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RETS ORDN INGEN, 

e11 Artikel fonige Ari.r i Juli Maaned 
umLa.ltD vi i store T.J;æk vort Retsvæsen. 
Vi_ uæyn-ede, hv�� 4er yar; �arsag til, at 
ma 11 i sin Tid. gik over til a,t ansætte en

LLclitør, og vi føjede ihertil en Beinærk
!ling om, a� PeTSonalet var godt tilfreds 
med d-en Maa,de, Auditøren ihavde udøvet 
sin Virksomhed rpaa. Vi burde maaske ha
vo tilføjet, at ,dette kun gja1dt Auditøren 
peronlig og ikike hans Medhjælper. 

Vort Ret væsen er af en aadan Be
;,;kaffe11Jhed, at uJhyre meget a:flhænger af 
J\ LLclitørens Per on, og man 1har derfor Ret 
li! at, ige, at ih vad der har kuunet gaa og 
kunnet gaa godt med vor nuværende Au
ditø1· og med vore nuværende Regler for 
Røtspleje ved 6tats'banerne sandsynligvis 
\·il blive ganske umuHgt JT),ed en anden Au
ditør. 
- For at det skal lmnne 0aa paa en til

fredsstiHende Maade krrov• , at den, der
undersøger, er en fuldstæ1tdig upartis·k
Ma.n,d, en Mand, der ,hverken har y,mpa
tier opefter eHer nedefter, men udelukken
de træber efter at for,staa I a.gen og der
i001mem danne sig det rette Billede af, 
hvad der fOTegaar. kifter dette Billede 
�midlertid, og den undersø0ende paa For
haand ihar Sympati opefter, ·og som i den 
underordnede Anklagede lmn er et Men-

neske, der· skal ,straffes, og hvern 1ha11 ikke 
0or ,.;ig den mindste An trc11gels.c for al 
for taa, 11·1aaske ikke gider a•L forslaa, san 
heg:rncler man at reagere og k'C11ke lJ;.1,a, 
hvordan ,1nan kal gaL:derc lg i .Fald eu 
saadan Mand ,skulde· gaa hen og blive an
sat om Auditør. 

D t er ikke nok, at en Auditøraspira11l 
med delvis Held optræder som cLraimalisk 
FodatLer, mere Betyclni11g �1ar dc,L for os, 
som evontuelt kan blive undcrlrnslcr c11 
saada11 Mands Bedømmelse, al vi lia.r set, 
at 1'1a11, (}ftei· at have fung01·et 011 11:T'ngen' 
Tid om Byretsdommer er bJcvcn ·endl 
hjern til det Kontm i J u ·Lil ministeriel, 
hrnrfra ihan aldrig burde være luypeL ,Jo:;. 
Han aab�11 burede, i sin Dommervirk ·om
lied en saadan Mangel J)aa sund , 'ans, nL 
de Domrm , u1an vod Byretten :ha vd, frclclcl, 
der hlov apl) llm:ede, blev under] endte, o, 
dermed \'ar ,hap Ka1-iere luJ kel n cl den 
V ej. ltsaa •han vendte tilbage Lil Justits
�11ini, ·teriet og tH ,Stat ibancl'ne, dwor ha 11 
\·cdblivencle faar Lov til al uuclersoge og 
indstille til Dom - og som vi me11cr l)i.LU 
ganske samme ;haanlhændedc og burea11-
kraliskc Maade, som hari y11d de at ,rnveu
clc ved B )Tetten. 

Vi har ha,ft Lejlig!hed til mel Urnlcrso
gclse11 af en ag,, om nu er endt ,og l1vori 
bom er faldet, at se, h\'Or fa,t ucliLør-
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klagede; der fandtes 1bos ibMn ikke Spor af 
Forstaaelse af, hvorfor Sagen var op
staaet, og naar vi !henviser til en andet 
Steds i ,Bladet optaget Artikel fra samme 
Landsdel, i hvilken samme Overordnede 
omtales, var der vistnok skellig, Grund til 
at søge at forstaa og en J:?el undskyldende 
Momenter, som den ihøje Dommer imidler
tid slet ikike kunde faa Øje paa. 
· . Ved den første Under,søgel.se, der fore:
toges i agen, 1havde Auditørmedhjælpe
ren aHerede sin Dom fær,dig, forinden den 
egentlige Anklagede blev hørt, og paa 
trods af Bestemmel,serne ,om Ret til for den 
:mk.lagede at 'have tln Bisidder til Støtte 
ved Under,søgel en, hvilket der ikke havde 
været Lejli�ed til for den Anklagede at 
tilkalde, afilioldt {han Forhør og erklærede 
kynisk til den ipaagældende, at han saa 
maatte tage en anden Tillidsmand med ved 
Forhøret. - Imidlertid gik ,det ik!k:e paa 
den Maade, og ,der blev senere afholdt et 
nyt Forihør, hvori der var Lejlig\bed til 
for Bisidderen at deltage, men det skete 
Hck:e :paa Foranledning af Auditørmed
hjælperen, men fordi Organisationen ikke 
kunde finde sig i en saadan Behandling af 
et -Medlem. 

Da Bisidderen kom til Stede ved det 
· nye Fo1�hørs A,jjholdelse, indlededes For

ft10ret med en Diskussion af principiel Art 
om Formen for Tilkaildelse aif Anklagede 
og Bisidder saavel som pørg,smaalet om 
ihvor lang Tid forinden ,Forlhørets Adihol
clel e Tilsigelsen skulde være de Anlda
gede i Hænde. Om dette opnaaedes der vel 
110k Enigi'hed, men det mærkedes tydeligt, 
at det kun var modstræbende at A�ditør
medhjælperen !havde indvilget i det andet 

' ' 

Forhørs Afholdelse. Vi fik af Forhøret 
·Indtryk af at sidde -overfor en bureaukra
tisk Embedsmand der kun kunde ,se Skyld
ihos den U nderor·dnede, men ingen hos den
Overordnede.

Naar man nu ,ser, at den Mand, der var
Skyld i, at den første .Sag rejstes, ig,en er
paa Tapetet ,og stadig optræder paa en ,ud
æskende Maade, stadig viser en total Man
gel paa Forstaaelse aif, hvad han ihar rmed

at gøre, saa burde man i den første Sag 
hav,e set paa, hvorfor der kunde ske saa
danne Ting, som de1· skete, og Grunden 
var den sa,rnme ,som nu: en Overordnet, -der 
er ganske umiulig. 

Og til at.undersøge og indstille i Sager 
vedrørende denne Mand blev der sendt en 
Auditør, der ingen ForstaaeLse vilde eller 
kunde .vise, fordi !hans Tanker og Aand 
'bevægede sig om Ohristjern den· Anden, og 
den TI;dsaand ønsker vi ikke indført i vo1· 
Retspleje ved Statsbanerne. 

Vi føler ingen Trygihed ved .Auditør
medhjælperens Beihandling aJ Sagerne, 
,ban er Modsætningen til vor gamle Audi
tør, for hvem en nøj,e og rebfærdig Udred-
ning a.f Sagerne er magtpaaliggende og 
Hovedsagen. 

Der kunde være god Grund til at un
dersøge, om den Mand, der er kasseret 
s-om Byretsdomrmer paa Grund af ,sine
strenge og uretfærdige Domme, vedbliven
de skal sidde i' Auditørstolen paa Statsba
nerne; tJhi skal han det, er vi tilbøjelig til
at mene, at der ikke vil vedibliv•e at herske
den samme Tilfredshed med Auditørinsti
tutionen ,som ihidtil.

ORDRE H 300! 

Efter a1t de nye Tjenestetidsregler nu 
har været i Kraft saa længe, at vi foldtud 
er klar over, at den berettigede og !humane 
8 Timers Arbejdsdag er lavet fuldstændig 
illu ori k, er der et ISpørgsmaal, som 
trænger sig paa og beskæftiger mangen en 
Lokomotivmands Tanker. Hvad kan vi 
gøre mod den Kynisme, ,som Regering og 
Ac1ministration •udviser mod os Tjeneste
mænd? Vi er ,vist enige om, at vi begynder 
at blive trætte ruf den Magtbrynde, der i 
den senere Tid er di:kteret os. Som 0. H. 
300 fortolkes, lægger den ,Spire til despe
rate Udbrud og ødelægger al Arbejdslyst. 
Turene, vi kører i for Tiden er i mange 
Tilfælde opstillet med Tjeneste paa de en
kelte Dage, rmed 11-12 indtil 13 Timers 
uafbrudt fysisk strængt AI'ibej,de, saafodes 
at vi er sat 10 Aar tilbage i Tiden, hvad er 
mod al sund 1Samfundsudvikling. -Det er 
fuldt forstaaeligt, at Lokomo,tivpersonalet 
reagerer mod en ,sa�dan Tjenestefordeling 

122 

'i>ANSK,&KoMOTIVliDENDE 

• 

. . 



'i>ANSK,&KoMOTIV"Ji'DENDE 
' 

I 

og vægrer dem mod at være Forsøgsobj�lcl 
for Administrationens spareiparodiske 1Jd
slag. For set paa-Baggrund af iStk. 10 i 0. 
H. 300, som ,siger: Tjenesten i eller ved
Fremførelsen af Tog maa uden passende
Afbrydelse ingensinde vare over 10 Timer,
heri medregnes ·ForberedeLse- og Afslut
ningstjenest�, da maa vi bestemt protestere
mod som nævnte Ordre fortolkes. Det Op
hold, der skal være paa fremmet Depot i
sammenlagte Ture paa over 10 'Timer, er
for Administrationen et meget elastisk Be
greb� Normen, som 0. H. 300 hjemler os
Ret til, lades der lhaant om, saafremt der
paa Bekostning af Personalets Hviletid
kan spares nogle Øre. Turene er mange
af Dagene saa sammentræng•te, at der ikke
er Tid til hverken at faa Mad eller en 
Smule Hvile, alt er .forthastet og forjaget; 
at Personalet og Maskinerne lider under 
en saa,dan Behandlingsmaade tages der 
alueles ingen Hensyn til. Anker man over 
saadanne strenge Dage i Turene, møder 
man Argumenter ,SOiIIl: den samlede maa
nedlige Tj,enestetid overskrides ikke, Fri- . 
dagen i Turen er god, den er saa og .saa 
lang, og der er jo ogsaa lette Dage i Tu
ren, f. Eks. Raadigihedstjenesten i Remi
sen, saa Anken over nævnte Dag kan ikke 
tages til Følge. At den ,samlede maa"nedlig-e 
Tjeneste iføig,e Administrationens Ber,eg
ning af Raadighedstjeneste i:kke ,overskri
des, er jo sandt. Men en anden Ting er, 
at Personalet aldrig akcepterer det retfær
dige i ,denne Beregning,smaaide, og fik vi, 
!hvad vi har fuldt Krav paa (ifølge, vor
Tjenet3tes Arhej,de), fuld Tid for Raaidig
hedstjenesten i Remissen, vilde mange af
Turene langt overskride Normen for den
tilladte maanedlige Tjenestetid. Som ,Situa
tionen ihar udviklet sig for os, maa danske
Lokomotivmænd oprette en ubrydelig En
hedsfront med fast Fodslag og Disciplin,
-saaledes at alt, som.er trubt, erobres tilbage
med Renter og Renters Rente!

B. 34.

I »Dan.sk Lokomotiv Tidende« Nr. 8 
skrev Hr. Fejring et udmærket Indlæg om 
ovennævnte Ordre. Hr. Fejringis Indlæg 
kan jeg d'uldtud tiltræde og tr,or, at samt
lige Lokomotivmænd er af Hr. Fejrings 
Menig. I Nr. 9 takker Hr. Hubertd'or Ind
læg.et og opfordrer Lokomotivmænd til 
mangestemmigt at udtale ,sig paa rette 
Sted, deri har Hr. Hubert .sikkert Ret. 

Hr. Huberts Uddybning af Ordre H. 
I 

. 300 gaar i -det store og hele ud paa, at Tje-' 
nestetiden er ,skærpet meget betydelig for 
Lokomotivmændene i sin HeLhed og ior de 
ældre, dem i fast Tur, i .Særdeleshed, dette 
maa jo siges at være Resultatet af Ordre 
H. 300. Et Tjenestetimetal af 208 a 216
pr. Maaned er jo ganske meningsløst, da

· særlig i Betragtning af, at der for map.ge.
Tures Vedkommende ih.aves meget Reser
vetjenæte (ja undskyld, Raaidighedstjene
,ste, ,sOiJil det nu hedder), der kun gælder
for en. Tredjedel Tjeneste, den vir:kelige
Tjeneste kommer jo 1betydelig ihøjere ·end
208 a 216 Timer. Hvad vil den civile Ar-

. bejder sige til, at en stor Del a,f Arbejds
tiden kun regnes for 1/s Arbejde? Tager
man samtidig i Betragtning, at en stor Del
af -den Tjeneste, Lo:k.omotivmændene ud
fører, falder paa Tider, som benævnes

attjeneste, haves efter ·Ordre 300 ·intet
V eder-lag derfor; dette er en himmelraa
bende Uretfærdigihed, •begaaet imod Loku
motivmændene .. Det ,er jo fra alle 1Sider er
kendt, at Lokomotivtjenesten med sit store
Ansvar, den paakrævede Agtpaagiven:hed,
det haarde legemlige Arbejde og ikke
mindst .den store Temrperaturforandring,
anses for at være noget a,f det lhaai:deste
og . mest ihelbredsnedibrydende Arbejde,
som findes. Hvor er nu Vederlaget derfor?
I Lønnen findes det ikke, da en Maskinar
bej,der jo ih.ar betydelig :r_nere i Løn ,end Lo
komotivmanden. I det maanedlige Tjene
stetimetal er der heller ingen Lettelse, der
er vi jo paa Højde med den civile Aiibej
der, sikønt ihans Arbejdstid falder mellem
7 Fm. og 5 Em. med ¼ Times ,Frokost og
1 ½ Times Middag,spavse. Men -er det ikke
i -det maanedlig,e Timetal, vi bør have Va
luta for v.ort ihaar•de Arbejde, jeg mener
jo, og at det rettelig,st bør ,ske ved Gen
indførelse aif Natprooenttillæget, ,saa 1hver
Time mellem 10 Em. og 6 Fm. r,egnes for
1 ,20 Time 'i Tjenestetid. En .saaidan Ord
ning vil .sikkert i det lange Løb være til
Fordel for Staten, da megen ISyg,dom .sik
kert vil undgaas derved.

-

V ed alle de beordrede Ture, som i
Aarets ,første Maaneder traaidte i Kraft
Landet over, ,saa. man, hvilken 1Betydning,
det vilde 1have ihaft for Personalet, om Nat
µrocenttillæg,et havde været gældende.
' Her ,skal fremihæves, at for Aalborgs
Vedlrnmmende traadte en 'beordret Ran
gertur i Kraft omkring den 1. Marts. Tu
ren gav ca. 205. Timer i 30 Dage, hvioraf
ca. 60 Timer var Nattjeneste. Hvilken Be
tydning vil.de det i:k-ke have lhaift, om disse
!havde givet 1 Time 20 Minutter hver. Det
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skal dog lher fremhæves, at der blev klaget 
over Turen med det Resultat, at den blev 
forøget med 2 Mand. 

"ril 'lnt vil jeg .gerne slaa til Lyd for, 
nt vor H. B. 'trumfer en Foi-'lrnndling om 
I{ 'vision nif Tjenestetid reglerne igennem, 
og a.t H. B. da 1holder paa .som et ufravige-
1 igt Kn1v nt en Nattime kommer til at gæl
de for ·1 'l'irno ·20 Minutter i T}ene tetid. 

A. 34.

LOK.OMOTIV.TJENESTEN VED SYDGRÆNSEN. 

Medens d1sse Linjer skrives, kan mnn 
tcllc· Dagene for Danmarks Overtagelse 
af 8ønderjylla1\,ds forskellige 1Statsinstitu
tioner . .for 2 Aar siden. For en:hver, som 
vnr i Be ·iddelise a,f blot nogenlunde Kend
·Jrn.b til For!hoklene i denne Landsdel, ,stod 

det allerede den Gang klart, at de Tjene-
. ternænd, saavel ovee- som underordnede, 
elm: forflyttedes vilde blive tiHede ovenfor 
11\idtil ukeud,te,·Opgaver, og i visse Tilfælde 
overfor ituationer" hvor maaske selv 9-e 
tærkeste l aburer vilde komme til at give 

fortabt. Og ihmtigere, end ventet var, slog 
denne For:,:nodn,ing til. V-i erindrer endnu 
al,J.e •hernede de. to sørgelige Tildragelser 
ihlo ndt Postetatens Ernibedsmænd. 

Enihver tog fat i sin Virfosomlhecl paa 
·na godt som bar Bund, men Tiden gik, og
I illt efter lidt sporedes Bedring, saaledes
nL 1\1an paa 2-Aar dagen dristig tør hæv-' 

do, at det værste er oveT, taaet; forsaavidt
det angaar ForaDbejdet for Fremtidens
Ud vi.kling.

Og ,dette - gælder J.errrbaneetåten, hvor 
enhver ·l1ar ta_get Fo1ih0Mene, som de foi-e
loa, og efter b,edste Evne beflittet ,sig paa 
nt skabe en�Forbedring. 

I Modsætning til TrafiJkaJdelingen, 1hv.or 
Personalet i begge Sektioner er godt til
fredse og anei-kender det gode Samarbejde 
,n1el lem dem og Ledelsen, vared,e det ikke 
længe, førend d�r indenfor Maskinafdelin
gen i 6. Ma.gkinsektion sporedes en til
tagende Mi •fornøjelse; ikke med Arbejdet 
,:;om He�hed, mei1 mærkelig nok med P.er
sona,lets B&handling fra Stationens Side. 
Særlig synes alle Klagerne at tage Sigte 
paa, at det ved U c:Lstedelsen a,f alleihaande 
mundtlige Ordre og Bestemilll'elser rf:ra en· 
hidtil uskrev;en OrdTesamling, snart er 
naaet saa vi<lt, at det iikke ved, om det er 
købt eHer solgt, hvaid det skal og ikke skal 
OCT maa. 

I ogle Beviser paa Forholdene ihernede 

- skal fremdrages, idet '·der næppe noget
ted i Landet forekommer lignende Til

fælde.
En Dag betræder ,Nfaskiningeniøren en

Maskine og opdager, at Lo.komotiviføreren
h :11· , kaaret et af de belrnndte .smaa Regu
l ei-ingsmæ1·ker i et nyt Greb paa 1Stille
skrueri paa sit Smøreapparat. Har De
skaaret det Mærke? lyder 1Spørgsmaalet
til Føreren. Ja, det er en absolut Nødven
digihed at ihave, naar de,t er mørkt. Jeg
forhyder Dem det, lyd(:)1· 1Svar.et, ,nj.en en
nærmere Motivering for Forbudet frem
kommer s•elvifølgelig ikke. At det kun n.f
Personalet betrag,tes som Frugten_ a,f en
pludselig ln.dskydelse, kan sikkert ikke
'lmdre ældre Lokomotivfolk, ,saa meget
mindre som dei· jo ikke findes andre Ken,
demærker. Muligvis .forsynes Smøreappa
raterne i 6. Sektion i •Fremtiden med sær
lige Kendin�smærker, til iEks. vilde Guld
eller ølv,søm passende kunde finde An
vende! e event. ,selvly,sende sm:aa Knapper .

En anden Gang køTte Hr: Hersom paa.
Lokomotivet og op-dager, ait Maskinen har
2 Fyrskovle. De har 2 1Skovile, det maa De
ikke have! At Førerens Ansigt lforandTe
de til et stort 1Spørg,smaaLstegn, da han,
som gammel Lokomotivfører, kun vidste,
at ih.an netop slrulde :have 2 Skovle, 'hvor
for ihan naturligvis l?joTde opmærksom
pa•a, at det dog stod paa Inventarl:iJS,ten.
Lad mig se den! Atter Forbavselse; bhi
netop fra Ledels13ns Side eT jo som bekendt
truffet den 0-rdning, at disse Li,ster ·opbe
vares paa LokomotiVilTiesterens Kontor.
Mærkelig nok har Lokomotivføreren intet
enere U1ørt, men Per,sonalet ,spørger: Hvad

e1· nu rigtigt? Har og,saa dette Tilfælde
været en pludselig Indskydelse, eller ei·
der udstedt en ihøjere Bekendtgørelse,
som ikke er tilstiHet Lokomotivpersona
let? For det er v<=Jl ikke en Sparekommri -
sionsbestemn1•else?

Et Tog ankommer til en Station og har
kun et Par Minutters Ophold. Ingeniøren
staar paa Mrus•kinen. Lukker De ikke for
Oljep, na�r De .holder her, lyder det over-·
raSlkende Spør�smaal. Inden Lokf. faar
Tid til at afgive 1Svar,· lydei det i den be:
hørige Kommandotone: Jeg be01·drer Dern
til at lukke for Oljen. Javel, HT. Ingeniør,
saa lukker jeg, men inden Ordren kan
eft<=Jrkommes, er det Af�ang igen. Om ,det
nu har været, fordi Lokf. str�s ti:lkende
gav at ville 1Udføre den givne Ordre, ,sQIIll
det jo aa mulet hedder, ·og derved indi
rekte indrømmede, at !han alligevel ikke
var i Bes1d,delse af en saa udstra,kt Kend-
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skab til den prakti ke Lokomotivtjeneste 

om Hr. ln°eniøren, eller denne pludselig 
har opdaget den 1hurnori ti ko I ide af a
gcn og derfor vilde redde Æ1· n kan ikk 
siges; en Kends0erning er imidlertid, nt 
ile af luttendc Ord i , agcn lød: Naa ja, 

·nc lukker vel, nnar· Oplholdct er langt.
Jlvilket om den naturlig te, ag af \ er
den b • varede bekræftende af Lokf.

En LoM. modtao-er en Dag en Ma kine
med utætte 1 'topbø ning r. Ved B teædel-
en ::tf Masldnen opdag r lngeniøren det

te, oo- 1 ørg,srnnAld, ,hv dm· Reparation
ikke t'I' foretaget, frt>m "t'ttc-s, li\'ortil \'Cd
kornmcn,d Lokf. kun kunde oply ', at bnn
lige havde overtaget Maskinen. Imidlertid
naar 'rogct cl Palcl pna, Strækningen, og
_ f pairt'ing forctngc . I ogetd't r rnocldel
t, lngen.iøren, at nu \'ar Udbl-æ ning,en op
J1øl't. Pligt kyldig hen-ledte Loikf. Opmærk
som'heden paa cle11 tedfundne -f 1)æning
for Dampen. En�wer, ligegyldig om Tek
niker eller krun Prak-tiker, vil ikkert ind
rømme, at elv .den unge· Mand, om lig
har forla,dl Ek amen bordet ell r File
bænken, vil øfter no0le faa Ture paa et
Lokomotiv ti-ak :kunne ·høre og e, om et
Lokomotiv køre1· .fot Damptil trømning
cll r for f pæning ..

Da det vil føre foi: vidt at fr mføi:e alle
de m· rk lige Tildra0el er, om cirkulerer
og danner I amtaleeirn1er i 6. Ma kin ek
lion, ka I foreløbig_ af l nttes med følgende
og vistnok en taaen<l.e T ilfælde, der an
gaar en Lokif., ihvi Vaouum er i Uorden
paa H tation, 1bYor der finde ogn mø
rer. Da Fejlen er van kelig at finde, gaar
Lold. for at fremme Toggangen, og aa ned
for at _hjælpe med i Arbejdet. Ingeniøren
,komme1· til tede, merf i Mod ætning til
andre Fore atte under Maskinafdelingen,·
faar Lokf. en Over llaling, og Ingeniøren
henvi er iharrn til at blive paa Ma kinen,
indtil Vognsrnør·er·en har henvendt sig til

, ham om Hjælp.

Et Sidestykke til saadanne Fonhold fi o
des ikke i den øvrige Del af Landet, og .
derfor kan det ilcl<e undre, om det Mand
og '.Mand imeHem lyder: Vi mangler en
virkelig Ma kiningeniør i 6. Sektion - en
Foresat af den amme Type, som findes
andre teder, og .med den Uddannelse, at 
lian kan forklare og vi e Lokomotivperso
nalet, ihvorledes Maskinen.skal behandles,
og til hvem Per onalet kan betro sig uden
at faa et afvi ende og overlegent var paa
sine Henvendelser .. Arf aadanne Mænd
findes der heldigvi mange indenfor Ma
skinafdelingens Rammer. Saaledes som

For-boldene i de forløbne 2 
viklet ig, gaar ikke al ne gtel en, men, 
tlivad væ1Te er, 001saa d 1t -tje tlige T'illid 
mellem Over- og ndcrordned tabl. Og 
d •11110 er· en ab,.:;olut Betingelse for Pt godt 
Snnrnrbejde i umfundet lntcre sc. 

De fr mdragne Tilfn.•Ide giver •l l•'i11-
gnp 'g til jlod11ing og ,For ta"vl:,;p al' 
1•'01·,hold n i 6.- fa ·kin ktion. 

Per Pren/. 

P E R S O N T O G E N E S H A S'T I G H E D . 

Oversat af V. l'. Han sen efter l>er Weltverkeh r 

und sein Teknik in 20. Jal'11unc,lert von 

Prof. Dr. Ing. Otto Blum. 

[ Almindelighed lader man de 'rog� 
Ophold be taa, og kører d3: med d ny 
indlagte Tog forbi. aalede var f: Ek . 
før Krigen paa de vigtig te ty k Li
nier indlagt ærlige Hurt" gto_g, der kun 
holdt ved de stør te Kuuqestationer, 
men Jl}an havde dog før haft gennemkø
rende Tog paa lancre træl<i:ninger, som 
Berlin - Hannover og flel'e. ;Efter aar
lange Forsøg er det lykke1, de maskin
tekniske Embedsmænd, og Lokomotiv
fabrikerne at afhjælpe d n lempe at 
Lokomotiverne til de lange Stræknin
g r ikke havde Vandforraad nok, nu er 
Lokomotiv rne Konstruktion saa fuld
kommen, og andbeholdningen aa tor, 
at det ikke har været nødvendig a-t craa 
over til Vandtagning under Kor len, 
som foregaar paa den Maade, at der 
mid't i Sporet er lange ·,· andrender, 
hvori fra Tenderen nedsænkes et Rør 
hvorved Vandet sætte op i Tend ren 
under Kørslen. 

Med disse Forbedringer er man naaet 
til at kunde crennemkøre lancre Stræk
ninger uden Ophold, men der er jo en 
Grænse derfor, og den tør te Van ke
lighed ligger i Lokomotivtjenesten, det 
store Vandforbrug, Faren ved 'at over
an trenge Ma kindelene under Kør len, 
og for alt Lokomotivførerens Overan
strængelse, af Øjne og Hjerne under 
den hurtige og vedvarende rigtige p
fattelse af Signalerne. Og at Lokomo_ 

125 

I . 
] . .., ,., 

(I 

s 

Aar ih.ar ud-
(' 

\ 

• l 

e 

T 



'i>ANSKfQ.KOMOTIVTiDENDE 
tivfyrbøderen under den vedvarende Fy

. ring trættes, thi der er jo Græn er for 
hvor mange Timer han kan arbejde i 
d t ..-forcerede Tempo: 

Efter det !igger Græn. en for Gen
nemsnitskør elsmulighederne over meget 
lange trækninger uden Tvivl ikke i 
Ma kinkonstruktionen, men i Menneskets 

dholdenhed, og naar man nu gennem
kører Strækninger om Hamborg-Ber
lin, Ralle-I i.irnberg, lirnberg-Mi.in
chen, Gøttingen-Frankfurt a/M, Han
nover-Berlin, maa man mene at den 
højeste Grænse er naaet. 

Ved de her maalgivende Faktorer, 
ammengruppering af Tyskland· Knu

d stationer, Lokomotiv- og Tenderkon
truktion, falder temmelig godt ammen 

med Lokomotivføreren og Lokomotiv
I_vrbøder n Præstation vne. 

Det er lidet oplysende at et Hurtig
togs Ha tighed bliver benyttet som Maa
le tok til Bedømmelse af en Jernbane 

'odhed, og til andre Tider bliver am
menligningen ikke taget under overens-

ternmende Forhold. Derved fremkom
mer "Ty kernes" Ejendommelighed, be
undre det' udenland ke, og forhaane det 
indenland ke, naar en aadan ammen-

ti ling vi er, at det er til Gun t for de 
fremmede Baner, oo- ugunstig for de 
tyske Baner. 

Stiller man f. Ek . den i Tyskland 
opnaaede Rejsehastighed op mod den i 
Dagspressen fra Amerika og England 
opnaaede højeste Ha tighed over kor
tere trækninger, stiller Forholdet sig 
ikke ugunstigt for Tyskland. 

Hvi man nu virkelig fandt to om
trent ensartede Strækninger, maatte 
man ikke alene betragte et enkelt Togs 
Ha tighed, men stille fem, ti eller fem
ten af de bed te Tog over for hinanden 
og ikke alene undersøge hvor hurtigt 
de kører, men oo-saa prøve hvilke Be
kvemmeligheder der bydes Publikum, 
( dstyrelse med Sove og pisevogn) og 
Befordringslejlighed for Po t og Eks
pre gods, ikke det ene Luksustog med 

kun før te Klasse, og en Rej ehastig
hed paa 90 Km.IT. er maalgivende for 
Bedømme! e, men særlig maalgivende er 
de fire eller fem D Tog der og aa fører 
tredieKlasseog dervedbliver aasv· rt at 
det forretningsmæssig kun kan frem
føres med O Km./T.' Rejseha tighed. 

VIDENSKABELIG ANERKENDELSE TIL EN 

lOKOMOTIVMAND, 

En, Lil en Lokomotivmand, enestaaende vi
dens•kabelig Anerkendel e er til.ikendt vor Kol
lega Hr. Lokf. Th. Vaaben, Nyborg, der som 
bekendt er Amatørastronom, idet Hr. Vaaben 
af den, til videns!kabelige Fomnaal stift. :le ,Ra
ben-Levetzauske Fonde ,har faaet tildelt 400 Kr.
til Ind,køb af et , tjerne- og Middeltidruhr«, 

y lem: , trømgren og Olsen•. Hr. V. er en af 
de før te Privatpersoner som 'har tfaaet tildelt 
Midler af denne Fond, og at han har gjort sig 
fortjent dertil, fremgaar ruf ,de Anbefalinger som 
Profo sor trømgren, Direktør for Københavns 
Oh erNatorillJJD, .og Astronomen Thorvald Køhl, 
Carinalobservatoriet i Odder, har givet 1ham til
Opnaaelse af ·Andel i nævnte Fonds Mid,ler. 
Profe sor trømgren skriver bl. a.: , .... jeg 
betragter flEml som den ene af de to bedste og 
mrst effektive Amatør-Observatører af foran
derlige tjerner indenifor Danmark, og vi paa 
Ob ervatoriet venter os meget af Dem i Deres 
fremtidige Virk omllied, og det er mit varme 
Øn.sike at ne matte opnaa <lenne væsentlige 
Hjælp til Dere fortrinlige Arbejde . . . . . . at 
vi fra Ob ervatoriet til ,A tronO'IIl'ische ach
richten« •har indsendt en læng,ere Artikel, der 
hoved agelig hviler paa Deres ObS"ervatiåner. • 

Hr. '[1horvald Køhl S"kriver bl. a.: ,-Blandt 
dan tke Amatøra tronCJllller indtager Hr. Tb. 
Vaaben en fremragende Plads. Med utrættelig 
Flid har Hr. Våaben i en Aarræk:ke anstillet 
værdifulde Iagttagelser over variable tjerner.• 

Og aa paa anden Maade lhar Hr. V. modta
get vidern;lkabelige Anerkendelser, idet han som 
Gave fra Profe or .Hartvig, Direktør. for Ob-
ervatoriet i Brumberg, har faaet tilsendt Aar

gangene 19�1-22 af ,Katalog und Ephemeri
den v,erånderlicher ,terne«, i 'hvilket Værk Hr. 
Vaaben om ene te iDansker er nævnt flere 
Gange. Endvidere nævnes Hr. V. i ,Astrono
mi ohe Nachrichten• og ,Beobac'htungs Zir
kular« i An'ledning af han Ob ervationer ove·r 
variable tjerner. 

Hr. Vaaben, som altid velvillig t staar til 
;l'jeneste for astronomi k interesserede enne-
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s1ker, besøges Aaret igennem af baade private 
iF-olk og af iSikoleelever saavel i sanrlet Flok som 
enikelt-vis-, og disse Beøg,ende, der uden Veder
lag ser i iKi.kikerten, ifaar i Købet interessante 
Belæringer om Sitjerne'himlen. 

Observatoriet og Kikikerten er aJfbilledet og 
omtalt i »NordiSik astronomisk Tidss1krift« Nr. 
,�, 1912,1. 

C, Thygesen. 

- NORDISK LOKOMOTIVMANDS FORBUNDS

KONGRES. 

Den 27 ., 28. · og 29. og eventuelt 30. Juni. af
hoMer ,N ordisik ,Lokomotivmands Forbund Kon
gres i København. 

· Tiden o•g Mødested for Kongr,essen vil senere
blive beikendtgjort. 

Pkt. 1.
2. 

3. 

4. 

:'i. 

G. 

Dagsorden: 

Kongressens· Aabning. 
Vaig alf Kongressens Tillidsmænd (Se
kretærer og Protoikolrevisorer). 
Sekretariatets Beretning for Ti.den si
·den sidste Kongres.
N ordis!k Loko,motivmands Forbunds
RegnS'kab.
S1ekr-etariatets1 Forslag til Ændring a,f
N. L. •F'.'s Vedtægter.
Beretning d'ra de enkelte Afdelinger.
a. Lønning,er og Dyrtidsfo:rihold.
b. Tjenestetidss<pør,gsmaalet.
c. U ddannelsess,pørgsmaalet.

· - 7. iForsfag fra ' ekretariatet om økono
mislk iH'jælp til trængende tys<ke Loko
mJoti.V!lllæil'd. 

- 8. Be'han:dli.ng af ipørgsmaalet om Perso
nalets Indflyd•else rpaa Led els en af 
J •ernbanerne. 

- 9. Valg a,f Præsid,ent.
- 10. Valg a,f 2 ,Revisorer.
- 11. Udpegning afJSitedet for næste Kongres.
- 12. Kongressens Afslutning.

LO KOM O T I V F 0 R ER PR 0 V E, 

Til den i Tiiden fra den 21. Marts til den 3.' 
Maj d. A. aifholdte Lokomotivførerprøve indstil
lede sig ialt 154 Lokomotivfyrbø,dere, ib.voraf fø,1-
gende opnaaed·e Karakteren »bestaaet«. 

F. Alsing, Fredericia - C. P. Olemmensen,
·Aalborg - I. G. A. Nielsen, Aarihus H. - P. T.
Jacobsen, lKorsør - A. C. Jensen, Aalborg -
S. J. P. Herbst, Struer - H. J. Jensen, Viborg

- •. H. 'ørensen, Fr-edericia - P.S. Petersen,
Randers - J. J. Viberg, Kalundborg - A. R.
L. Jacobsen, Nyborg - M. P. P,etersen, Nyborg
- 0. Jensen, Struer - A. Halse, Nyborg
- A. Christensen, Vibor,g - A. Bruns'hohn,
Langaa - P. J. Hansen, Viborg-.H. C. R. Jen-.
sen, La ngaa ·- J. P. Platz, Fredericia E. V. Ag
ger, Slkaniderborg - E. V. Hansen, Kb'hvns
Godsbg. - IA. Pedersen, Viborg - C. J. Ander
sen', lagelse - A. J. M. Hansen, Kb'hvns· Gods
banegaar,d - K. iM. Gjørtsvang, Østerbro -
P. C. Christensen, Kalun.dborg - N. H. Blume,
Gjedser - A. oK. Søren-sen, Gjedser - F. N.
iFrederi,ksen, Kb'havns Godsbg. - A. H. Hege
lund, iKb'havns Godsbg. - T. A. Jensen, Struer 
- H. P. E. Hansen Kbhvns Godsbg. - H. P.
·0. Hansen, Tønder - J. C. Roed, _Struer - 0.
W. 'Dhorngaard, Aa,lestrnp - C. C. L. Hansen,
'Sorø - G. C. Ohri.stensen, Østerbro - L. C
Knudsen, Kbhavns Godsbg. - K. P. V. Hansen,
Glyngøre - F. 0. Christian.sen, Kbhvns Godsbg.
- C . .C. Nielsen, Aalestmp - J. K. K. Christi
ansen, iKb'havns Godsbg. - 0. S. J. Thi.esson, 
Korsør - H. E. V. Larsen, iKbhavns Godsbg.'-, 
0. L. Rasmussen, Gjeds-er - 0. K. Djernæs, 1 
Fredericia - . J. Christensen, Esbjerg - J.
K. M. Andersen, Sllagelse - K. N. ru'-ogbæk,
Aalborg/ - H. M. Hansen, Fredericia - J. Niel
sen, Struer - J. C. Tøttmp, Tihisted - E. Mik
kelsen, 'kanderborg - S. A. V. Jensen, .Slkan
derborg - H. G. ,M. P. Ohri.stensen, Struer -
S. K. T. Niels•en, Nyborg - P. Andersen, Ny
borg - P. A. Grann, Roskilde - H. C. Peter
sen, Kb'havns Godsbg. · - S. A. J'. ;Halv,orsen,
Aarhus H. - J. Ohristensen,' 1ag�lse - F. V.
Jensen, Slagelse - F. 0. Jespersen, Kbhavns
Godsbg. - A. G. -Olsen, Kbhavns Godsbg. -
J. R Peter ·en, [Fredericia - J. Jensen, filhvns
Godsbg. - K. K. Kri�tensen, Aarhus H. - iA.
T. Madsen, Korsør - C. S. Larsen, Assens -
E. A. J. Jønson, Nyborg - 1P. N. Glambæk,
�'lagelse - T. JI. ,Olsen, [Korsør - H. E. Kun
ckel, Kbhavns. Godsbg. - s·. iA. K:unckel, Frede
ricia - P. J. Persson, .Kbhavns Godsbg. - E.
P. S. Jensen, Kalundborg - H·. R. Hans-en,
Kbhavns Godsbg. - Jr.· J. Løsc'hen:kolhl, Gjedser
- F. J. H. Svendsen, Østerbro - 0. A. A. Ol
sen, Kbhavns Godsbg. - A. •P. I i.elsen, Aarlhus
H. - 0. G. G. ISuh()lll, Aarfu'lls' H. - A. P. Jen
sen, Kbhavns Godsbg. - 0. Birke:lund, Aarhus 
H. - E. H. V. H/ansen, IKbhavns Godsbg. - H.
V. Nielsen, iK.bhavns Godsbg. - L. K. ,Larsen,
Kl:Yhavns Goclsbg. - G. Ra'sm'llssen, Glyngøre -
A. L. J•ensen, Kb'havns Godsbg. - H. H. E.

chæbel, Østerbro - A. S'. ,Pedersen, Aarhus
H. ·- S'. T. Junker, Fredericia - V. C. M. N.
Pedersen, Aalborg - 0. P. �rensen, Es•bjerg
D. Vallenti.n, Kbhvns Godsbg. - H. C. Morten
sen, Aalborg - J. Christiansen, Kalundborg -
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V. . J:!undgaard, Aalborg - H. iM. Kristensen,
I• redericia - . J. Knud on, Aa1'hu ];I. - I.
IIojer, truer - C. 11. Bertelsen, Esbjerg -A.
I'. PeLersen, Aa11lms Ø. - A. Andersen, Aarhus
Ll. - A. M. Ohrislonsen, Langaa·- J. E. hri
s.tense11, StN1er - C. C. Ø. Hansen, ikjel ·kør -
I. P. Danielsen, :Fredericia - T. T. Riberholdt,
Aa1•hus II. - R. A. :Møller, Vamdrl.lip - . A.
Peders,en, Nyborg - J. Jen en, Aa:rihus II. -
. M. Ra mussen, Vamdrurp - A. J. C. krødt, 

Kbhavus Godsbg - N. F. Nielsen, Nyborg -
H. B. Marcu sen, Tønder - A. A. Ro enieldt, 
Frederici-a - A. :M. Fuglsang, Roskilde - 111. 
Christensen, 'Fredericia - A. M . .Jorg1en en, Vi
borg - C. F. C. Noltonsmojer. Frederikslrnv11 
- K. E. Han en, Raoders � T. M. Ra. mussen,
Fredericia - J. 1--'. Y. Jorgensen, Aalborg -
\'. Christiansen, Kbhavns G-odsbg. - A. E. K.
F. Z. Givs!kov, Orehoved - J. . P. 'ønder
gaar<l, .Langaa - K. E. Madsen, .r yborg - A.
Knudsen, Kbhavns Godshg. - P. G. M. Ols•en,
Kb'ha.vns God bg. - N. C. 'ielsen,F reclerici.a -
0. K. Pc.dersen, Nyborg - J. A. Peder en, Ran
ders - T. Ji'. M. Adamsen, Esbjer•g - A. C. 
Niel en, · kjelsikør - X J. Borup, Aar-hus H. 
- R. C. C. L. ielsen, Esbjerg - E. M. N.
ni arku ·sen, Holstebro. 

16 Lokomolivtfyrbodere (eller l U,39 pCt.) fik· 
Karakteren »ikke beslaaet•. 

2-5 AARS!JUBILÆU�.
--

1Den 1 . .Juni fejrede ,;or keurdte ·H ovedkas
seror, Lokomotivfører Hj. Kann, 25 Aarsdagen 
. om Lokomoli vrrnand. Den 1. Oktober I �H bleY 
K. nntagel som )faslkinarbejder i 1%. og an
sat som LokfL. I. Juni 1'897 med tation sam
me ,Sted. Don 1. ovemb r 1899 forflytte.des K.
Lil 1 æc:Lved som Rangerffører, hvor 'han forbleY
indtil J. ,Febl"llar :1907, da K. Yendte tilbage 
Lil Kh., hvor han to Maaneder enere forfrem
medes trl Lokornotiv1fører. 

J;ubilaren hører med til de rnange kendte 
''kikkeiser blandt Lokomotivmændene,· 1ban har 
haft flere Sors•kel1ige Tilhdshverv, bl.a. var Ju
liilaren en Overgang. Formand for Gb. Afd., er 
'Fioverlkassercr for D. L F., Ka erer fo.r Hjæl-

Hj. Kann. 

pefonden. Ogsaa paa anden :Maa<le ·har J ubila
r n gjort sig kendt, han ih.ar saa1ede være! 
Cen. or vod Lokomotivførerprø1ven og. deltaget 
flcl'e Gange i Signa�komrmissionslJilØ'der. Det vi-I 
heta[ fremgaa, at Kann er en meg-et optaget 
Lokornotivmancl, og d-et skal siges•, at K. a;ltid er 
viilig Lil at give en Haand rækning Ib.vor hans 
Kolleger har ,Brug for en saadan. 

Vi, de:r her. i Alfdelingen til -daglig er i For
hindel e D?ed Jub�laren, ,har og,saa lært at 'kende 
1rnns, g.ocle il-hm1ør, og K. er altid rparat med ·e11 
pa sen-de Vits: Jubilaren er en god Lokomotiv
mand og en god Kammerat, hvihk.et !han i rigl 
11mil fi'k ,J3cvi for PM .lub-ilæurrn dagen. 

Afdelingen bring�r .J:ubilaren sin beds-Le Hil
sn ,merl Øn,'keL 01111 l-Teld og L)�l.fk:e i F1:emtiden . 

G. 0. F. Lund.

T,okomoti vrfører V. P. Han en, iSønde:rbor,g, 
fejrede ,den 1. Juni 25-Aarsdagen for ·sin An
sællrl. e som Ldkomotivnmncl. V. P. Hansen an
sattes som Haandvær•ker i Aal'll'tls den J.5.Juni 
JH96 og hl ev ansat som Lokomoli,v;fyrbøder i 
Nfkøbing Fal ·ler den 1. Juni .I 97. V-ar senere 
i Aarhus som 1. K,J. Lokfb. og blev for fr001llIJet 
Lil Lokf. i Gedser den 1. December 1007. enere 
er. J,ubilaren forfl ylt-et til ønderborg•. 

V. P. Hansen ·er en af ,de rolige, støtte Loko
motivmænd, paapasselig i sin Gerning og agtet 
af al.le som en g,od og trofast Ka,mmerat. Ju
bilaren har paa fors1kellig M:aaide intere seret 
sig for Lokomotivmæn,denes· Kaar, 'han var saa
lecle i en Aarrækike Alfdeling. formand i Gedser 
og •er en varm 'l'i,lhænger .og Ta:lsmand for Lo
·komoli vrnændene Rekreationshjem. V. P. ,H, -er
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V. :P. Hansen.

allid vaagen, altid parat til at yde sin Med
virkning, 'hvor d,er er Tale om Forbedring af 
Lokomotivmændenes tilling enten 1<fot er paa 
,den ene e1ler ,den anden Maad•e. - 1aavel i
Ge,dser om i · ønderbor,g, iøvrigt ,de Steder, 
hvor Jubilaren 'har været, har ,han Vlmdet sig 
mange Venner: 

Jubilaren bedes modtag,e vor -hjerteligste 
Ly•kønskning. 

V. G. Kruuse.

T,okomoLi,vfører V. C. K1•uuse, Nyborg, [ej
rC'de og,saa 25 Aars JulJilaforn den L Juni. 

Jubilaren er en rolig, bramfri og fredel
skende Mand, en .god Kammerat, som sætter 

særdeles Pris paa et fo1•drageligt og vens·kabe
ligt Fo1•ho1d til sine Kolleger og Medansatte, 
han 1har og; aa, som ,den red·elig,e og gode Mand 
han� er, opna.aet at kunne regne alle srine Kol
leger ·.am s·ine Venner. 

Vi sender ,Jia,m vore ,hjorleli,g le ØnSiker .paa 
Jubilæum ·dagen. 

T. 

UNIFORMSLEVERINGEN, 

Vi er nu inde i J'llni Maaned; og endnu et 
d•er en iMæng:d,e Lokoo.110.tivmænd, som iklke bar 
faaet uÆeveret !Unifornn,en. Det er en mærkelig 
Skæbne, der a'ltid ·hviler over St'atsbanernes Le
vering af de reglementerede Beiklædningsgen
.stande, og der ,er tilsynelailende 'heller ingen 

. der viser nogen lnteresse for at faa Leveringen 
fr•ffill. i relte Tid. 

.Man kan vel ilkke kyde sig ind 'Under mang
lende Arbejd.s,krruft, .den er der formentlig for 
Tiden nok af, men saa er der heldigvis. andet 
i Vejen. N'll har Klædeifabriken s,vigtet, Skræ
deren 1bar staaet og manglet Klædet. - og naar 
ban endelig 'har faaet ,Klædet har Katten spist 
de Jørste Centimeter a.f •Maalebaandet, saaledes 
at alle Jaiklkeme blev af Længde som Garder
re-hutfraikkerne! - Der fil' snart Grund til at 
spørge: »Hvad er �eningen?« 

Lad der bli:v·e .sat lidt Pres paa 1kræderen 
og paa de for.sikel'lig,e Væsner der 1har med Ar
bejdet at ,gøre, og lad os faa Tøjet udleveret! 

Det kunde salilltidig være paa sin .Plads at 
mi11,d•e om, at til Efteraaret s:kal en 1:lel Loko
motivmænd have ] ra·k,ker u cl�everet, og alf den 
Grund kunde der være .Plan i, at Maaltagnin
gen skete nu, og at Arbejdet blev udført saa 
tid!ligt al Kap,perne kunde leveres til T•ern:ninen, 
d. v. s. Vinterens Begyndelse, og iJk!ke efter dens
lutning. -

iK.an det nytte at bede om Gang i ag,erne? 

SY 6 E K A SS EN, 

Jernbanelæge Gunnar 'l'harrnsen er bortrejst 
fra 22. Maj til 2. JIU.li d. A. og hans Praksis i 
nævnte Tidsr'll!ID. varetages aif Læge V. Balslev, 
Freder�ksberg AfJe 52. Konsultationstid 1'2-1. 
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JYSK-FYNSKE STATSBANEPERSONALES 

BIBLIOTEK, 

Lørdag den 17. Juni 1922 iK'l.. 8 Aften af
holdes ordinær Generalforsamling, i Biblioteks
lokal,et ,med følgende Dagsorden: 

1. Fremlæggelse af Regnskab.
2. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer i

Stedet for Stationsforstander Nielsen
og Regnskabsfører Lund, der afgaar
efter Tur.

3.  Valg af en Revisor og en Revisor
suppl:::ant i Stedet for de efter Tur 
afgaaende, Kontrolør, Kaptajn· Krogh 
og Kontrol'ør Laursen. 

4. Eventuelt.

Regnskab 1. April 1921-31. lllarts 1922. 

I n d t æ gt. Kr. Ø. 
Kassebeholdning fra forrige Aar 4954. 73. 
Ord. Bidrag fra InteresRenter .. 20254. 95 
Go.1tgørelse for bortkomne Bøger 65. 00
Indvundne Rentei: . . . . . . . . 95. 49 

U dg ift. 

Indkøbte nye Bøger . . . . 
Indbinding af nye Bøger . 
Indkøbt Bøger til Erstatningfor 

udrangerede ......... . 
lndbinding af 'Erstatninger for 

udrangerede Bøger amt Ved
ligeholdelse af Bøger . . . . 

Tryksager og Katalogtillæg -: . 
Inventar ..... 
Porto, Kontorhold 
Ulykkesforsikring 
Brandforsikring . 
Bekendtgørelser i Jem banebladene 
Brændsel ............ . 
Lønninger til Bibliotekar med 3 

Medhjælpere, Bud. Regnskabs
fører og for Rengøring 

Kassebeholdning . . . . . . . . . 

25370. 17 

5388. 55 
2555. 05 

2614. 96 

3946. 95 
542. 25 
367.89 
238. 12 
53. 40 
75. 10 

6. 00 
84.00 

5531. 00 
3966.90 

25370. 17 

Antallet af Interes enter udgør 2150. 
Biblioteket indeholder nu ta. 17 000 

Bind. 
I 

D 0 DS FA LD. 

A. J. Drøjdahl. 

I en A'lder alf 45 Aar afgilk eiter en Operation 
paa ,Herning, >yge'hus den i nordjy,dske Kredse 
k•endte Lakomotivfører Drø-jdahl• ·ved Døden. 
Enhver rler !,endte denne ·høje, ·kraftige .Mand. 
hvis største Glæde det var at rfærdes i den frie 
Jatur, hvis friske .Syn .og glade fod iklke tyde

de paa, al han snart skulde forlade os, ,modtog 
Meddelelsen om !hans -Død med smertelig Over
ra k•else. 

flen afdøde deltog med Lyst i ,Organisations
arbej·det, .hvorfor lhan ived flere Delegeretmøder 
repræsenterede truer Afdeling og bidrog ved 
et godt og sundt Arbejde sit ti'l FreIDIIDe af Lo
komotivmændenes Interesser. 

Den 17. Maj foregik LokOIIDotivfører Drøj
<la-hls J.or,dJæste1se tfra Struer Kirtke under me
get stor Deltagelse. 'De sønderjydslke Afdelingers 
imu.kike nye ,Fane ;paraderede ved Kisten, lige

som ogsaa J ernbanaforeningens Fane fra truer 
var til tede. Mange iR,epræsentanter fra uden
bys Afdelinger var mødt frem. 

Ved 'Graven bragte Organisationens Formand 
cl en afdøtle Kamimeraternes sidste Hilsen og 
mindede i .smuk!ke Ord om Drøjdahi som den 
gode Kollega og Kammerat, den a!ltid ligevægti
ge og altid 'hjæ1psærurne, der efter bedste Evne 
vilde være med at gøre det rette. 

Der var sendt en Mass·e Kranse tfra forsrkel-
1 ige .Aideling,er og 'Private, saa Kirik•en var et 
helt Væld alf ·Blomster og Kranse, hvilket talte 
tydeligt o,m, 'hvor aJfholdt Drøjdah I havde været. 
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'i>ANSKTh_KoMOTIVftoENDE 
Afdøde Ldkf. 'I'h. Lar en, ønderborg, be

gravede den 25. d . fra Zion Kirken i Esbjerg 
under tor Deltage! e. Faner fra ønderborg 
og E bjerg Afdelinger paraderede ved Kisten, 
der dækkede af et Væld af signerede Kranse. 
Kranse bemætJrnde fra Hovedbestyrelsen, Søn
derborg Fællesafdeling, L�omohvpersonalet i 

ønderborg, Tdr, Vm, Lk, d, Ar, Es, Vg, tr, 
Bh, Ab, Fa og mange flere Afdelinger. Ved 
Graven bragte :Medlem alf Hovedbestyrelsen Hr. 

ophu Jen en, Fa, a:fdø-de el idste Farvel. I 
Følget bemævkedes bl. a. :Maskiningeniør Her
zom i Gaia, srumt flere Låk.f. og, Lok,fb. fra de 
sønderjy,d ke Afdelinger. 

H. n

TAKSIGELSE. 

ruer Lokomotivfører Af.deling sender her
med in bed te Tak til de Afdelinger, som udvi-

• . le O,pmærk om:J-ied ved v-0r afdø.de Kollega
DrøjdaJil Baare. En særlig Ta,k til de sønder
jydske Afdelinger, fordi ,de mødte med deres
Fane, og til vor ,Forenings Fovmand· og ,Hoved
he tyrelse.

'truer, i Maj 1922. 
C. C. Nielsen, Afd. Fmd.

fin og min Søns !hjerteligste Tak for den 
store Opmærksomhed og Deltag,else under vor 
kære :Mand ,og Faders 'ygdom og Begravelse. 

Marie og Niels Drøjdahl. 

R.,ETIELSE TJ 
.ADRESSff:O 

Lokomotivfyrbøderafdelingen: 

Københarn Ø.: Formandens avn og Adres
se rettes til P P. Jensen, Nyborg,gade 16 4, Str. 

Afgaaet ved Døden. 

Lokomotivfører A. J. Drøjda'hl, Struer, den . 
11. faj d. A.

< 
Nærværende Nummer er afi1>vere1 H. J. HANSEN 

AALBORG· BRØNDUM · HOBRO paa Avispostkontoret den 1. Juni 
AKVAVITTIF� 

Skrll'Jdrrme11t,r 
. 38, Sønder Boulevard 38. 

, ...........................•....................•

i Hjalmar Hansen, t. Kl. Ko!!�!��k���retning j 
! Istedgade 32. Specialitet: Java Mocca K affe. ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HATTE 
SKJORTER 
SLIPS 

MAGASIN OSBORNE 
.Ja�tvej 57 - 'l'"lt 'f'11,:a. 1809 x. 

(ved Folkets Hus). 

Egen Import 
derfor billigst 

Anbefaler si_q til d'Hrr. Jernbanemænd 

Telefon Ve■ter 1574 y. 
Leverandør til Varelotteriet. 

Herrernes Magasin 
Istedgade 64. Telf. Vester 220 x. 

Største Udvalir i Hatte•, Huer og 
Mancbet111kjorter. 

5 pCt. til Jern banefunktionærer. 
Største Udvalg paa Veslerhro i alle 

Slags Straahatte. 

ltedaktion: Vesterbrogade !18 a 2, Kjøbenhnvn B. 
l'lf. Vester 2895 v. ellPr \" ester 811 a. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 

Annoncc>-Expedition :· 

Vodroffsvej 3 b. København V. 

Abonol'mfntHpri11: 6 Kr. aarlig. 
Tei;neø paa alle Pn�tkontorer i Skaodi:;avien. 

Telefon Vester 8113 eller Vester 4011. 
Kontortid Kl. 10-4. 

frede, ilts her� B0111ryk keri, Falkon�r11I I� I 

.. 

• 

... 

.. 



Marie Petersens Efiff. 
V. ørensen. 

GI, KonueveJ 150. Telef. Vest. 5058 y. 
Børnekonfe ktion og 

Baby-Udstyr. 

Elis Mogensens Eftf. 
TIi. Kora 2267 1. - Nerrebrøgade 57 . - Ktabl. 1&95 

Speciali tel : Briller og Pincenez. 
Brill er efte" R ecept 

ekspederes hurtigt Ol!' hilligt. 
LEVERANDØR TIL SYGEIUS. EN 

@øt <.iDet e5 "5nbføb gos note mnnoncøret. 

Salg direkte fra lager, 
Glas , Porcelæn og Køkkeuu clstyr. 

FJELLANDER & LARSEN 
Konto~ oir Prøvelaj!er 

TelC. Yest. 3858. Vesterbrogade 36, Bagbygningen. Telf. Vest. 385 . 

S tat banefu11k tion ære r 10 pCt. Rabat. 

Meddelelse til alle Jernbanefunktionærer. 
Paa Grund ' af de vanskelige Tider, anbefal er vi vort 1. Kl. Herre· 

og Dameskræderi efter Maal til billigste Priser i Byen . En fin blaa 
engelsk Serges H abit 95 Kr. Altid billligst da vi selv forarbejder. 

Pasning garanteres. : : Kredit indrømmes. 
Adelgade 431 Kbh. Telefon Palæ P 79y. 

- 1. Kl. 8 Bageri & Kon-
S·OfUS Andersen ditori. Hillerødgade 26 

Tlf. Taga 547 V. 

Etablissementet 
Telef. ,,Ny Ravnsborg" Vst. 43 

VesterfælledveJ 80- 82. København 
anbefales ærede Fagforeninger til 

Møder og Baller. 
Ærb . I. C. Christoffersen. 

H.C. Hansen, 
62, Vesterbrogade 62. 

Trikotage,.., og Garnforretning. 
Stort Udvalg. 

Underbeklædning - Strømper - Sokker 

tste Kl.s Kolonial, 
I. P. Madsen, Arkonagade 21. 
BILLIG ST E P RISE R 

VESTERBROS FRUGTLAG ER 
ENG HAVE PLADS li . 

, F rugt og Grø ntsager. 
Tørrede F ru gte r sa mt Conserves . 

Billigste P ri ser. 

W. Schabraham 
fo rh. mangeaarig Tilskære r hos 

C. P. Lauritzen & Co. 
I. Klasses Herre- og Dameskræderi 

Telefon Vester 1165 v. 
VESTE RR HO G ADE 1 04. 

Skotøjsreparatlons Værkstedet 
Borups Alle 24 

anbefaler sig med 1Klasses Arbejde til neden-
staaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle 
Kr. 8 75, Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flæk-
ker itr. 1,75, Dame Saaler og Hæle Kr. 6i2,5 
Drune Saaler Kr.5,501 Drune Flækker Kr. 1,:.oo, 

For samvlttlg hea sfuld Fora rbejd n ing 
garanteres. 

C . PETERS EN , Skomager. 

Alf red Petersen 
Cigar - Tobak - Papir 
Vin - Øl - pirituosa. 

Stefansgade 36. Tlf. Tag-a 2049 . 

lstedgades Legetøjshus 
(A.·l\I.Tbun<by) 

6 6 , I"' t e d e; n d e 6 6 
Specialitet : Dukker og Dukke, eparat. 
Stor t Udvalg i Legetøj - DilligP Priser 

Tandlæge Frk. Sørens~n 
69, Istedgade 69. 

Kon ~ultation fra 10-7. Tlf . Vnt. 90:5x. 
.Ældre Tænder omsættes billigt, Plom-
bering og Tandudtrækning. l\lon•·rnte 
Priser.'- Bedøvelse hver Dag KJ. 2. 

R eparalion udføres paa laa Timer. 
Jernbapelu nktionærer tn drømmes 50,0 

HUSK! 
Frode Frandsens 

Bageri og Konditori , 
Eng have vej 244. 

Husmødre 
kob billigt i 

Smørlageret 
Co lbj ø rnsen s::ade 20, e . G . 

Fineste Vegetabil Margarine 
N r. 1 . 79 Ø re pr. 1/2 kg. 

F i n Vegetal M a rga r ine . Nr. 2. 
7 4 Øre pr. 1/s kg . 

F ineste dansk lu r m ærket Smø r 
og nyl a g te f r iske Æ g s ælges 

altid bill igst fra Lager. 
Aab e n rra 9 - 4 . 

tobak. 
• •• t) 

Udsalg 
Hatte . 
Kjoler. 
Bh,ser 

. 3,85 

. 16,85 

. 6,15 

Nørrebroga:de 63, 
Hj. af J<apeh,ej. · 

HERREKLÆDER PAA AFBETALING 
mukt Udvalg i færdige H 11bitter Ol\' 

Overfrakker. · 
Maalarl,ejde udføres smukt og billigt. 
Prima eng!. toffer. Garanti for P asnin j\'. 

Herreskræderlet Valdemarsgade 4-9. 
Telefon Vester 1692 x 

A/s De t . danske Mæ l k e komp agni, Køb enhav n. l 
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