøv tationen foretog. 

Med Hen yn til In truktion udtalte Maskin
ingeniør Schmid_t, at ban mente, man kunde 
udsende nogle Generalop1ysninger om Kul fra 
bestemte Miner af den Kvalitet; som sædvan-
lig anvendtes som Lokomotivbrændsel. 

Ma. kindirekløren vildP, naar Protokollen 
var udarl::ejdet, forPlægg , Jørg, maalene for 
Generaldirektøren_ 

Lillie baabede, al Organisationen, naar Ge
neraldirektøren havde raget Stilling til agen, 
vilde blive bekendt med, om man fra Admini
. tr1:J,tio11en kunde imødekomme det. fremsatte. 

Hermed . lullede Forhandlingerne. 
A. Plnor. C. Al. ('/,ris/P11SA11.

JERNBANEULYKKEN I NORGE 

Højtidelighederne ved Davrebanens Aabning 
fik en brat og sørgelig A[slutning, idet al det 
Ek tratog, der førte en -Del af Fe tdeltagerne 
fra Trondhjem stødte sammen med Dagiltoget 
[ra Kristiania, hvoi·ved flere Mennesker dræb
tes, og adskillige fik større eller mindre K væ
. telser. 

Distriktschefen i Trondhjem udsendte kort 
efter Ulykken Pn MeddPlelse, hvoraf vi .'kal ci-
lPre følgende: . 

»Efter det hidtil foreliggende maa man an
tage, at Lokomotivpersonalet har begaaet rn 
direkte For ømme] e ved at køre igennem St.a
lionen uden Ordre. Det slaar nu til Lokomo
livføreren at forklare, hvordan han imod den 
givne trykte Ordre om Kryd ningen har kun
net køre igennem. Lokomotivføreren ligger al
vorligt kvæstet paa Sygehu et, saaledes at For
klariug ikke foreløbig kan indlieutes hos ham. 
Endvidere taar det til Togføreren al forklare, 
hvorfor ban ikke har standset Toget med den 
automatiske Brem e. Passersignal er ikke vi I. 
Derimod er der vist grønt Lys ved søndre Spor
. kifle, hvilken Signalfarve ogsaa bruge ved 
Passering. - Herved er der af den vagthavende 
ikke forholdt overensstemmende med Bestem
melserne, men han har herved ment at pointere, 
at porskiftel var betjent for at føre Toget ind i 
�idesporet. Opmærksomhede11 henled� paa, at 
dette Lys ikke er vist det ted, hvorfra Pas er
signal skål vise , idet Ly et vistes paa højre 
Side i Togets Kørsel retning, medens Pas. er
signal skulde have været vist paa ven. tre Side 
i Kørselsretningen ved Vagthytten.«· 

Lokomotivfører Martin Øien, der førte Toget, 
forklarer, at de1· var Pas ersignal, og en Kon-

-------------------

duklør kott, der ogsaa var med Toget, forkla
rede, al der var tændt grønt ignal, og Togper
sonalet gik da ud fra, at delle maal te bel yde 
> k larl• for To gel.

Norsk »Jernbanemanden« kriver bl. a. føl
aende om Ulykken:

I et Interview har Forretningsfører and

berg, Norsk Lokomotivmand Forbund, udtalt:·
Lokomoli vfører Øien hører Lil vore me, ·t for ig
tige Folk, han har allid meget striks holdt paa
Overholde! en af alle Reglementer.

andberg var med under Aabningen af Dov
rPhanen, men kom ikke med "Ekstratoget, saa
han opholdt sig i 'l'rondhjPm, da Ulykken ind-
I raf.

Han peger paa, al det for de fleste Mennfl-
. sker er uforslaaeligl, hvorfor man i delle Til
fælde . kulde Lage Kryd ningen ved [arienborg, 
i ledet for al lade Ekstrnlog t forblive i Trond
hjem, til at Dagiltog t var kommet dertil. -
Ek tratogeL Plan var rigtignok udsendt flere 
Dage i Forvejen, men det var en væ entlig 
Mangel at. Føreren af Dagiltoget ikke undervejs 
havde faaet et Erindringstelegram om Kryds
ningen i Marienborg. Man maa husk , al 
Krydsningen i Marienborg ikke slaar i det 01·
dinære Togs Plan, men kun i Ek tratogets 
Plan. Hvis Føreren i løren havde faaet et 
Erindring telegram havde alt vær t i Orden. 
T denne Forbindelse nævner • y Tid•, at tals
banerne Ek fratog har taget aadan O,rer
haand, at TogpersonaJpt har fundet det nød
vendigt al fremhæve, al d·e mange Ekstraplaner 
nødvendigvis maa virke sløvende paa Per ona
lels Agtpaagivenhed o ikke er uden Ri. iko for 
, ·ikkerbedstjene ten. 

• ocialdemokrat.en• og »Verdens Gang•
fremhæver, at kal der uodel'søge , . aa hør 
alle, der har noget med agen al gøre, forhøres 
I ige fra Generaldirektøren til Betjei;iingen paa 
'l'ogPnP og Stationen. 

MIDLER TIL FORHINDRING AF 

KØRSEL FORBI STOPSIG NAL. 
\'ed Ollo Bendixen. 

Imidlertid ha1· d tærk Fnint-

lanterner den nheluige Egenskab, al 

de i høj Grad generer ynligheden f01· 

modgaaende Tog og for tr kningsper o

nalet; desuden virk r de til at udviske 

at igi1alerne, set fra s 1 ve Toget med 

den stærke Lanterne; efte1· amerikan ke 

Erfaringer kan dett vær rlig farligt. 

s 

• 
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Man kunde maaske. give Lokomotivføi:e
ren Midler i Hænde til at afblænde Front-. 
lanternen, hvad der er tilladt i Amerikå, 
men dette skø1rnes uheldigt, da Fl'ontlan
tel'nen er et' Signal, og Lokornotivføre1·en 
kan ikke rettidig vide, naar det blænder 
eller ikke· - del' for ikke heldigt at an
vende stærke Frontlanterner. Man kan 
ogsaa gaa den anden V ej og avertere Lo
komotivførreen om . Tilstedeværelsen af et 
Liniesignal ved særlige Stedkendingsmær
ker eller ved Knaldsignaler, hvilke sidste 
anvendes efter bestemte foreskrevne Reg
ler. Man har forsøgt at benytte selvla
dende Knaldappar.ater, saa}edes at Loko
motivet selv ved »Hjultaster« eller Skinne
kontakter udløser Knaldkapslen, naar det 
nærmer sig et Stopsignal. aadanne Ind
retninger vil dog være stærkt paavirkede 
af Vejrforholdene (Sne, Is osv.) og derfor 

. være upaalidelige, særlig, da de kun sjæl
dent træder i Virksomhed. Ogsaa af To
get selv mekanisk eller elekfrisk udløste 
Rasleværker, Klokkeværker, Horn- eller 
Fløjtesignaler er forsøg[ Den bedste 
Virkning el' opnaaet af den sachsiske 
Jernbaneforvaltning (1905) med elektrisk 
udløste Fløjter, der drives fra Kulsyre
beholdere. og sættes i Virksomhed ved 
Forsignalet. Lyden kan imidlertid let 
overhøres ved hmtigkørende 'fog, idet 
den da kun opfattes paa en Strækning af 
ca. 10 m, hvorefte1· Lyden sluges af Vogn-

. siderne. Af samme Grund er efter M.'s 
Mening ogsaa Anvendelsen af Lydvægge 
tæt ved Siden af Sporet falden mindre 
gunstig ud. Et Lydsignal ( Se hallsignal),
der ikke e1· usædvanlig hø.it eller ikke i det
mindste vare1· nogle Sekunde1·, hm· næppe 

nogen V æ1·di som Advw·selssignal. Virk
somst vil det være at give Lokomotivfø1·e
ren et synligt og hørbart ærligt Averte
ringssignal paa Maskinen, baade synligt

og hørbar·t e1· nødvend;,i,gt. l denne Retning 
arbejder derfor ogsaa hovedsagelig Opfin
derne. Men med en vis Letfærdighed gaal' 
de fleste over den egentlige Vanskelighed 
herved, nemlig Overførelsen af en eller 
anden Kraft til Maskinen fra Overbygnin-

gen. Denne Opgave er ikke let at løse og 
er overhovedet endnu ikke løst paa 'til
fredsstillende Maade for Hovedbaner med 
blandet Trafik. Er først denne Vanskelig
hed tilfredsstillende overvunden, saa er 
det let ved Hjælp af den overførte Kraft 
at gø11e, -hvad man vil paa Maskinen: give 
et Signal, paavirke Bremsen eller endog 
afspærre Dampen, hvorom nærmere se"'
nere. Først skal der altsaa ses paa Mulig
heden for Overføre} en af en saadan 
Kraft. Herved maa eri11dres, at der mel
lem Konstruktionsprofilet og Fritrums
profilet el' et Luftmellemrum ( undtagen 
ved Skinnerne), som intet maa rage ind i 
uden særlig Tilladelse fra vedkommende 
Forvaltning, hvilken Tilladelse naturlig
vis mavge Gange er given for Forsøg. De 
gunstigste Punkter for Overførelsen (se 
Fig. 1) er Punkterne A, B, C og D, ved A 
er Mellemrummet kun 50 mni, _ved B alle
rede 75 mm, ve_d C og D endnu mere. De 
fleste Opfindere forsøger at overføre ved 
A. Naar et Strækningsanlæg skal virke
paalideligt, maa der være en tilstrække
lig »Overdækning« melleJil dette og Slæ-

. beren paa Maskinen under Hensyn til
dennes Svingninger, der kan være indtil
25 m op- e11er nedefter; altsaa mindst 25
mm Overdækning. Dertil kommer, at Slæ
berens Stilling kan ændres flere mm, af
hængig af Maskinens Stilling, Slid 0sv. 
Heller ikke kan Anlæget i Sporet i Prak
sis holdes i nøjagtig samme Højde, saa 
ogsaa af denne Grund maa der et vist ,Spi
Jerum til. Den -bedste, rent mekaniske 
Overføring er van Braam's • ), der først 
blev forevist .1908-09 paa Militærbanen 
Berlin-Zossen .. Va1-i Braam anvender to 
svingende Slæbere umiddelbart ved Siden 
af Hjulkransen og som Strækningsanslag 
to fjedrende _lejret Formjern ved Sid_en af 
Skinnen. En Kraftoverføring til Maskinen 
sker kun, naa1· begge Slæbere paa samme 
'rid anslaas; herved blive1· SandsynHg
heden for lndvfrkning paa Maskine af til-

*) Be krevet i »Dansk.Lok: Tid.• Nr. 3 og 4,
1912. 
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fæltlige Genstande i Sporet forholdsvis 
ringe; derimod kan Sne- og Isansamlinger 
temmelig let indvirke paa Signalordnin
gen. Forsøgene ved van Braams Apparat 
er ikke falden meget gunstig ud. Maski
nens stærke Bevægelser har ofte bevir
ket, at Apparatet har svigtet; ved store 
Toghastigheder er ofte. forekommet For
styrrelser af Apparatern�. Efter foretagen 
Forbedring af Apparatet svigtede dette 
mindre ofte, men i den snerige Vinter 
1911-12 vi te. det sig, at Apparatet trods 

I � I
I l 

Fig. I. 

Forb dringen ikke var tilstrækkeligt paa
lideligt; som Hovedmangel kan anføres, at 
Slæberne hurtigt blev stærkt slidt, og at 
det hele Apparat under stærk Sne og Frost 
bedækkedes saadan med Is, at enhver Be
vægelse af Slæberne ophørte. Maschinen
fabr. Brucbsal gik da over til at ophede 
disse med Damp, men saa kom Krigen og 
hindrede videre Forsøg, og senere (1917) 
har .man maattet fjerne Apparaterne, da 
deres fort atte Tilstedeværelse skønnedes 
at kunne medføre Fare for Driften. - En 
anden tilsvarende forholdsvis god Anord
ning er forsøgt paa amerikanske Hurtig-

baner, men M. kender intet nærmere til 
Forsøgsresultaterne; han kan imidlertid 
heller ikke tænke sig, at denne skulde ar
bejde paalideligt under strengt Vintervejr. 
Allerede siden 1880 ·har man paa den fran
ske Nordbane - efter Sigende med godt 
Resultat - anvendt den saakaldte »Ifro
kodille«, bestaaende af en 15-20 cm bred 
og 2-4 m lang Kobberplade, fra hvilken 
Strøm ledes op paa Maskinen gennem 
Slæbebørster og udløser en Fløjte gennem 
en Magnet. I Aarene 1901-05 har man i 
Sachsen i ærheden af Freiberg · forsøgt 
en lignende Anordning; Kobberpladen var 
her· 4 m lang, 15 cm bred og 6 mm tyk, 
men den blev flere Gange beskadiget og 
tilmed en Gang revet af af Sneploven for 
en Togmaskine og slynget bort, hvorefter 
Kontaktpladen blev indstillet med en Høj
de af kun 50 mm over Skinnetop. De af 
bedste fjedrende Bro11cetraad fremstillede 
Børster ragede ned til 40 mm over Skinne
top, hvorefter det arbejdede godt til FOi'
aaret 1905, men i Marts efter en Nats Tø
sne med paafølgende tør Sne og haard 
Frost blev Børsterne paa Maskinen i Lø
bet af faa Dage fuldstændig ødelagt. For
søgene blev herefter indstillede, da man 
var kommen til den Overbevisning ikke 
at kunne naa Maalet ad denne Vej. Sam
tidig an tilledes ved FreibergForsøg med 
en af Siemens & Halske angiven Slæbe
kontakt-Anordning med bøjelige Slæbe
fjedre ragende ud ved B (se Fig. 1) og be
rørende lodrette Slæbeflader foran For
signalet, men ogsaa denne Anordning-blev 
fuldstændig ubrugbar i ovennævnte Sne
dage i Marts. 

De preusisk-hessiske Baner har for
søgt med Slæbebøjle ragende frem ved C 
og berørende en ophængt Slæbetraad, der 
imidlertid led Skade som Følge af For
skydning af God vognsla t. Rimfrost og 
Is vilde dog utvivlsomt ogsaa her hindre 
en tilforladelig Kontaktgivning. En Svag
hed ved alle den Slags ystemer er altsaa, 
at de ikke er varige nok ved store Tog
hastighede1· og under daarlige Vejrfor
hold navnlig om Vinteren, hvor Lokomo-
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tivføreren har mest Brng for Hjælp. Hel
ler ikke vest paa synes saadanne Anord
ninger - trods bedre klimatiske Forhold 
, at virke dadelfrit, at dømme efter For
søg i 1911 mellem Bryssel og Liege, hvor 
der anvendtes 2 Stk. 4 mm Staalplade i 20 
mm indbyrdes Afstand og 15-18 mm 
lan'ge og 40 mm høje, anbragt ved A; for
an de to Blikstykker var anbragt kilefor
mede Ramper ligesom ved de tyske For
søg og paa den franske ordbane - for 
at forhincb.'e nedhængende Vogndele at 

I 

»fange«. Det siges ikke, at Anordningen
har virket tilforladelig, men kun, at »den
var bedre beskyttet med Tilisning end an- ·
dre Indretninger af lignende Art«.

De omtalte Mangler ved mekanisk 
Overføring Jørte A. E. G. til at fremkom
me med to ejendommelige, men praktisk 
uanvendelige Forslag, nemlig: 1) en Luft
eller Dampstraale fra Maskinen ned i 
Sporet, som ved at træffe paa et Anslag i 
dette skulde virke tilbage paa Maskinen, 
saa at der her sluttedes en Kontakt for 
Signalgivningen; Anvendeligheden heraf 
strander paa, at Tilbageslaget i Straalen 
ved fremmede Legemer, Sten, frossen Sne 
o. 1. ofte førte til Kontakt i Utide. 2) Det
andet Forslag gik ud paa fra stadig bræn
dende Lamper ved Siden af F01·signalerne
at sende polariseret Lys mod Selenceller*)
paa Ma$kinen, hvorved disse Celler skulde
blive ledende og kontaktgivende. Stahner i"
Georgsmarienhutte foreslog stærke Heste
skomagneter i eller ved Sporet og paa
Maskinen overfor Magneterne, en Mod
tager i Form af en Deprez d'Arsovals
Drejespole. Magneterne er ved de forskel
lige tyske Baner forsøgt anbragt ved A,
B og D (i Sachsen ved B). Forsøgene i
Sachsen er endnu ikke afsluttede, men
Magneterne paa Linien· er flere Gange be
skadigede af Tribrætter o. 1. Ogsaa Mod
tageren . er flere Gange beskadiget af 

*) Selen er et :Metalloid, som i en bestemt 

Form kan lede Elektricitet ved Belysning, 

medens den atter taber denne Egenskab, 

naar Belysningen hører op. 

Skærver i Sporet eller andre tilfældigt. 
henlagte Genstande, undertiden helt afre
vet af Sne. Mellemrummet mellem Mag
neter og Modtager andrager 145 mm. Ar
bejder ellers godt fra 5 km/Time til højest\.! 
Hastighed, men hverken Magneter eller 
Modtager er tilstrækkelig beskyttet mod 
Beskadigelser og Forstyrrelser. I Stedet 
for Dreje pole er ogsaa forsøgt anvendt 
almindelig Induktionsspole, hYor den in
ducerede Strøm er saa kraftig, at den di
rekte kan udløse det optiske ignal og 
Lokalstrømmen for det akustiske Signal. 

Siemens & H alske foreslaar anbragt 
en Vekselstrøm-Elektromågnet mellem to 
Lokomotivhjul (paa Vekselstrømbanen 
Dessau-Bitterfeld). Normalt frembringes 
da et bestemt magnetisk Kraftliniefelt, 
som skulde blive forstyrret ved at passere 
over en umagnetisk Skinne af ikkelstaal 
ved Forsignalet, og derved skulde Frem
bringerstrømmen undergaa den fornødne 
Ændring til Signalgivningen i Førerhu
set. Desværre blev Forsøg hermed ikke 
anstillet paå Grund af Krigen. · 

Max Judel & Co. vil lade en elektrisk 
Strøm med høj Spænding springe over i 
Mellemrummet. �aa Maskinen anbringes 
en Turbo-Generator, der føder en Trans
formator, hvis Højsp�ndingsviklings ene 
Pol er ført til »Jord«, medens den ånden 
Pol ligger 85 mm over .Skinnetop. Stryger 
denne Pol heri over en 50 mm over Skinne
top liggende »jordet« ,Skinne, vil Strøm
men springe over; herved ændres Trans
formatorens sekundære og primære Be
lastning og en Solenoide i Fødestrømkred
sen vil paavirkes til Signalgiyning. Hel
ler ikke denne Anordning er praktisk prø
vet paa Grund af Krigen. Det er et Spørgs
maal om det vil lykkes at hindre Strøm
overgang til andre fremspringende Jern
dele. 

Gebr. Lorenz i Berlin (von Iframe1·s

»Railophon«) har indrettet et Forsøgsan
læg paa Strækningen Ebe1·swalde-Freien

walde som følger: I en Afstand af l,5-2 
m er parallelt med Sporet indlagt en iso
leret Ledning, i hvilken stadig staar Vek-
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selstrøm paa 100 Volt og 90 Perioder; 
denne Vekselstrøm ind virker til Stadighed 
paa en Induktionsspole, bestaaende af tal
rige Traadvindinger i en Træramme om
kring Lokomotivet, hvilken Spole staar i 
Forbindelse med en. meget følsom til Pe
riodetallet 90 afstemt Magnetstrømskifter, 
der falder fr:a, naar Maskinen kommer ind 
i Kraftfeltet af en fra den strømførende 
Ledning dan'net Sløjfe ved Forsignalet, 
hvorved Lokalstrømmen for Førerhussig
nalerne sluttes. Med denne Anordning 
kan der gives Signaler paa Maskinen fra 
enhver Vogter, naar denne afbryder Led-. 
ningsstrørnmen. Anlæget er, saavidt M. 
ved, sat ud af Funktion. Det er ikke en
kelt nok til almindelig Brug, ganske·bort
set fra, at det endnu vil vare længe, inden 
man overalt har den fornødne Veksel
strøm til Raadighed. 

Det er naturligt, at·man ogsaa har for
søgt den traadløse ':velegrafi til Overvin
delse åf V 1;1,nskelighederne._ Men faste 
»Sendere« langs ,Strækningen er for om
stændeligt og ogsaa for dyrt, og de føl
somme » Modtagere« paa Maskinerne kan
ikke bruges. Alle de angivne Anordnin
ger mangler den Enkelthed, som ubetinget
er nødvendige ved den Siags Indrntninger
i praktisk Jernbanedrift. Først ved Ind
førelse af de saakaldte Kathoderm· er
naaet et b:mgbart Grundlag for praktiske
Forsøg. Saaledes Telefunkens Forslag
(prøvet April 1920 paa Frederikssunds
banen), der ogsaa har den store Fordel,
at Sporrammen kan udlægges paa et vjl
kaarligt Sted i. Sporet til Avertering af
Lokomotivføreren:

Men alt i alt mener M., at det maa si
ges, at man endnu ikke har opnaaet at 
finde _en Anordning, som tilfredsstiller alle 
Fordringer. Er en saadan først funden, 
hvad skal man da lade ske paa Lokomotl
vet? Kun Averteringssignal eller ,sær
skilte Tegn for Strækningssignalets Stil
ling, eller· Udløsning af Bremsen (ved 
Stoppesignal) og i sidste Tilfæld� almin
delig Bremsning eller Hurtigbrems11ing? 
Den fremherskende Mening blandt Jern-

banefagfolk er foreløbig at man kun bør 
avertere om Stedet for Forsignalet ved op
tisk og akustisk Signal paa Maskinen. 
Man- gaar ud fra, at Lokomotivførerens 
Opmærksomhed vil svækkes, naar selve 
Strækningssignalerne overføres; man fik 
derved paa en Maade to Signalsystemer, et 
paa Maskinen for .Lokomotivføreren og et 
paa Linien for -Strækningspersonalet. 
Men Lokomotivføreren maa dog iagttage 
Liniesignalerne, naar Førersignalei'ne er 
i Uorden, elle1· naar Toget er standset ved 
et Stopsignal og Strækningsanslaget er 
passeret; ligeledes maa Strækningsperso
nal ets Signaler vedblivende iagttages lige 
saa nøje som før. Denne Iagttagelse vil 
dog let svigte, naar Førerhussignaler ind- . 
føres, da Str�kningssigna.lerne kun 
sjældnere forekommer. 

Automatisk Indvirkning paa Bremsen 
bør næppe finde Sted paa Hovedbaner med 
blandet Trafik, i hvert Fald ikke saa
længe gennemgaaende Bremse mangler 
paa Godstog, men selv om saa var, vilde 
man næppe indføre automatisk Brems
ning, thi hvor skulde Bremsningen pa'abe
gyndes, og skulde det være Drifts- eller 
Hurtigbremsning? Bremsning i største 
Bremseafstand. vilde fø1·e til unødige 
Standsninger og farlige Forsinkelser for 
en Mængde 'L'og, som ikke behøver nær 
saa lang Bremsevej. Fm at undgaa saa
danne unødige Standsninger rnaatte Loko
motivføreren da være i Stand til at kunne 
sætte den auton1atiske Bremseanordning 
ud af Virksomhed, men dette maaite igen 
paa sikke1· Maade tilkendegives overfor 
Fyrbøderen, eller det maatte optegnes au
tomatisk. F01·udeJ1 Signa.letne og selve Li
nien. rnaatte Lokomotivføreren da ogsaa 
s_æi:lig agte paa Stedet for Strækningsan
slaget, hvorvrd Iagttagelsen af Liniesig
nalerne og Spoi-et vilde svækkes. Automa
tisk Hurtigbremsning kan under. mange 
Omstændigheder medføre skæbnesvanger 
Fare for Toget og bø1· derfor absolut ikke 
finde Sted. L Amerika synes rn_an dog, 
treds·de anførte Betænkeligh�der, at fore
trække automatisk Bremsning; dog skal 
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saadan ikke finde Sted, naar Toget har 
nedsat Hastigheden for Stopsignal; paa 
den anden Side kal et automati k brem
sol Tog bringes fuldstændig til tands
Hing, forinden Lokomotivføreren igen kan 
Iaa Herredømme over det. 

Ved By-Hurtigbaner og »Uberland

schnellbanen«, Baner med transkontinen
tal Hrirtigtogstrafik med hurtig Togfølge, 
anvendes dog almindeligt selvvirkende 
Togfølgesikring, herunder selvvirkende 
Hør·selsbloker·ing, idet der her er stor· En
kelhed i Udformningen af Køreplanen og. 
Drift materiellet. Dette fører imidler_tid 
ofte med Urette usagkyndige Folk til- at 
forlange lignende automatiske Bremseind
retninger indfø1·t ogsaa paa almindelige 
Banestrækninger, idet de ganske overse1· 
den overordentlige Grundf,orskel mellem 
dis es Driftsforhold og de tilsvarende 
Forhold ved ovennævnte By- og særlige 
I lnrtigbane1·. 

l Virkeligheden - slutter M. - har
vi endnu for almindelige Baner kun 
Knaldsignalerne til Understøttelse for Lo
komotivførernes Opm_ærksomhed og sør
ger forøvrigt for ved særlig Uddannelse 
og særlig Tjenesteplan at skærpe denne 
saavidt gørligt. Det har bidraget meget 
hertil, at man ved særlige elektriske Prø
ve- og Tælleindretninger har kunnet kon
·tatere hvm· Kørsel forbi Stopsignal paa
tl.e paagældende Prøvesteder og strængt
har paatalt ·aadanne, selv om det kun bar
drejet sig om faa Meter. Som Middeltal
for Aarene 1910-13 var der aarlig i
Tyskland kun 35 Sammenstød »ifølge
mangelfuld Signalisering eller Ikke-Iagt
tagelse af Signaler« d. v. s. 1 Sammenstød
pr. 22 Mill. Togkilometer eller 7 Mill. Sig-.
nalpassager, idet man kan antage, at der
O'enn msnitlig passeres et ignal foT hver
3 km. (Forts.) 

JUBILÆUM\ 

N. P. V. Madsen. 

Den 1. Oktbr. kan Lokomotivfører Villl. 
Mad, en, Kl1. Gb., fejre 25 Aarsdagen for sin 
An ætlel ·o som Lokomotivmand. Jubilaren 
blev den 15. September 189j: antaget som Ma
skinarre jder 1Jaa Værkstedet i Aarhus. Den 1. 
Oktober 96 ansattes M. som Lokomotivfyrbøder 
med · t. i' Thisted. Den l. Oktober 97 forflytte
des Jubilare·n til København og siden God, ba
negaarclens Aahning har J\f. hele Tiden haft 
Station her. 

Den j. J Ji 1907 forfremmedes Jubilareu 
til Lokomotiv ører. Blandt Lokomotivmændene 
har Jubilaren altid været vel anskrevet baade 
som Medansal og Kollega, ligesom han til en
hve e Tid med lor Interesse følger sin Organi
sation D. L. ·ti'.s Arbejde for Standens Højnelse. 

Afdelingen sender herved Jubilaren sin 
bed le Ly køn. kning og Hilsen med Haab orn 
all godt for Fremtiden. 

G. 0. F. Di,nd.

HÆDREDE LOKOMOTIVMÆND 

Paa den sidst afholdte Kredsgeneralforsam
ling i Lokomotivførerkredsen meddelte Kred-

s 
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sens mangeaarige Formand, Hr. Lokomotiv
fører Mortensen, Esbjerg,· at han ønskede at 
træde tilbage. Kredsen bøjede sig for Morten
sens Ønsk'e, og i Stilhed besluttedes det at give 
ham en Gave som Udtryk for Lokomotivfører
nes Taknemmelighed overfor Mortensen for 
hans udmærkede Arbejde for Lokomotivmæn
dene. 

Den 4. September fyldte Mortensen 50 Aar, 
og det blev besluttet af den nedsatte Komite at 
Overrækkelsen af Gaven skulde finde Sled paa 
denne Mindedag. 

En Deputation af Lokomotivførere fra for
skellige Egne af Landet med Lokomotivfører 
Lund, Gb., og Røgilds, Ab., som Ordførere 
mødte da i Mortensens Hjem paa Fødselsdagen. 

Lokomotivfører Lund bragte i velvalgte Ord 
Mortensen en hjertelig Lykønskning paa Fød
selsdagen og en Tak for hans mangeaarige Ar
bejde for Kredsen og bad ham som et synligt 
Minde herom modtage et dobbeltkapslet Guldur 
og en Pengesum. Derefter bragte Lokomotiv
fører Røgilds, Ab., Fru Mortensen en Tak for 
den Bistand, Hustruen maa yde en Mand, der 
patager sig Hverv for Kammeraterne og bad 

• Fru Mortensen modtage en Krystalopsats som
Tak fra Kredsen.

Kredsens nuværende Formand, Lokomotiv
fører Lillelund, bragte derefter Mortensen 
Kredsens Hilsen og overrakte en smuk Blom
sterbuket. 

Efter at Mortensen paa Hustrus og egne 
Vegne havde takket for de smukke Gaver, blev 
Deputationen budt til Bords og tilbragte Resten 
af Dagen i Hr. og Fru Mortensens hyggelige 
Hjem. 

F E S T E N I "'"N Y B O R G 

Vied en den 5. September i Nyborg afholdt 
Fælle pisning med paafølgende Bal blev den 
afgaaed'e Formand for Lokomotivfyrbøderkred
sen, Hr. L. Rasmussen, fejret af Kredsens Med
lemmer. 

Til denne Festlighed var foruden L. Ras
mussen og Hu tru, Organi ationens Formand, 
Redaktør og den nuværende Kredsformand ind
budt. I Feslligheden deltQg ca. 100 Herrer og 
Damer. 

Efter at Selska'f!tt var gaaet til Bords og
den værste Sult var tilfredsstillet, holdt Loko
motivfyrbøderafdelingens Formand i Nyborg 
Talen for Hæder gæsten og hans Frue. Taleren 
bragte i smukke Ord den afgaaed:e Kr,edsfor
mand Kredsens Tak for de Aar, der var gaaet, 
og hvor der af Rasmussen var udført et godt 
Arbejde for Kredsen og bad ham som synligt 

Minde modtage et dobbeltkapslet Guldur. - Ta
leren vendte sig derefter til Fru Rasmussen og 
bad hende af Kredsen modtage en smuk Op
sats. 

L. Rasmussen bad derefter paa Hustrus og
egne Vegne Lokomotivfyrbøderne om at mod
tage hans hjerteligste Tak. 

Organisationens Formand og adskillige an
cl re Talere havde derefter Ordet og bragte Ras
mussen Tak for godt Samarbejde. 

· Efter at Bordet var hævet, og Salen var
ryddet, fik Selskabet sig en Svingom til Kl. 1. 

Saavel under Spisningen som senere paa 
Aftenen forlystede Lokomotivfyrbøder Tægge, 
Aarhus, Forsamlingen med en Masse mor
somme Historier og Sange, der log stærkt Bi
fald. 

Festen forløb i den bedste Stemning, og Del
tagerne skiltes først, da Tog og Færge førte de 
Tilrejsende bort. 

FORBEREDELSES OG AFSLUTNINGSTJENESTE, 

Reglerne om .Lokomotivpersonalets Tjene
stetid § 4 berører bl. a. Forbindelses- og Af
slutningstiderne og de benævnes som Gennem
snitstider, der altid beregnes, uanset om Per
sonalet bruger kortere eller længere Tid. 

Jeg har nu bragt i Erfaring, ·at Lokomotiv
.førere har staaet med Uret i Haanden, naar en 
Lokomotivfyrbøder en enkelt Gang er kommet 
10 a 20 Minutter for sent ned til Maskinen, og 
vedkommende Lokomotivfører har sagt til Lo
komotivfyrbøderen: »De er vel klar over, at De 
er mødt 20 Minutter for sent, og at De ikke til
kommer Tjenestetid eller eventuelt en attime 
for de 20 Minutter. « 

Det maa sikkert bero paa en Misforstaaelse 
fra vedkommende Lokomotivførers Side, da det 
Tilfælde let kan indtræde ved Hjemkomsten, at 
<le kommer til at holde usædvanlig længe i Kul
gaarden, eventuelt kan der springe et Vand
standsglas umiddelbart før Personalet forlader 
Maskinen. Saadanne Ting hører jo ind under 
Afslutningstiderne, og Lokomotivføreren kan af 
den Grund ikke rapportere de Minutter, det 
eventuelt varer udover de normerede, og kan 
der ikke skrives Tjenestetid i de Tilfælde, naar 
Personalet faar Tjenesten forlænget, saa maa 
vedkommende LokomotivfyrlJøder ogsaa have 
Ret til at faa sin ordremæssige Forberedelse tirl 
rapportført, naar han af en eller anden hænde
lig Grund ikke har Yæret mødt paa Klokkeslet
tet, men dog har udført den ham paabvilende 
Tjeneste til rette Tid. 

Og for den tjenestegørende Lokomotivmester 
er der straks en Lejlighed' til Indberetning om 
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denne store Forbrydelse, hvilket tillige giver 
Anledning til Gennemsyn af den paa-gældendes 
Generalieblad, og dette udviser, at samme Lo
komotivfyrbøder en eller anden Dato i 1916 er 
mødt for sent, hvilket omhyggeligt paaføres 
Indberetningen. 

Med Tak for Optagelsen. 
J. K. 

Hr. Redaktøren kunde vel ikke med det 
samme oplyse, hvad man forstaar ved delt Tje
neste paa Døgnmaskiner. I de nye Rangerpla
ner, som 1. Distrikt har udarbejdet, og som 
skulde træde i Kraft fra 1. Oktober d. A. fore
kommer der en Tjeneste paa en Døgnmaskine, 
som ligger saaledes: Rangering fra 6 Fm. til 
9 Fm. og fra 11 Em. til 6 Fm. ------: Er det ikke 
delt Tjeneste, da vedkommende maa møde 2 
Gange i samme Kalenderdøgn. 

Vi kan ikke anse den Fortolkning af Ud
trykket »gennemsnitlig«, den ærede Indsender 
anlægger, som rigtig, navnlig naar Hensyn ta
ges til, at det er Forberedelsestjeneste, hvor den 
paagældende intet sikkert ved forud. Vi vilde 
derfor ogsaa antage, at den Mand, der kommer 
saa sent, ikke er kommen tidlig nok. 

Tjenesten paa Døgnmaskiner skal være 
samlet. Den anførte Tjeneste er delt. 

Red. 

E N  BE MÆRK N I N G

Under » Voraus« læses, at Vamdrup Loko
motivførerafdeling gennem Formanden har til
stillet Lokomotivførerne i Flensborg en Tak
skrivelse og faaet denne besvaret. Jeg er ble
ven meget skuffet over nævnte Skrivelse paa 
Grund af, at dem1e ikke ogsaa er tilstillet ty
ske Lokomotivfyrbødere, idet jo sikkert alle 
ved, at der foruden tysk -og dansk Lokomotiv
fører ogsaa var en tysk Lokomotivfyrbøder, 
men det har Hr. Rosenkilde-Laursen antagelig 
ikke bemærket, ellers maa sund Fornuft da 
mene, at nævnte Skrivelse samtidig burde være 
tilstillet tyske Lokomotivfyrbødere. 

Efter til mig givne Oplysninger fra flere 
Lokomotivførere har tyske Lokomotivfyrbødere 
tilbudt disse, naar Turen var langvarig, Sidde
plads paa Sædet i Førerhusets venstre Side, og 
saadan har det vel nok været flere Goder, som 
eftei; 9 Maaneders Forløb kunde være Takskri
velsen værd. 

Derfor vil jeg sige til Hr. Rosenkilde-Laui·
sen, at saafremt De som Formand igen skal 
komme til at befatte Dem med Takskrivelser, da 
tænk Dem om, inden det kommer paa Tryk og 
bliver publiceret; fol' er der noget, som kan 

sætte Misstemning, da er det en saadan som 
den af Dem med Navns Underskrift skrevne 
Skrivelse ikke alene hos dansk, men ogsaa hos 
tysk Lokomotivpersonale. 

Vojens, i August 1921. 
J. Michael Nejland.

, 

HVEM VANDT CYKLEN? 

Damecyklen vandtes af Portør Hougaard, 
Kjøbenhavn Gb., og Herrecyklen af Rangerfø
rer K. M. Kristiansen, Vejle H. 

INDSAMLINGEN TIL ØSTRIGSKE PENSIONISTER 

Til nødlidende østrigsk� Pensionister er 
modtaget fra Roskilde Afdeling Nr. 9, Kr. 15. 

Det samlede Beløb bliver saaledes 1 730 Kr.0 
København, i September 1921. 

H. Kann.

T AK S I G E L S E

Min hjerteligste Tak for udvist Opmærk
somhed ved min kære Mands Begravelse til de 
forskellige Afdelinger som sendte Kranse og 
har deltaget ved Begravelsen. 

Marie Gummer og Børn. 

RETTELSE TIL ADRESSEFORTEGNELSEN 

Afd'. Nr. 29 Afd. Kasserer S. M. Sørensten, 
Holstebrovej 6 (forandret Adr.-); Afd. Nr. 28 
Afd. Kasserer: P. K. Christensen, Vestergade 
28 (Ny Afd. Kasserer); Afd. Nr." 25 Repr. for 
Feriehjemmet: R. J. Jensen, Skolegade 11 (Ny 
Repræsentant); Afd. Nr. 41 Afd. Formand: J. 
C. Jensen, Nørregade (ny Afd. Formand).

TIL MEDLEMSLISTEN 

Overført fra D. S. og M. F. til D. L. F. 
Lokomotivfyrbøderne A. P. Iversen, G. Kyhl 

Jensen, C. K A. J ø1,gensen, A. M. Mortensen, 
H. F. B. Lundby, N. Nielsen, M. Jensen, R. 
Christoffersen, C. M. R. Sørensen Clausen i 
Brande, 0. West i Gedser, K. A. Nicolaj en i 
Esbjerg, I. B. V. Jørgensen, H. C. Linkhausen i 
København Gb. fra 1. Juli 1921. 

P. L. Pedersen i (Oreboved) Gedser fra 1.
Aug. 1921. 
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Forflvtteise: 

Under 12/0 21: Lokfyrbøder C. LeegaanI, 
Struer, til Ringkøbing. 

Fra 1
/10 21: Lokfyrbøder N. P. V. Madsen, 

Fredericia, til Aabenraa. 

Borlfcilcl af Funktion: 

Ansættelse som Lolcomulivf1Jrbøclør: 
Fra 1/10 21: Haandværker C. Andersen, Es

bierg, i yborg. 

Tilladelse til al bytte Tjeneslestecl: 

Funktion som Depotforstander og som Ran
gerfører for henholdsvis Lokomotivfører A. 
Larsen, Skjern (Depotfor tander), og Lokomo
tivfyrbøder 0. P. Flensborg, kjern (Ranger
fører), bortfalder under 22/o 21. 

Fra 1/10 21: Lokomotivfyrbøderne M. J. K. 
E. Nielsen, Tinglev, og T. C. M. R. Nielsen,.
Sønderborg.

Forlang C. B. Møller & Co.s 
Cigar "Corana11 : ....• : 25 ø. 

Cerut "Havana Life11 ... 10 0. 
Cigaret "Far West11 pr. 15 Stk. 25 Ø.

Tobak "S!-inday Mixt11 105 Gi:.

Daase l Kr. 
disse og øvrige Artikler faas hos d'Hrr. 
Handlende samt Østergade l - Gl. 

Kongevej 92 - Østerbrogade 27. 

Nærværende Nummer er aff,everef 

paa Avisposten den 4. Oktober 

H. J. HANSEN 
SkrædermeRkr 

38, Sønller Boulevard 38. 
Anbefaler si_q til d'Hrr. Jernbanemænd 

Telefon Ve■ter 1574 y. 
LenranilA!' til VarPlottPril't .. Lys 

96 Herrernes Magasin 
FALKONERALLE Istedgade 64. Telf. Vester 220 x. 

A. STEEN ANDERS EN Største Udvalg- i H11tt{', Huer og 
Stats.iut. Installatør. Man ch etø kj orter. 

'l'lt. 6663. 5 pCt. til Jernbanefunktionærer. 

V R 
Største Udvalg paa Vesterbro i alle 

I. I as mus sen s 
Rlairs Str11a]1att,e:

.

D an 8 es k O I er. lstedg��e!l�g.�!øJshus
Undervisningen begynder den 

1. Oktober.
Indmeldelser i September. 

Telefon Vester 3089. 

Program udlev, i Telefonkioskerne. 

66, l111ted,:11de 66 
Specialitet: Dukker og Dukkereparat. 
Stort U<lvalg i T,pg11tc:1i - Billiire PrisPr 

Marie Petersens Eftfl. 
V. Sørensen.

6tøt uore 2lnnoncørcr 
Gl. Kongevej 150. Telef. Vest. 5056 y. 

I Børnekonfektion og 
Rahy- TT rl styr. 

Sofus Andersen 
1. Kl. 1 Bageri & Kon
ditori. Hillerødgade 26

Tlf. Taga 547 V. 

AALBORG· BRØNDUM · HOBRO 
AKVAVITTER 

I VesterbrosSkotøjshus 1 15, Absalonsgade 15, 
bør være Deres F O D 'f Ø JLeverandør 1 ' 

Fo•rptningen grundlagt 1879. 

Husmødre 
kob billigt i 

Smørlageret 
Co bjørnsensg-nde 20, �- G.

Fineste Vegetabil Margarine 
Nr. 1. 89 Øre pr. 1/2 kg. 

Fin Vegetal Margarine. Nr. 2. 
84 Øre pr. l/2 kg. 

Fineste dansk lurmærket Smør 
og nylagte friske Æg sælges 

altid billigst fra Lager, 

Aabcn 1'1·a 9-4. 

Tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgade 69. 

Konsultation fra 10-7. Tit. Vest. 90/Sx. 
.Ældre Tænder omsættes biJligt, Plom
bering og Tandudtrækuing. Moderate 
Priser. - Bedøvelse hver Dag Kl. 2. 

Reparillion udføres paa faa Timer. 
Jernbanefnnktionrnrer indrømmes 5°/0 

A.nnonc.--Expedition: Udgaar 2 Gange maanedlig. 

K. Johansen, Sommersted1,ade 22 8, Kjøbenbava B.
Træffes i Reglen daglig Kl. 1-2. 

Telefon : Vester 4011. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbeuhavn B. 

'rlf. Vester 2895 v. eller Vester 8113. 

AbonnementHpris: 6 Kr. aarlig. 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Frederikliberi: Bogtrykkeri, :Falkoneralh\ 11. 

.,..,. 
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Ryg 

tobak. 

�laa Serges 

Klædning 

Kr, }98� 

SKOTØJSMAGASINET

,,jV A L D E M A R "
Vesterbrogade 85 :: (GrundJ.1878) 

Sidste _Nylledel' af al Slags Fodtoj. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

• Reparatione,· udfø,·es.

H.C. Hansen,
62, VesterbrogR.<le 62.

Trikotage,., og Garnforretning. 
Stort Udvalg. --

Un<lerhPklædning - f::trømpe..r - SokkPr 

.J. Ni.-lst>n === Telefon 8631 
Nørrebrogade Nr. 31! - Kjøbenhavn N. 

Tapet og Rullegardiner 
==== til Lagerpris==== 

-��

Salg direkte fra Lager, 
Glas, Po�eelæn og Køkkenudstyr. 

FJELLANDER & LARSEN 
Kontor og- Prøvela)!er 

Telf. \'est. as:x. Vesterbrogade 36 1 Bagbygningen, Telf. Vest. 148 x. 

Statsbanefunktionærer 10 pCt. RR.bat. 

SMORFORRETNINGEN anbefaler fineste lurmærket 

"GODTLAN D" SMØR - MARGARINE - P�LMIN·- ÆG 
til bilhi::,;te Daits11r1"e1·. 

ISTEDGADE NR. 121 Prøvvortanerkendte krydredeFedt 

Største Udvalg i Læderv�rer
Direkte Indkøb

Stort Udvalg i Konfirmations-Gaver
HANS SØRENSEN - Tlf. Nora 3189 - Falkoneralle 54 
Tasker - Porternonæer - Kamme - Albums - Rygsække 

Nodemapper - Alt i Rejse- og Skoleartikler. 

Billige Priser. Ingen Konkurrence.
-

Vilh Nygaards 
1 KL Bageri og Konditori.

• Istedgade 64 - Tlf.13286. 
-

Cate "Frem", Hillerød�ade 24, Telt. Taga 1127 
1. Kl. Sm<>Srrebrød. - å la carte hele Dagen.
:-lyt Billa,d. - Anbefales d'Hrr. Funktionærer.

M. A. PETERSEN (m�ngeaarig Tje1.Jer i Kædekælderen),

ø�������������������� 
ID Personbanegaardens Marketenderi. 

� F. L. Viltof t.
nJ anbefaler sig til det ærede Lokomotivpersonale. 

����2�2�2���2���22���22 

5 t ri k ke r i et ,, Bøg e 1'
ved Aage Jensen ======= Dybbølsgade 41 

All i Manufaktur, Trikotage, Dame-Lingeri 
StatshanPfunktionærer 5 pOt. RabR.t 

A. Petersen, Vesterbrogade 75.
======= Telefon Vester 5973 y, ======= 

I. K.ls Møbler tll Værkstedspriser. Reparationer udføres.

C. F. Sørensens Bageri og Conditori
Telefoll V. 6322x. - Oehl•·ns"hlæ�er!i,:ade 12, - Telefon V. 6322x. 

Varerne bringes overalt. 

TRÆSKOSTØVLER 
brugte og nye forede med Sælhunde_skind. Alle Reparationer af saavel 

Træ- som Læderfodtøj udføres. 
,,Omnia", Gasværksvej 37. 

Cyklelage ret, Istedgade 4 7, 2. Sal.
1. Klar ses Cykler - .1!:agelsk Model - Smaa Priser - Afbetaling indrømmes,

Fuld Garanti. 

. --~_:_ 



A/s Det danske Mælkekompagni, København . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Hi almar Hansen, t.,KJ, Ko)F��!�1!�rretning i
! Istedgade 32. Specialitet: Java Mocca Kaffe. !
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2.=::i2..S2..S�2..52..Si=!..5'2..S2..SE!..S2..S2..S2..S 

IJl Selskabslokalerne, Frederiksberg Alle 11, ru 
ru modtager Bestilli1tl!'E'r paa Bryllupper - Konfirmationer - Baller. m 
li'. 20-100 Couverts. - 1. Kl.s Køkken. 

�� Ærbødigst J. 1. HEDE'rOFT. tn
.S"a.=ic::52�52.=ic::S"?.5"2. 52.5"2.== 2�.=ic:: 

SMØRCENTRALEN Altid friske Varer i 
Smør, Margarine.Æg, Fedt 

= ISTEDGADE 31 = Ost og Konserves. 

Blomsterforretningen, Istedgade 29, 
leverer smagfulde Kranse og Buketter. - .Telefon V. 3448. 

Vesterbros Cigar- og Vinimport, 
tstedgade 140. Telefon Vester 8�.UO. 

Største LagE'r af I. Kl. Vine og Cigarnr til 11bsolut billi11,stA Prisn. 

Th. Langs 
Bageri, 

Ny Carlsb ruvei 11, Tlf Vester 1896 y. 
anbefales. 

K nn lstA KJagqei, Varer anvP.niies. 

Fællesforeningen for 

Da nmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor: 
15 Njalsgade Ja 

København 
Telefon 4015 Telefon 4015 

VESTERBROS FRUGTLAGER 
ENG HA VE PLADS I I. 

Frugt og Grønts11ger. 
Tørrede Frugter samt Conserves. 

Billigste Priser. 

F. 0. Carl�sons Eftfl.
Carl Jonsen.

Urmager.

Amagertorv 31, 
Købe nhavn K. 

Grundlagt 1877. 
'relefon Byen 7754. 

Stort Udvalg I Ure & Kæder 

MASKINAFDELINGENS .MARKETENDERI 
- N. P. CHRISTOPHERSEN - anbefales d'Hrr. Lokomotivmænd

A.lle gan�h11r Ø!�orter s11mt CigMer og 1'obnkker =====

Bøger " Papir - Musik " Fotografiske Artikler. 
VIGGO NIELSENS BOGHANDEL 

TELEF0. 9327. lSTF.DflADE 64. TEI,E�'0N 9327. 

F. Kliihs Ligkistemagasiner,
Gritfenfeldsgade 38. Rolighedsv�j J 7. 

Telefon 6854. Alt vedr11unde Regravp}sPr bfs�rges. Telefon 5954. 
Transport med Heat eller Autorustvogn efter Ønske. 

EtabliEsementet 
'l'elef. ,,Ny Ravnsborg 11

Vet. 43 

VesterfælledveJ 80-82. København 
y Ravnsborg Cabaretten

,,R.A.:KETTEN'cc 

hver Aften Kl 7¾. Billet Tlf. Vat. 4558 
Forudbestilling fra Kl. 5. 

Ærb. I. C. Christuft't1rijrn. 

Legetøis-Jern baner 
i stort Udvalg 

forefindes i 
Basaren. Yesterbrogade39, 

HERREKLÆDER PAA AFBETALING 
Smukt Udvalg i færdige .Habitter og 

Overfrakker. 
Maalarl ejde udI.øres smukt og billigt. 
Prima eng!. Stoffer. Garanti for Pasning. 

Herreskræderlet Valdemars11ada 49. 
Telefon Vester 1692 x 

p R Ø V Zephyr & G�mmi
Kravetø1 

Senge-Ud styrs
. lageret, 

Nørrebrogade 158 
Hj. af 'J'horsga<le, 

Uld tæpper 
Vattæpper 

Dyneva.ar 
Dynebetræk 

Lagener kun 7 Kr. 50 Ø.

= samt Gardiner = 
[(mindst 100 Mønstre) 

Voksdugs- og Linoleumstæpper samt 
Løbere i stort Udvalg, 

Levernndør til Vare• og 
tand brugslotteriet. 

-=,::-------------------------'-------------

VAREHUS , , S· C H U L T Z' ', 
Istedgade 134.
Telefon· 11 37.2. 

============ ALT IMA UFAKTUR T[L BILLIGSTE PRISER========== 

SPECIALITET: Maskint,j Skjorter, Underbeklædning, Drenget•J, Linned, Fo1·klædtr, Sengeuclatyr. 
Ge-vinøtøedler modta�eø. Statsbanefunktionærer 5 p{Jt. Bai.at. • 
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