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Øj blikkets off ntlige Disku- ion er
Di ku- :,.ion om Økonomi.
or aluta
·snart hmtiger . nart lang ommere, men
ikrn Glid n n d af kraaplanet har op
krc•mt indene.
taten og Kommuner
ne -: Ya1rkelierheder ved at opnaa ellt>r
b var Balance paa Recrn kaberne virker
i amrn (' R ' tning. M-an ovenejer Mu.lig
h derne for at stand"e \ alutaderouten,
og man udkaster Planer til at forbedre
d (' offentlige Institutioners Økonomi.
Det e1· umuJiert at ov rihør , -at man
under Drøftel em · af cl >t id 8 tnævnte
Punkt ted e tærkere og fra fl _r
ider
hæfter sier ærligt ved Regn kabemes d
giftssid pecielt ved den tore Po t, som
omhandl r Tjene t mænd n
Lønninger
og de l dcrifter d r r n Følge af Tjeneste
mandsgoderne - herunder navnlig· Penion udgifterne.
Det r jo muligt, at je er om Tj ne te
mand har et en idigt yn paa denn ide
af ag n. men det forekommer mier. at den
)
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Yunlering. der som Regel foretage er af
den Natur, at d n ikke bør ,staa uimod
r C:rnnden til. at di. e
_;:agt. "-rr dett
Linier krhe.s.
Thi -aadan -om Forholdene nu en
erang r oer i Betragtniner af den Lydihør
hecl. ,.,-om Politik re af alle Aif kygninger
,.,
- trod- al For :,,kelJierhed
iøvri 0t - er i
Be-i ldel-e af, er det .crirnt at det i det
!an er ( Løb er den Opfatte] e. der bund
fælder ;:icr ho- den ,store Offentlighed, som
vil være be ternmende for den fremtidige
rrocle eller mindre erode Ordnin"' af alle
herhen hørend pørg $ maal. Det er i sicr
-elv et kildent Punkt, at de, der anviser
� d kæriner af Tjen "temændenes Ar
bejclsækvivalent . om y ejen til at klare de
o'ffentlicrc Institutioners okonomi -;ke Van
skelierh d •r, elv ikk r Deltagere i, ikke
- i alt Fald ikke for n ornrfladigsk Be
tracrtniner - ramm - af de fore,slaaede
fre. Det var alle Da cr cl n bec1ste Garanti for forstandicre og forstaaende For..,lacr, at For lacrs,s(illerne var vidende om,
at de ..\ f avn, de i et givet Øjeblik gjorde
sig til Tal mand for ogl:' aa
- vilde berøre
dem elv :3aavel .-om andre. Men dobbelt
cra)t bliver d t natmligvis, a-afremt den
iden, ,som de besluttende Instanser har,
er mancrelfuld eller helt urigtig, o.g det r
det, jecr for mit Yedkommcncle tror, at den
ofte er.
Det er det blandt andet. naar 'l'alen
er om sch-e Lonn n Højde. Det er ikke
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rigtigt, naar man bedømm r Tjene n temæn
kæftiger et lio-e tort Antal Personer, aa
dene ,,. ok 0 nomi.,,,ke tillin° rnd en r nt øje falder det ingen ind at p�astaa, at » katte
blikkelio- ... arnmenli 0ning mellem deres bor aeren4: lønner den i privat Tjen �te
Lønninger og Lønningerne i det private awatte Hah·del, hrnrimod den i offentlig
Enhven·. En ~aadan ammenligning maa Tjeneste ansatte anden Halvdel nærmoot
for_ at vær retfærdig strække ..,~ig_ over en underholdes af » amiundet«.
læn° re Tid og ni,aa omfatte baade det
�aar man saaledes, 1. Ek~. taler om
øjeblikkelige Fod1old og Forholdene un d m· gti0e dgifter der medgaar til det
der Højkonjunkturerne. Man kan ikke Lmd r Københarn
Kommune an atto
baade have argumenteret over for o i »go Per ,,.onale, og henmder medtager den mede Tider«, at vi i høj rad maatte tage i 0et betydelige Bi-økdel af dett P nsonale,
Betragtning, at vort daværende Minu op ·aer \"irker lmd l 'r Kobenhavns Belysning bærndæ af d t Plw, som Yi uW1dgaae ,·æsen. og ammenholder det med det Fak
ligt maatt faa i de »daarlige Tid r«, og tum, at Bely,sningsrn}sen t, tifter at have
derefter �aa ,..nart d1 ... .;: er ind", forlange lønnet sit Per _onale, efter at have henlagt
at \'Ore Lonninger p:kal afpa. e~ gennem til Pension fond, Fornyelse fond o. s. v.,
en ,.,_,amrn nlio-nin ° med d t priYate Er afka ter adskilli0e Millioner Kroner til
hYen·~ rent øjeblikkelige okonomi�ke Kommun ka.s-• scn til direkte ;. fla tnino- af
de B lob, ,~om l.lec maatte opkrærn� som
tandard.
''
Det t' l' dette. Yi s r 0jort Gan ° paa -'katter. bliYer man noget forbavses Yed at
Gan°. Og h·,( nder det. at vi faar en Ind hore. at denne•Virks mhed::; P rsonale un
rommelG af. at Frem0ang~maad n man derholdes of »o «.
ker det al
-\ t Y æ,E n r af denne Ait - og det er
:'ke ikke er helt rimelig. ,;;au
tid med den Tilføj ls e. al en mulig Fejl jo i ~aadannc. at H veclpa�·ten af Tj ('ner.ste
i- Regne ::',tykket ]icr0.-,.er deri. at ,·i kom for rnændene be kæftig es, ,a I Y om Resultatet
enl o0 i for ringe Grad med i Op0an aen. kun undtag ,,I c~vis er ~aa
iøjnefaldende
:-"og
hvor beklag r ligt dett
nd kan være, ,,om for Bely ning�nceenet~..... Vedkommen
0
"' aa er d ( 'r nu intet andet al orc derv•rl. de - .set0 fra en ' katte0rd r,� tandpunkt
end med t kuldertræk at kon "'·tater det er lndtæ e,t og ikke l ~ d "'ift, det yne~,.. at
\'ECl" I' en af de - ,,.eldol0n]i0
and
kel • der jo ikke lader .:,ig rette.
'
,.
det til rfrod� for de1r elv
Det fakti~ke Forhold �i0 r man. •r 11ct hed c•r. ~om
engang dBt, at Forholdene r trykked e for føJr,elighed er aare ,-anskeli0t .al fatte.
det private Erhverv og dete Mænd, og da
Om man ved offentlig Drift y sel æt
det er dem, der lønner Tjene tern t 'ndene, ter Iler e Perr.soner, end Tilfældet vilde væ
"
aa har di c at bøje ig for den Kend .:,- re ved privat Drift, er et pørg~maal for
gerning, at der for det almene '\ el , kyld
ig og uden Bet:,,dning i denne '·'ammen
uden Hen yn til mulige Fortid sfor synd I hæng, ;.;elv om det naturli0vi er et saare
ser maa forlange~. at Li\Temmen ,spænde .,,, inter,e sant Problem. J g tror ikke paa,
ekstra ind for de offentlig an atte.
at Forholden er væ en, for kelli0e, hvi
,,.
Det er en mærkelio Liv kraft, der er man ved
• en ammenligning ta0er en stor
0
i Paa tanden om, at en offentlio- an, at o omfattende privat
• Virksomhed og sam
modtager in Løn af de øvrige amfundn menli0ner den med en til varende offent
rnedlemmer - er n lag
nyllere paa lig. Og hvi der er en ] orskel, b høver
det øvrige Samfund. Paastandens Urime denne ikke at ligge i, at der arbejdes min
dre i den offentlig drevne Virksomhed end
lighed skulde ynee indl-y ende, men den
Levedygtighed er fuldkommen uberørt i den private, heller ikke deri, at Embeds
deraf. ;'Jaar af to iøvrigt en artede Virk- mændene er mindr-e interesStirede eller
omheder den ene drive privat, den an mere fordring, fulde eller mere upraktiske
den af offentlio �Iyndigl1ed. oo- ·begge be- her end hi t. Har man et stort Embede-
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maskineri turde dette langt snarere være
foranlediget ved en tils yneladende voksen
de Tenderu; hos de folkevalgte Fors amlin
ger til ved Ledels e at for taa Ind,""�eende
med og Bestemmelse om de latterligste Ba
gateller, der uden 8 kade kunde afgørs af
en underordnet Instans, til at forlange
Opgørelser, statis til , Redegøre]ser og
skriftlige Ind.stillinger om rene Petitesser.
Og Tjenestemændene er i alt Fald uskyl
dige, saafremt man her gaar for vidt, og
det er lidet tiltalende at være Vidne til, at
d'Hrr. som s tiller alle disse Forlangen
der ofte iher er de samme Personer, s om
fører ·a n i Kritikken af et efter deres Me
ning for IStort Embedsmaskineri. Tenden
�en til at gribe direkte ind i A dministra
tionen som sagt ofte paa uvæs entli0 e
Punkter bør vistnok deles ligeligt imellem
de forskellige Partier og deres Fu ll.. Der
er adskillige Politikere indenfor de for
skellige Lejre,· s om tilsync ladende deler
deres 'rid nogenlunde ligeli t imellem at
s tille Krav -paa Krav til Adminis trationer...
ne og .at kritisere dcYirkninger paa Per
sonale.antallet, som er Kraven,es direkte
Følge.
Maa vi S'aaledes om den Kritik af '11je
nestemændenes direkte Lønninger og de
res arbejdsmæssige Inds at delg hævde,
at den ikke er velbegrundet, dels s ige Hua
forbi, saa gælder det 6 amme maas ke i end
nu højere Grad, naar vi vender os til de
saakaldte Tjenestemands goder. Jeg skal
her af Plads.hensyn holde mig til Pens ionss pørgsmaalet. Dels fordi det ube
strideligt er det vigtigs te, dels under Ind
try kket af, at det er her, Hovedangrebet
føre.<; under Ledf' l.s e af Borgmes ter Kaper.
Det kan kun vær0 i tendentiø.s Hen
sigt, at man .frCmfører paa Manegen en
"
Mand, som efter at have va:met offentlig
ans at en kort Tid igennem Cn Periode paa
.:,
-. jeg tror 57 Aar - har været pen�ion
s· nydende, derved fremkaldes Indtr kl et af,
hvilket Kæmpetillæg til Lønnen Penfol ionen
er. Men man har jo 0011., aa Folk, G om ef
ter at have betalt et enkelt lille Beløb til
til en Livsforsikring, faar udbetalt en stor
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um Pen 11e eUer en aarlig Udbetaling, i.Som
langt ovenstiger Indsats en, og derved er
jo dog ikke bevist eller s andsynliggjort,
at Liv fors ikringsdrift er Filantropi. Den
.. mang
ovCnnævnte t.J
Mand modsvares jo af
foldige, om har tjent det offentlige i et
langt Liv, uden at det medfører en Øres
u dgift til Egen-, Enlce- eller Børnepen
s ion.
Det lader sig næppe heller hævde, at
Perusionen i Realiteten er et Forspring, vi
under Foruds ætning af Lønudbetalinger
af størrelse s varende til de med os jævn
førte private an�atte - har forud for disse.
Vi har jo en omfattende social Lovgiv
ning, ,s om sø0 er at sikre Borgerne i al
Almindelighed mod det, som Pensionen
:-;ikrer os imod. De Love, der her kommer
i Betragtning er følgende 4 Love: Inva
lidCfors ikrings loven (af 6. Maj 1921),
l· Tlykkes forsikringsloven (af 6. Juli 1916)
med JEndringer af 28. Juni 1920), A lders
renteloven (af 7. Auguet 1922) og Loven
om Enkebørnsunderi.Støttelse (af 29. April
1913 med Ændringer af 30. Marts 1920).
Det kan altsaa faSS
t laas, .at saafremt vore
nuværend-e og fremtidige Pensionister ik
kC var pens ionerede, vilde samfundet i
Kraft af ovennævnte Love have og faa
ad..,killige- UdgiJter som de nu ,sparer i
Kraft af Pens ionen. Disse Udgifter, hvis
Omfang det Cr ret vanskeligt at skønne
ov r rnaa førs t trækk fra Pens ionerne.
'l'ilbage bliver da en Differens, ,som i alt
Fald Cr adskilli00t mindre end 11 pCt. DP
nL'l'S t ma.a det understreges, at Tjeneste
m·Ll~ndene s elv betaler 2¼ pCt. af Grund
lonnen. DiSS e to Poster tilsammen be
virker, at det moppe er rimeligt at hævde,
at det Tils kud, , om det offentlige yder som
direkte Plus til Pengelønnen, kan sættes
til mere _end Halvel ele n af de 11 pCt., som
saa s kulde udgøre den Ekstraydels e, s om
reelt er Pens ionsrettns Følge.
Og sa.a er der et spørgsmaal, om For
udsætnin 0en om fuld Jævnføring med de
private ve d Fas tsættelsen af den direkte
Pengeløn holder stik. Jeg er naturligvis
fuldstændig
enig med Borgmester Kaper
--
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i, at man ikke ved Fastsættelsen af Løn
nen kan se bort fra Pensionen. Men er
det gjort? Er Forholdet ikke det, at man
kun fra Organisationernes Side har rea
geret imod, at Pension og øvrige TjeneS'te
•
mandsgoder regnedæ for højt, naar man
omsatte dem i et Tillæg til Lønnen. I alt
Fald er der ogsaa her Fejl fra modsat
Side, idet vi, hver Gang vi - specielt i
de nu tilbagelagte »gode« Aar - med
klare Tal paaviste, at den r�ne Pengeløn
laa under de tilsvarende privatansatte, fik
det Svar, at Pensionsgodet maatte regn-:1s
med? Og er Pensionsgodet faktisk ikke
induderet i Lønnen ved Jævnføringen i
alt Fald med en Procent, der er lige saa
stor som dets reale Værdi. Det er i alt
:B ald min Opfattelse, at dette gennem en
Række af Aar har været Tilfældet.
Der er en anden Side af Pensions
spørgsmaalet, som man ogsrua hyppigt ser
.fremdraget. Den nemlig, at der fra det
offentliges Side blev begaaet et stort Fejl
greib, da man ned.satte Alderen for Pen
sionsrettens Indtrædelse til 30 Aar, og
man -antyder, at det allerede har været mu
ligt at konstatere, at Opnaaelsen af Pen
sion i en saa tidlig Alder frister nogle
Tjenestemænd til at tilstræbe en Pensio
nering, ,som ikke er absolut paakrævet.
Jeg tør ikke benægte Rigtigheden heraf.
Der er braadne Kar i alle Lande. Selv
Tjenestemændene danner i saa Henseen
de ingen Undtagelse. Men jeg tror ikke,
at dette find·er 1Sted i et Omfang, der har
økonomisk Betydning for det offentlige.
Og dernæst er det en fornærmelig Anta
gelse, om der fra nogensomhelst Tjene
stemandsorganisation ,skulde ydes Mod
virkning mod Foranstaltninger, der til
stræber at forhindre bevidste eller ube
vidste .Simulanter i at opnaa Pension. Men
derimod ønsker jeg at pege paa, at det er
tendentiøst, naar man fremstiller det, der
v-ed Lønningsloven ,skete for Pensionsal
derens Vedkommende, alene som en Ned
sættelse fra det 40. til det 30. Leveaar, og
det gør mig ondt, under Hensyn til hvem
der fremsætter denne Paastand, at maatte

s�ge, at det for nogles Vedkommende er
bevidst tendentiøst.
Den Ordning, der i de for:skellige Pen
sionsordninger var gældende, gik ganske
rigtigt ud paa, at man først blev pelli3ions
berettiget efter 15 Aars Tjeneste og efter
det- fyldte 40. Aar - men tillige at man,
naar disse Vilkaar var opfyldte, saa fik
sin PeilJSionsalder beregnet fra det 25. Aar.
Virkningen af de nye Bestemmelser
var altsaa baade et Plus og et Minus. Et
Plus, forsaavidt Pensionsretten fremtidig
•
indtræder fra og løber
med det 30. Aar.
Et Minus, forsaavidt Tjene.stemændene
paa mere end 40 Aar fremtidig har en
Pensionsalder efter den nye Ordning, der
er 5 Aar mindre, end de vilde have haft
under en fort.sat Ordning som den gamle.
Vi er os indenfor Tjenestemændenes
Kreds faldt bev-idst, at vi og vore For
hold, vore Lønninger, vore Arbejdsydel
ser o. s. v. vil blive et fremtrædende
Tema
•
i den kommende Valgkamp. Vi ved, at
der er mange, der bevidst falder over os
i Kraft af en ikke ukendt Lyst til at sprin
ge over, hvor Gærdet er lavest, og fordi
de nærer en sikker Overbevisning om,
• at
vi er det lave Gærde - en Tro, som Tje
n-es••temændene i Parantes bemærket ingen
lunde er uden Skyld i, men som de for
haabentlig vil bestræbe sig for at faa
bragt ud af Verden. - Men vi ved ogsaa,
at der er ma!1ge, som gør det af gammel
Vane og i Ukyndighed om de faktiske Forhold.
Det er den næimeste mest paatræn
gende Opg-ave at faa disses sidste Tal ind
skrænket me.st muligt, og hvad vor stand
evner, maa den her kaste af i de nærmeste
Krav.
Vi bør give hinanden Haandslag paa,
at vi denn.e Gang vil gøre det. Vi vil ikke
mods•,tandsløst lade os slaa til Jorden af
den mundrappe, kortsynede og af de snæv
reste Standsinteresser dikterede Brutali
tet, der stilles· i Udsigt af Rigsdagsfæno
menet fra Rudme og hans Fæller, og vi
vil tillige værge os imod den pinefulde
Død, det er at trædes ihjel af Gæs.
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Vi skal ud blandt de andre under et
enigt For øg paa at faa .stillet vore For
hold i den rette Belysning. Vi 'har hos
os selv gjort op med den Opfattelse, som
vel nok i læng,st forsvundne Dage har haft
Rod hist og her i vor Kreds, at vi følte os
og optra
• adte ,som Herrer i Forihold til de
øvrige Borgere. De andre har forlæng.st
sagt Farvel .til dette Syn, og de har som
en forklarlig Reaktion herimod anbragt
os paa d-en modsatte Fløj som Tjenere. Vi
vil hverken være Herrer eller Tjenere. Vi
ønsker at behandles som Borge.re, der si
deordnet med Landet øvrige Borgere gør
et samvittighedsfuldt Arbejde til det fæl
les Samfunds Gavn.

SIDSTE TUR
EPISODE FRA DEN TYSKE ØSTFRONT UNDER KRIGEN.
Af Xenius Rostock.

»De sigter rnaaske efter Lyden I� raab
lc Lokomotivføreren af sine Lungers -ful
de Kraft •uden at dreje Hovedet om mod
Fyrbøderen, der var i Færd med at smide
endnu en lilie Vognladning Kul paa Il
den. La1,men fra Maskinen og de tungt
lastede Vogne bagved var nu steget til
øredøvende Bulder, og Fyribøderen hørte
ikke et Ord.
Paany slog et Projektil imod Lokomo
tivet.s Forskærm og foer fløj,tende igennem
- og denne Gang f.andt det sin Mand-:
Fyrbøder Hinz sank br.at sammen som en
Bunke A ke foran den aabne Fyrdør og
blev liggende med Kulskovlen fast knuget
i sine sorte æver.
Uvilkaarligt greb v. Kluck fastere om
kifteskruen, som han intet Øjeblik havde
sluppet, siden de pa erede Græn en ved
Djenostoj. Rent mekanisk var hans Be
vægelse - han vilde have laaet Contra,
";aaledes som Reglementet bød i Tilfælde
af Ulykke. Men i næste Sekund havde
han ;pdset det haabl I ',se deri - og lod
s-taa til. Allerede nu ænd,sede han ikke
mere sin døde Fyrbøder, om laa der med
Ild kærets falske Rødme over sit ligblege

.\ nsigt. Saa hurtigt lærer Krigen sin
Mand at. glemme!
Og desuden havde v. Kluck jo andet
at tænke paa - v. Kluck, Lokomotivfø
reren med Felt\herrenavnet, der var sendt
ud for at gøre en Feltherre.s Gernfog. Ja
vel! nu gjaldt ingen gamle Reglementer
mere - ingen gamle Værdier v,ar nu mere
i Kurs.
Med et Ryk gav han den hele Regula
toren. Af Vane søgte hans Blik Mano
metret. Maskinen rasede afsted for det
højst mulige Tryk, rystende, raslende,
sitrende i alle Sammenføjninger. Farten
var vanvittig - og passede til Situa
tionen.
v. K.Juck blev med et ganske rolig. Al
drig havde hans Hjærne været saa klar
som netop i dette Moment, hvor han stod
overrfor Afgørelsen og Afslutningen af sin
Færd - af hele sit Liv. Han lo indvendig
med et, ved Tanken om denne vanvittige
Fart. Ja, vanvittig og - genial var den
hele Plan, hvem der saa havde udklækket
den. Han ihvert Fald skulde udføre den,
og han kunde. Med hele dette Togs Ulhyre
Vægt, skulde han vælte alle Fjendens Pla
ner over Ende, bogstavelig talt. Med dette
" rtog der saa at sige ikke bestod af an
det end vældige Cementblokke paa Hjul,
skulde han lave di,sse forbandede Russere
en Barrik,ade, som de ikke .saa let skulde
komrme over! Saa meget havde han dog
forstaaet - skønt han først var kommet
herlil for en Time siden, efter sin sidste
døgnlange Tur- at Russerne igen havde
faaet udibedret Jernbanelinien til Grænse
by,en Djenostoj, og at Tian nu skulde spo
lere hele deres Anretning, som de havde
været Uger om, som de havde lusket og
lirket og snydt sig til at lave i Mulm og
Mørke. Hele Historien skuMe han nu sæt
te en Stopper for med et eneste rask Frem
stød! Javist en Stopper - Gud skal vide
at det var en Stopper, der kunde klodse!
Hver eneste af samtlige disse tyve uskyl
digt udseende Pakvogne, som han her raede af,sted med bag Lokomotivets Tusind
løb.ske Hestekræfter - hiver eneste en var

309

-

'DANSK [QKOMOTIV1i DEN DE
fyldt med størknet Cement, nok til at
grundmure et Fort. I flere Dage havde de
staaet beredt. Det var en djævelsk god
Ide, denne her, og v. Kluck var Manden,
der kunde udføre den. Hvem der havde
indset det, vidste han ikke, fik det sand
synligvis heller aldrig . at vide, men han
indsaa det selv tilgavns nu - nu da han
kun var en lille Kilometer borte fra de
russiske Stillinger, nu da han som midt
i et Helvedes Uvejr .foer frem med sin Ma
skine, staaende med betændte og hektiske
Øjne stirrende ud gennem den splintrede
Glasskærm, frem imod det sprudende Mør
ke, frem imod Døden - med Hjærtet ra
sende hedt i sil Bry.st og med en Fornem
melse oppe i Hovedet som om Hjærnen
pludseligt var froo,set til Is - nu begreb
han hvorfor netop 'han var blevet udvalgt
til dette desperate Foretagende, eller ret
tere hvcorf.or Skæbnen havde v,a1gt netop
ham. Thi det var Sagen, dette var ikke
alene for Hærens Skyld, Hæren, dette alt
omfattende og eneste Begreb, der i lange,
Lange Maaneder havde stillet .saa uhyre
Krav til alle Jernbanens Folk, nej hans
Forehavende nu stod tillige i en uforklaret
og intim Forbindelse med hans eget Liv
og Død! Nu skulde han ikke alene crøre
Hæren sin sidste Tjeneste, men tillige ud
føre sit Liv.s sidste Gerning.
Ja, han begreb, hv·orfor han var Man
den.
Hvem andre ellers? Og hvad havde
han mere?
Intet. Dette var Aifslutningen og Op
høj-elsen - for alt hvad han hidtil havde
gjort, uden Tak.
Alle hans fire Sønner laa dræbt og be
gravet derinde i det stoi·e, uhyre, fremmede
Land, der· Dag og Nat drak hans Lands-·
mænds Blod, saa han næsten· syntes at
høre det sl, ubre i Jorden! Alle hans fire
Sønner - ogsaa deres Blod. Hans Kone
døde i Fjor allerede - da kunde hun ikke
bære mere. Nu v:ar han ene tilbage i Ver
den, ene •og træt, aah, men stærk nok end
nu til Døden, for sit Liv og sit Land!
. iDi.sse evindelige Ture fra Øst og til

..

Vest, fra Ves t og til Øst, hvor de aldricr
forladte Blokpo ter, de altid fungerende
v
Signaler, de brændende og udmattede Øj
ne, der stirrede efter ham og hans Tog
.., hele Linien og vidnede om den
!aners
enorme Anspændelse som alle hans Kol
leger og Kammerater udfoldede i fælles
Interesse efter højere Ordre - alt d.ette
bavrde tilsidst gjoA ham træt og nervøs
og bitter. Disse uendelige Farter fra
Grænse til Grænse, fra Front til Front,
med Tropper og Ammunition, med Saarede
og Døende, med Haab og Skuffelser, med Meldinger om halve Sejre og hele Neder- •
lag, Nat ud og Nat ind - dette endeløse
Frem og Tilbage, der havde været ham sorri
et Symbol paa selve sit Lands vaklende
Stilling, det havde suget hans Kræfter til
den inderste Marv. Naar hans i Nattens
Mulm eller Dagens graa Lys befoer disse
sit Lands enorme Staalnerver, saa havde
han følt dem skælve - ikke af Frygt, men
af Anspændelse, og han havde forstaaet, at
det en Dag maatte briste, ogsaa for ham!
Ja - med et Brag skulde han bryde
gennem det altsammen, og saa var det for
bi for 1ham, han fik Fred, Fred. v. Kluck rettede sig op. Paa Dampens
Syngen og Manometrets skælvende Naal
kunde han høre og se, at Maskinen var
en Sprængning nær. Men han ændsede
det ikke nu - den holdt jo nok den halve
Kilometer endnu og saa ....
Han skottede ned til den døde Fyrbø
der, der laa og rullede frem og tilbage over
Gulvet foran det aabne Fyr. Over hans
Bryst flød en Stribe, der var rødere end
Skæret fra Ilden. Skade, min Ven, tænkte
v. Kluck et Nu, at vi ikke skulde fare sam
men derop' ogs-aa -!
Han slap Regulato1•haandtaget - nu
havde han ilde mere at gøre, andet end at
vente til det skete, .som maatte ske. Uden
at vide det stod han med vidt skrævende
Ben og knyttede Hænder og stirrede ud i
Natten, hvorfra nu og da de fjendtlige Pro
jektører groede op som høje Ilds øjler for
..
strak efter at forsvinde.
Paa en Gang gennembrødes Mørket
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foran Mas kinen af et kridhvidt Lys - en
ly;cende pids Tragt, der naaede midt ind i
tillinger. Man havde opdaget
Fjenden
ham. om gennem en glødende Tunnel faer
han frem, lige imod dem..0 g i s amme u
begyndte Projektilerne for Alvor at regne
ned over Toget.
Der slog en hed Bølge op i v. Klucks
Hals , han mærkede ,sine Øjne brænde. u
maatte det ske, nu! ...
v. Kluck fornam med et som et Ekko
af det tusinds temrnige Brøl, der havde rejqt
b�ig fra Perronen i Ploen, da han kørte
ud - fra oldaternes om·.; tod der og sang.
Aa Gud! de sang . . . Og igen faer den
tSamme Ry5 tning igennem ham 5 om før, d,;i
han brat fors tod, at del var hans Død.ss alme, de ·havde sunget. Ogsaa de havde
alt aa fors taaet, hvad det var, han gik ind
til ...
,
0 g uden ..." elv at vide det begyndte
ogaa -han at synge -: den s amme vilde og
henrykkende ang, der lød fra Væt til Ø ,t
i det store Ri00e; den s a'mme hidsende og
ildnende ,Sang som ,selve hans fMaskine
havde jodlet mod kinnerne Døgn efter
Døgn i lange, lan0°e Tider; den samme rufat
..,
teligt �V'Ulmende og minderige .. an ° om
alle han ønner havde .s unget, da de drog
ansted; de n samme dybe Me lodi s om alle
Fædre og , ønner !havde sunoet
0
»Deut chland, Deutschland tilber A Ue,s !«
Godeste Gud, oa
nu var det ham! Ja,
0
0, aa ham havde denne Ild- o 0 Blodeks <>os
las e 00rebet, og han ,sang.
Men;; Maskinen jo00 frem som et vildt
og prus tende til Døden tirrut Dyr, med sine
200 000 Kilo CementblokkC buldrende ef
ter ,sig som et Bjergskred; mens Ru-SSernes
lid blev b(lfti 0ere og heftigere og nu tian°
0
i'- om en sprudende Vulkan over hans Ho
vede, stod v.Kluck med Næverne klemt hvi
de om �gulerhaandlaget oo
o Sang, san ° til
Døden!
Da rejs te Maskinen �ia pluds eligt paa
-~
,_
..,· it
l æs en med et Bulder. Den havde naaet
Maal - og den s prang s om en Bombe. v.
Kluck slyngedes højt op i Luften.A ]verden
•
.for 0ik i et -~
l u. Dybt under ham rasede et

-

-·

i,,,

0

"

Ct

I!d�væl O - og højt, højt oppe tindrede en
enlig, tjerne ...
»Deutschland, Deutschland iiber Al
les!« - Men tvær,s over Banele gemet laa et
Bjerg af Cement, v. KluclIB Barrikade, et
Minde om en Jernbanemands sidste helte
modige Daad. Og da Tropiperne nogle Ti
mer efter rykkede frem, fandt de her den
for.ste tøtte under Angrebet.

s

EN LEGENDE.

Engang for mang·e Aar sid-en, da l\fenne. ke
ne var nogenlunde, ·s01n de er nu, haV1de de dam
net sig Foreninger (•Fagforeninger«). Djsse
Foreninger :havde det iFormaal at hæve M:en
•
neskene o·p till I;e dre sociale Levevilkaar, men
de havde ogs aia en dybere Aarsag nemlig,
at udvikle Ienne. kenes aandelige Egenskaber,
' •
at feje bort :Egennyltig'hed, hoMe slette Tilbøje
' ets og Broder
ligheder nede, , ælte FælleSSkah
...
skabels tA.and i 'tedel; intet Untler ,da, at mam
søgte ,al :holde Justits inden for Rækkerne, men
hvor ideel dtisl:l e Foreningers Maal end var, -aa
kunide der dog trænge s mitlefaraige Personer
deri111d. Det var :vel hyppigst blandt ide menige,
men ogsaa inden for iLede1sen kunde der komme
}i[ennesker, som ikke var fri for Intrigeibaailler.
Om det nu var sa•aledes, at disse Bacillebefængle
havde særlig Ly t til al komme ind i 1-e{lell:l en,
og i enkelte Ttilfælde ogsaa var heildige at·. lippe
irnd, s kal være us agt. nok er tlet al ske kunde
del, ·,og d-el er ogsa•a bevist, at de kunde gøre
deres a.ger saa godt, al selv •F
• -0lkets Ældste«
ikke kunde gennemskue dem.
Det thændle nu i hin Tiicl, al i',a:adan et Ba
cillebefængt � 1:e1111-es ke var kommen in'Cl -i Ledel
<;. e,n og højt paa slraa, og Jiavde fattet :Modvrillie
mod el af Medlemmerne. For nu at komme ham
rigtig til Livs, 1Jcnyttede han ine kroniske Inlri
geibaciller. Medlemmet kæmpede som •en rasen
de, mod ,a esnigende Baciller, men for-uden dliss e
ha,r.cle ha,n to Ting al lage Hensyn til, pa,a den
ene side de .K.ammeraler, s om stod Oiam nær,
og som havde Forstaa-else af Organi, ationen,
M:aal, paa den ,anden sitle ,Organis·ationens Ære,
som er[edlemmet •i k,ke ønskede beSJII1iltet .med ali
ge Baciller . Til sidsl gav han op for Kamme
ral-rs og ,Orga111iis-ationens kyld, -0cr log den
straf, s om tildeltes ham i fuld Forvissethed om,
at 'l'iC' len læger alle saar og bringer Intriger
og pos itive Urigtigt]1ccler til Tavi.hed. - - -
i�1en ak, hans Tro vi•·le sig kun al være N ai,•itet, man havde nemlig endnu ik.ke fun•den el
Middel mod Imtrigebaciller, og s kæbnen vilde,. at
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de lo mødtes ·enere, og den Intrigante maa vel
s,agtens ikke have faaet , ine 'bestial. ke Lysler
slyrel, for han begyndte nu igen paa sin mil
leudbredelse, og Jord bunden visle ·ig heller ikke
ufrugtlbar . u og d,a , aaede han paa l€o
grund, rmen det meste fald I i god J Ot'cl og spi
rede.
Del angre-bue .Medlem søgte forgæves at faa
fat i Roden paa disse pirende Ukrudt-splanl€r,
bil ,sidst blev det ham :klart, ,at Kampen var for
gæves og gi. k fra det hele. ,Han var saa naiv,
at han følte sin personlige Ære krænket og
mente ·om rsaa, naar ikke han kunde 'blive
renset for · lig€ Bækyldninger, var :Orgalllisatio
nen ikke ham "Værdig.
lMen slig !Handling JJliver ikke u lraffel,
havde man nu ikke indstillet det !J:rele
p·aa 1ham hruvde man ikke købt Billet
ten til Forestillingen for a,t ny,de i ful
de Dreg den Vellyst at se ham i haablø-s
Kamp med Intrigebacillerne, og saa vilde lhan
plll'dselig ikke mere. Nej! Gud være lovel man
havde Midler! - - - Undersøgelser, hvad
skulde man med dem, vel er der ager, IJil'an
kunde se fra flen ider, men saadan nogcl
»med Baciller i• kunne •kun ses fra een ide.
:rej! han skulde !i Gabestokken, og h-an kom
der, og ilJommeren va kede sine !Hænder og sag
de: »IHerre, jeg ta·kker -dig«.
Men heldigvi for Syn-deren var det i de
Dage, da man endnu havde Aflad li-andel. - - Na,ar Pengene fø.rst i Kislen klinger, tStraks
Sjælen ud af Skær-sHden ,sprilnger. - - ynden
er forladt - - men Baoillen er ikke -død, - der :kunde ia.Uer sælges Billetter - - Legender
kan være andisynlige.
Gedser � Deoomber 1923.
P. Sessing, Lokomotivfører.

NORMALISERING I LOKOMOTIV
BY6NIN6
Ved Otto Bendixen.
(Sluttet).

-Har man laget Be&teilll!Ile1se om de Lokomo
li vlyiper, som skal bear!bejdes, .saa saim.melllfat
te indibyrdes beslægtede Lokomotiver i Norma
li erin,g grupper. Som ,beslægtede« .maa saa
danne Ma.skiner gælde, som med Hensyn til
clere-s Gruippe kan skabes ensformede eller i det
mindste ensartede. Slægtskalbet vil saaledes ho
vedsagelig bero paa Kedel, Hjul, Driv-vær&, Sty
ring, Førel'lhu,s og Tender.
Lokomotiver af samme K/8delydelse, der fy
re med ,samme Brændselsstof faar nalurligvis
ens Kedel (Fig. "2 10g 3). For aa mange Kedler
. om muligt maa Lil træbes den amm€ ormal
diameler af bvil-ken jo Udformning�n af de h- ørt-

lede •D€le i før le Linie afhænger. ( ormaldia
meter
den ydre Diameter af den :bageste 'K€
delring). Kedler med amme Normaldiameter
adskiller sig altsaa udelukkende ved '.Længden
af
°
(Rørene og iRisl€n; de er ovene stemmende i Rør
væg, adelplade, Fyrka en! Bagvæg og iDør
pladen amt Domen. (F. Ek . G 12- og G 2 Lo
komotiverne i Fig. 4 og 5). De mindre Dele som,
Regulator, Risle.stænger, :Fyr- og Røgkarnmerdø
re aavelsom Gnistfanger kan uden Hensyn til
,Normaldiarmeleren i den tørste Ud trækning gø
res ens.
kor ten og dgangsihætte lader sig
ved forsigtig Udmaaling for de for k€llige Typer
normalisere derved, at den forskellige Udgangs
virkning opnaas ved en tilsvarende Længde af
Udgang røret. 'For Darn1nørene kal under
Hensyn til Forb
, indelsen med Fordelingsrør og
Cylindre rælges de mind l mulige forskellige
iDiametrc.
Ved Udarbejd€lsen af Hjulene maa tilstræ
bes at begræn Antallet af forskellige Hjulsæt,
,Akselagre og Trucker Lil det mindst mulige.
I mange Tilfæ1de vil det være muligt for for
skelligarlede iLokomolivtyper med amme iDriv
hjulsdiameter at anbringe kun et normalt Driv
J1julssæt og et Kobbelibjulsæt.
Normaliseringen af Drivvæl'k og Styring ved
for kellige Typer kræver Overen tem:rnelse i
lempel,slag, i Af land fra Midt€ a[ Cylinder til
Midte af Drivak el saavcl om fra Iidte af Cy
linder til iMidle af fLineal, 1<fon er ved .hensigts
mæssig Udmaaling af Dampb·ærsnitlet uaEhæn
o-ig af Driv!hjulsdiameleren. (Fig. 6 og 7). Af
,·igcr Afstanden fra ?l[idte af Cylinder til Midte
af Drivak el ved for kellig€ Lokomotivtyper kun
uvæsentlig fra hverandre, saa kan 'Ved Ændring
af Kvadrant- og Gliderstangsstænger Idet øvrige
Drivværk b
, live fuld tændig normaliseret ud
formet uden ait 1uegelrnæssig iDampf-01,deling vil
være at !befrygte. Med fEfonsyn til ormalise
ring af Cylindre, Cylinid€rdæk 1 r og Linealer
skal for Valget ,a,f ' tempel-slagel kun nogle faa
Tal anerkendes: tempelslag paa 300, 400, 5,00
600, 700 og 00 mm turde være tilstræk,kelige
for hvert forekommende Tilfælde.
Den indtil utiden sædvanlige ov€rordentligc
Afveksling i IFa lsællel n af lempeislaget
(som ogsaa '.Drivhjul diameteren) er helt igen
nem ubegrundet. :,mlliae Drivværk - og Sly
rinm dele ind1befatlet Cylindren€ konstrueres
symmetri.�- aa ide kan anv€ndes for begge tMa
skinsider.
Førerlhusene er en i alle Dele med Und
tagelse af ·Forvæggen, som maa tilpasses efter
Omridset af den bageste Del af KedJen.
l? aa en lignende Tankegang maa man slaa
ind ved Normali eringen af Bremse, Fjedre,
Træk- og' lødindrelninger samt Tend€ren. Kun
Lokomolivrammen alene lader sig ikke g€nnem-
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fig. /4. I rt tyskr landardloko111otiv:
E Tvilling ,od togslokomotiv med Ovrrhrrler.
IJt> I yske Higsbaners Litra G 12. Byggel af Hanomag Hl I !l.
gribende normaliser , ,thi den tjener til al sam
menfalle de for. kellige normali erede Dele iil el
organi k Hele. Indenfor de nævnte Gruppe
dele maa Normali eringen gennemføres ned Lil
de mind le Bolle, kru r eller plitler, saalede.
at der i Virkelighed·en kan tale om et r·
nu
mum af for kelligarteoe Enkeltdele i den nor
mali erede Gruppedel.
Del førsle storlinede Forsøg paa en Norma
li,sering af Lokomoli\'er foretog de preus iske
tatsbaner i Aaret 1 77 uden ganske vi L der
med at udøve varig Indflydel e p,aa den ty. ke
Lokomotivbygning. Herefter fulgte:
1903-LO Indiens Jernbaner.
1905
D n engelske Lanca hire- og Yorh
Jiire Bane.
1916-17 ordamerikas forenede laler
Krig -JernJlanedireklion.
I den nye te Tid er der blevet paall:Jegyndl
en ormali ering a[ Lokomoliverne paa de ly
ske ide- og J!'orbindelsesbaner samt paa den
lyske R.igsjembane. iden 1022 bestaar lignen
de tPlaner for de kine iske Baner.
Den hensigt mæ sige dvikling af if"okomo-

til'- orrnali, ering 11 vil i alle Lande være Iore
craael eller vil• ke efter amm iLove. om Føl
ge a [ in Forbinde! e med el be temt p,or og en
be l ml Profilgrænse, synes Lokomolivel fra
[ør l af i J10j Grad at være egnet for ormaliering. Derfor dannede der sig allerede i Lo
komotivbygningen !Begyndel sa.ar • ormalud
førel. e af Træk- og lødindrelninger, .Ak, ellage
re. Hjulsæl eller fuldstændige Tendere,• om •blev
a,w ndl for de forskelligsle Lokomotivtyper.
1 aar man i den nyere Tid indførte • mmal
kon truklioner« paa lempelglidere, Truoker,
maadele eller Over.heder, naar man mere og
mere W træble at anvende for.baandenværende
Tegninger til ykon lruklioner, naar Litra P
og G 1 (iFig. 2 og 3) blev for yne't med ormal
kedel, aa •betyder delte, al de kon truktive Krav
lil ; J.Clrmali eringen allerede i lang Tid ubevid l
er blevet fulgt, og om Følge lheraf og• aa plan
lø l. Den videre Udvikling maatte føre li! plan
mæssig rormalisering, der ganske vist optro.ad
le predl, blev begrænset til lokale Omraader og
ik.ke ,stod i inderligt ammenlb.æng med hver
an,dr . Til de me t fuldkomne 'Resullaler af det-

Fi g. 5. J I) Tvilling God togslokomoliv med Overheder.
De ty kc Rig baners Litra G 2• Bygget af Hanomag 1921.
Begge Maskiner danner i Forening med G 81 en Normalgruppe.
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Fig. 6.

2 C 4 Cyl. Compound Illogslokomoliv med mættet Damp.
De lyske Rigsbaners (Bayern) Litra S 3/5.

le Udvikling. trin rnaa regnes de 'bajerske 1S 2/,,
og S 3/o Lokomotiver fra A,aret 1905, som maa
l�elegn·es, som den første ty ·ke Normaliserings
gruppe ('Fig. 6 og 7), og i den nyeste Ti!d ri de
ty,ske NormalJLokomotiver Litra G 12 (Fig. 4),
af hvilke :G• 2 (Fig. 5) og de kun i faa Ek
semplarer frem tillede G 3• er udl. edte. Al ertatte •. aad.anne lok.all begrænsed•e N.orrnalåse
ringsfor øg med en storstilet gennemført Nor
malisering omfattende hele Lokomotivparken
maa danne det endelige �faal for alle Norrnali
seringshestræ>belser, •som i de fle te Lande først
plejer at blive fulgt urnder Trykket af økonomi
ske Vanskelig:heder, men ikk•e kan opnaas mød
Re ultat før Gennemførelsen af Metoden at kun
ne udiveksle de forskellige Dele.
[ødet for
�•formalisering, planerne i den lyske lLokomotiv
bygning gav Krig•s- og Efterkrigsaarene og in
gen lekhi ke Hindringer taar imod deres Vir
keliggøre! e siden Mulig{hede,n for Indføre'1sen
af Metoden at kunne udveksl•e forSk
' ellige Dele
tør anses for bevti,st siiden den 15. Februar 1922
(Fig. '1).
Een Ulempe er ,der ved F01,delen af N,orrnali-

...

seringen: Indenfor em N.ormali,seringsgruppe be- ·
finder sig Lokomoliver af forskellig Ydeevne,
som i Overens temmelse rned N.ormali ertingens
Grundtanke, ,saavidt muligt maa forsyn.es med
samme En,kelldele. Di,sse Dele maa udmaales
efter de 1foksimumskræfter de skal optage, ,og
som i Almindelighed vil forekomme ved de yde
dygbigste, de kraftigste Lokomotiver. Dette be
tyder, at de .svage, mindre kr.aftige Lokomotiver
maa have forholdsvis ,svære Enkeltdele og an
lede en ,større Tornvægt end det ved indivi
duel ,Belbandling vilde være Tlifældet. Hvor
s'tor eller hvor llille denne Ulempe er afihænger
af N ormaliseringsgrup·pen Større! e. Jo min
dre Gruppe, desto mindre Yd.efor ke[ .o.g •desto
mindre alt aa ,ogsa,a det som Følge af ormali
seringen fremkomne forøgede Kr.av til Vægten.
I Mod-sætning hertil kræver Normaliiseringstan
ken saa vidt omfattende ,Grupper som ,muligt.
At adskille Grupperne saaledes, at begge Krav
bliver øloonomisk overensstemmende er den vig
tigste Opgave, som Normaliseringen opstiller.
Teoretiske Opgaver formaar -den ikke at ,\ø,se,
kun gennem pra:klis-k Erfaring kan samles

.

-"'-,..--::.._��··

Fig. 7.

2 B 1 4 Cyl. Compound Iltogslokomotiv med mættet Damp.
De tyske Rig baners (Bayern) Litra S 2/5.
S 3/5 og S 2/5 Lokomotiverne (bygget af J. A. Maffei) afviger�kun fra hinanden i Akselanordning,
i Drivhjulsdiameter og i Rammebygningen.
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rGrun:dlag
. for •en hensigtsmæssig Fas1:sætteLse af · Horsens,
· •
denne Grænse. Det er at i]1• 1aaI1 be 1 at alle interes
� · Rangerføre11hustruern •Kr. 4.00.
sernde Kredse vil bidrage til en Løsning af det Vejle.
te Spørgsmaal.
.1Lokomotivfører- og Rangerførerhustr�1erne'
Kr. 16:oo.
1

,DAMERNES INDSAMLINGSLISTE
BIDRAGSLISTE OVER INDSAMLINGEN TIL
FORENINGSBANNER

,

Vwrndru.p.
L·okomotivførerilrnstruerne Berg Peter en· Kr.
2.00, I. 1 C. Hjorthøj Kr. 2.00. Rosenkj.lde Laur
se·n \Kr. 2.00, R. J. Rasmus en Kr. 2.00, J. E.
La:rtsen CKr. 2.00, L. P. Bramsen Kr. 2.00, M.
E. K. Johansen Kr. 2.00, M. V. Ander•
ein Kr.
I
2.00, C. M. Ohristen•sen Kr. 2.00, J. J . Vr:igsted
Kr. 2.00, J. M . .Junge Kr. 2.00, E. P. Larsen
Kr. 2.00, E. Olsen Kr. 2.00. J. R. 1Larsen Kr.
2.00.
,Lokomot.ivfy-rhøderhnstruerne N. A. 'l'V,est
Kr. 1.00, L. M. Larsen Kr. 1.00. A. J. Lassein
Kr. 1.00.

ET

Nyborg.
Lokomot.ivføre1:hustruerne Kr. 24.00.
Lokomotivfyrbøderlrnstr,uenne Kr. 46.00.
Odense.
iLo·komotivfører\hu;;trnerne Kr. 2.00.
Lakomotivfyrhødenhustruerne Kr. 17.00.
Assens.
Lokomotivføre1,h ustru•erne Kr. 5.00.
Lokomohivfyrbøder:hustruerne Kr. 6.00.

(Fortsættes.)

'Tønde1·.
•
Lokomotivførerhustruerne Kr. 20.00.
iLokomotivfyThøderhuslr11erne Kr. 22.00.
Masnedsu:ncl.
iLokomot ivføre1thustrue11ne Kr. ·10.00.
iLokomoti\"fyrbøderlrnstruerne Kr. 9.00.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN.

Aarhu.s.
Lokomotivførerhust.rueme Peder en Kr.
�.00, Gleerup Kr. 2.00, N. ,Nielsen Kr. 2.00, C.
Andersen Kr. 2.00, K. Rohde ET. 2.00, Chr.
Petersen Kr. 1.00, N. L. Niel•sen :Kr. 2.00, M.
Nissen Kr. 2.00, iM. !Andersen ,Kr. 2.00, I. Han
. en Kr. 2.00, R. Fr, e-der,i:ksen Kr. 2.00, A. Ander
sen lKr. 1.00, S. P. Kjær Kr. 2.00, P. Mejer
'IIr. 2.00, V. 1 l\lfo-rte111sen Kr. 2.00, Ramkilde Kr.
2.00, I. Schnei-der Kr. 2.00, H. C. Bergmann
Kr. 1.00, M. Jakob' sen 'Kr. 2.00, P. Jochum
sen Kr. 2.00, M. Grosen Kr. 2.00, J. .Sør<?nsen
Kr. 2.00, I. ,Stjernøe Kr. 2.00, iM. iSibbernsen
[Kr. 1.00, C. Hansen •Kr. 2.00, S. B.ailey Kr. 2.00,
K. 1Lar.sen KT. 2.00, D. iMøller Kr. 2.00, K. Jag:d
Kr. 1.00, V. Hansen Kr. 1.00, I. Nissei1 Kr. 1.00,
_A. Nielsen Kr. 1.00, R. O:Lsen Kr. 2.00, J. Knqll
:Kr 2.00, E. ,IIianse,n Kr. 2.00 ,- 0. Ohri-stensen
Kr. 2.00, .A. Sørensen Kr. 2.00, '.M. F1,andse11 Kr.
2.00, Raarup Kr. 2.00, R. And•er,sen Kr. 2.00,
A. Augu,s[,sen Kr. 2.00, S. Larsen Kr. 2.00, I.
.Staal Kr. 2.00 D. Jensen :Kr. 1.00, S. C. Niel
.sen :K.T. 2.00, E. Kal's)Jøll Kr. 1.00, -Holm Peter
... 'Hviåd Kr. 2.00,' E. Ra•snrnssen
sen Kr. 1.00, M.
Kr. 1.00, :K. Jea.risen Kr. 2.00,. E. iSteffeuseu
Kr. 1.00, ·J. Larsen Kr. 3.00, JL Hare Kr. 2.00,
T. Nielsen Kr. 2.00, I. Andersen Kr. 1.00, C.
MøHeT IKr. 1.00, S. Sørensen Kr. 1.00, C. Rais
mussen Kr. 1.00, R. Raismiussen Kr. 1.00, I.
Hansen iK.r. 1.00, A. Lyngga.ar,d Kr. 1.00, L.
. J ernsen Kr. 1.00, A. Ohristensen Kr. 1.00.
Lokomo'tivfyrbøde11hustrnerne Kr. 162.00.

l Anletluing af Jul>ilmumsfesteu bedes Afd.
Kassererne indsende Kontingentet for Oktober
K,•artal saa Jrnrtigt som muligt. Aarso1)gørelseu
kau evtl. sendes senere.
Carl Petersen.

INKASSATOR.

Fra 1. Januar tn24 er en l'fads ledig som ln
kassator for København red "Dansk Lokomoth
Tidende"s Annonceekspedition.
Henvendelse bedes rettet skriftlig til FortHtln•
gens Kontor, Ny Vestergade 7, 3. Sal, inden 8 Dage.
Per�onlige Henvcuilelse1· frabedes.
25 AARS JUBILÆUM

Den 1ste December fejrn,de Lokiomotiv.føre:r
A. J. Houg,aard, Aalborg, sit 2'5 Aars Jubilæum
som Lokomotivmand. J uhilaren, ,der var P'aa
Værkstedet i �y.borg, ansattes dein 1. December
11898 i Esb• jerg, og ,kom til AalOJorg i Maj 1902,
pg forblev ved sin F,orfremmelse bil Fører L
Jianuar 19J.1. i .Aalborg, hvor han med en kort
Atbrydelse h,ar været iden.
Jubilaren er en ualmindelig brav, retlinet og
ret indig N alur og har ved in -klare og logiiske
Tankega111g og sine rammel1'de Bemærkninger i
høj Grad hi,dragte til •det gode Forhold ,og den
gode Organisrationsfor.s1-aael.se, der hersker i
.Æalborg. Jubilaren er da og. aa. i høj Grad
a,f.holdt, og som den dygtige og inter€ sernde
Organisationsmand. 'han er, ble ven stærkt be
nyt,tet; idel han i ca. :W Aar har været Afde-
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långskasserer hvilket Hv rv han o!?\.Saa i Øjeblikket indeihaver. Juhioktren frk da ogs. aa paa
Jubilæumsdagen Bevi. paa. hvor a�holdt han
er; idet J:ian ved en Deputation af Lokomotiv
førere fik overrakt et smukt dobbellkap let Gukl
uhr. Ordføreren ta,kkede i hjertelig Ord Ju
bilaren for han. Arbejde for Orga,nistaionen, og
for <let han hiavrle været som Kammerat. Jubi
laren forhenværende Lokomotivfyrbødere ar
og, aa mødt 0 17 overrakte der gamle Fører en
smuk ølvvase fyldt med røde Nelliker, Ordføre-

'. ,ll. Siel,e11

Nie•I sen

efter
-om <len gode Kammerat. og den
Pryd han havde været for tanden. Paa Dansk
Lokomotivmands Forening V grre udtalte Jenen et •Ære være han 1rind l' . «
A. Hasberg.

A. J. Hougaai·d.
ren takkede J ulbilaren for d t gode Fonhold, der
alli-d havde be 1,aaet mellem -ham og han As
istenter, og bakkede tillige for den For taael e,
hvormed ham altid havde behandlet dem. Det
_blev paa mange andre Maader
vist J11lbilaren,
•
hvor afholdt han er navnlig af det livlige Ryk
ind i hans mukke Hjem, der var Dagen igennem.
____
Siingam.
DØDSFALD.

Fredag den 7. December afgik Lokomotiv
fyrb. C. :U. Niel en. Fredericia, ved Døden, og
jordedes On dag den 12. Decemlber under ·stor
Deltagelse fra Trinitatis Kirke.
Nielsen efterlader Hu tru og to Børn, hvoraf
den ne holdtes over Diaaben før Begravelses
højtridelig'heden. Ved Ba-aren paraderede Fre
dericia Remi:sear'bejder Afdelings Fane, ønder
jy k Lokoonotivper onal• oo Fane og '.Fredericia
Lokomotivper onales Fane.
iKi ten blev ba,aret til Graven af Lokomotriv
fyrbødere i Uniform.
Ved Graven tol·kede }:foyedbestyrel esmedlem
Lokomotivfører
ph. .J n en den Glæde. som
der havde ,·æret i ielsens Hjem og Barndoms
hjem. da haa1 for faa Maaneder i-den blev for
flyttet fra , amdrup til Fr derioia. - Og den
Glæd mr nu . aa brat af luttel. - Omtalte d r-

EN JULESPAREFORENING PAA GB,

Fredag den 7. De ember stiftede Lokomo
tivfyrbødern paa Gb. en Julespar forening.
ilsyneladende er der god lelil.lling for
Foren,ingen, idet der allerede er 75 1iedlemmer.
____
J. Kmulsen.
BYTNING.

En Lokomolidyrbøder i Herning ønsker at
bytte med en il{olllega paa Sjælland eller Fyn.
Bille-t mrk. Herning modtager dette Blads
Kontor.
TAKSIGELSE

Min indel'lig te Tak for den tore venlige
Opmærk om'hed og Dehagel e, der blev vå.st mig
og mine :Søm ved min kære Mand, Lokomotiv
fyrbøder C. lL Niel en Begravelse.
Anna Marie iel en, f. Petersen.
Hjertelig Tak for udvi. t Opmærksomhed ved
mit Jubilæum.
E. M. Petersen, Gb.
For al udvist Opmærk omihed i Anledning af
mi-t Jubilæum I rin e mjn hjerteligste Ta:k.
C. C. V. Hovpe, Fa.
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Hjertelig Tak til alle, som vi le mig 0pmærk
somlhed p,aa min Jubilæum dag og 'bidrog til at
gøre den til en Fe tdag. Endnu en Gang Tak
1 olleger i fd. 31 for den smukke Gave.
0. E. Beich, Fr'havn.

Haandværker A. H. Han en, Khhvn God bgd., til Lokomolivfyrbøder i Vamdrup.
1Ha,andvæ1,ker 0. L ,. Jell' en K!bhvns
God bgd., til Lokomotivfyrbøder i Hatlel\Slev.

Hjertelig Tak lil alle for udvist Deltagelse
ved min kære Mands Begrave1se.
Paia Børn og egne Vegne
Aarhus.
Christiane Hansen,
•

Lokomotivfører i Glyngøre J. K. Holms For
flyttel e og An ællelse til i\ abenraa fra 1-12�3 er ifølge d n pa,agældend
Øn k tilbag kaldt.

HjerleLig Tak for udvi t Opmærk omhed ved
mil Jubilæum.
I. P. Iversen, E bjerg.

Genansællelse.

Tilbagekaldt Forflyllel e.

Fhv. Lokomotivfyrbøder H. C. Link'hu n,
(Khhvn God ·hg.), som Lokomotivfyrbøde-r paa
K.bhvn Goo bg. fra 1-L-23.

• or den slore Opmærksomhed, der paa forkellig :Maade er vi t mig, og om har ibidraget
lil at gør min Jubilæumsdag til den uforglem
melige Højtid dag, den blev for mig, beder jeg
ai!J , nær og fjærn, at modtage min dylbtfølte
Tak.
L. M. clmiidt, Gb.

6

AALBORG· BRØNDUM · HOBRO
AKVAVITTER

SENKING

..in b dsle Tak for al udvi t Opmærk om.hed
ved mil Juibilæum.
0. F. Andersen, Gb.
Min b d le Tak til enhver, som glædede mig
paa min JL�bilænm dag.
Vilh. Thom en, Gb.

med n:,
patenteret
Luftblandulp
BeplatA>r

Tak for al venlig Opmærk omlhed ved mit
Jubilæum.
Em. Larsen, g.

TIL
cBMSbI-6
Overført fra D. . & M. F. til D. L. F.

Den 1. ovember iLokfb.A p. L. Gottlieb Brett
, ohneider, Gb.

Indmeldt henliolds1 is 1.
be1· 1923.

oveniber og 1. Decem

1Lokf. P. e ing, G dser.
T.fb. II. C. Lin•k•hu en, Gb.

l ' dnævnel e fra 1. December 1923.
Lokomotivfyrbøder H. Hansen, Hdlwo (Ran
gerfører), til (Lokomotivfører i Aabenraa, (min.
Udn.).
Lokomotivfyrbøder C. Møller, Ø lerbro, til
Lokomotivfører i 0rehoved, (min. du.).
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HABIT
35 KR.

20 Skindergade 20
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HABIT
35 KR.

B. Møller & Co.s
L. P. ·Aistrup leve- IC.BØRS
CIGAR

rer Søgræsmøbl., Divaner, Tæpper,
Spisest., Sovevær., Børne-,
Ungpige- o� Bondemøbler
R,u. .. betal in"
TORVEGA.DE 2 0
S porvognslinie: 2-9-19

der faas over hele Landet, er
fabrikeret af de fineste Tobakker

Det er den bedste 15 Øres Cigar

Lædervarer!
Lædervarer•
� . Dame- og Herreportemonnai
I,ornrnebøger, Node og Doku'.
mentmapper samt Dame- og
5 pCI. - Rejsetasker. - 5 pCI.
� Reparationer og Bestillinger modtag. �
JOHN. R. HANSEN

�

Absalonsgade 29.

����

Tandlæge Frk. Sørensen
69, Istedgade 69.

Konsultation fra 10-7. Tlf. Vest. 905x.
Ælgre Tænder omsættes billigt, Plom
bering og Tandudtrækning, Moderate
Priser. - Bedøvelse hver Dag Kl. 2.
Reparation udføres paa faa Timer.
Jernbanefunktionærer indrømmes 5 pCI. Rabat

Reserveret
Carl Larsen,
26, Pilestræde 26

I

C).

Amk. Gummivare

I

lndn,lrl Vestergade 3 lbh!D. B.
lloderspnjler, Sanitets- t SJgeplejeartikler
Ill. Pri liste mod 00 Øre i Frimrk.
DISKRET USP!DITION ♦ Telr. B11n 119ii·
Jernbanemrnd 10 pCt. Rabat

s latsbanepersonalets
Brandtorsikrinas-Foreninu.

Th. Langs
Bageri,

Ny Carlsb Jruvei 11, Tlf Ves ler 1896 y,

anbefales.
Kun lste Klasses Varer a nvendes
'l'elf.

37 Dybbølsgade 37
Vine, Cigarer, Cigaretter & Tobakker
Stort Udvalg I
Festtelegrammer og Kort, Papir- og Skriveartikler
Telefo n Vester 4666

H. 0. Hansen,

G2, Vesterbrogade 62.
Trikotage- oø Garnforretning.
-- Stort 0dvalg. -
Underbeklædning, Strømper, okker.
Leverandør til Forbrugsforeningen.

N Y R Å VNS8 0RG

V· 43
Vesterfælledvej 80-82
anbefaler sin ny Restaurant·
Ny Ravnborg-Kabaretten:
.,Lillebilen••
Kl. 7¾
Entre 50 Øre

Ekspeditionskontor:

Vesterbrogade Nr. 26,
Telefon Nr. 6626.

Foreningen er oprettet 1891, har ca. 9000
Medlemmer, ejer ca. 63,300 Kr. og har i
Understøttelse uddelt ca. 66,500 Kr.

Lav P,·æmie.

C. JORSØ

STØT VORE ANNONCØRER

"Vesterhus" Herreekvipering - 29, Istedgade 29
Alt i Herrelingeri til Dagens billigste Priser.
�tol't Uclvalg i Gummilu•avetøj.
Jernbanefunktionærer 6 pCt. Rabat.

Kulant Enitatning

Indmeldelser oø Oplysnlnøer

pr. Brev eller gennem Tillidsmændene,

Charles Christiansen, Flensborggade 61.

der for Aarhus er:
Telef. Veste: 6359 y. I. Kl. Bageri og Konditori. Te1ef. Vester 6359 y.
Br. Togfører L. P. Hansen, Hr.Maskinarb.
N. M. Nielsen, Hr. Magasinformand M.
Nielsen, Hr. Lokomotivfører J. J. Nis
!len, Hr.Assist.Thiede, Hr. Overbanerust.
ii
5i
ABEL KA..TRINESGA llE 22
Sølling og Hr,.· Kontrolør Bottelet.
Alt i Trikotage direkte fra Fabrik - - Jernbanefunktionærer 5 pCt. ��
Regnskabskontrollen, giver Oplysning
om alle Foreningen vedrørende Forhold. I

.
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..�� TRICOTAGEFABRIKEN "ABEL" ��...
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Slotsbryggeriets Husholdningsøl og Skibsøl

�� ��....,��
Redaktio11: Vesterbr6gade 98 a 2, Kjøbenhavn B.
Tlf. Veeter 8173 eller Centr. 14,613
Udgaar 2 Gange maanedlig.
AioHeaentspris: 6 Kr. aarlig.
Tegaes paa alle Po11tkoaterer i Skandinavien.

i original pasteuriseret Aftapning bedst
og absolut holdbart. • Faas paa 1/ 1 & 1/2 Fl.
A.nnonc.--Expedition

Ny Vestergade 7 3, København B.
Telefon Central 14613.
Kontortid Kl. 10-4.

Frederiksheri Boitrykkeri, Falkoneralle 11, København F.

1

