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ET INTERVIEW 

I »Politiken« for i Lørdags fan ltes 
følgende Interview med Generaldirektø
ren: 

»Selve Grundreglerne er færdige, sva
rer Generaldirektøren, og blev i Fredags 
tadfæstede af Mini teren. 

Man beholder de 3 ormer: 8, 9 og 10 
Timer, men der finder nogen Forskydning 
Sted, saaledes at Tjenestemænd, der før 
havde 8 Timer, faar 9 o. s. v. Der bliver 
med andre Ord stillet stærkere Krav til 
Arbejdet Intensitet, for at det skal kunne 
henføres under den lavere Norm. 

Lad mig tage et konkret Eksempel. Ar
bejderne ved Banevedligeholdelsen, disse 
Folk, der gaar og stopper ned under Svel
lerne og lignende, havde før 8 Timer, de 
faar fremtidige 8 1/�. Og det bliver ikke 
8¼ Time hele Aaret rundt, men gennem
snitlig. I den mørke '11id kan man jo kun 
udnytte deres Arbejdskraft i forholdsvis 
faa '11imer, til Gengæld maa de saa arbej
de længere i den ly e Aarstid. Vi moti
verer det med, at rbejdet afbrydes hyp
pigt af Toggangen. 

Distrikterne har nu faaet Ordre til at 
føre det ud i Livet, under øge hver enkelt 
Station og hver enkelt trækning. 

Hvor mange Mand, der kan spares, kan 
jeg endnu ikke sige noget bestemt om. 
Oprindelig regnede vi med 2000 Mand -
de 4000 er aldrig _nævnt fra Banernes Side 

- og sættes hver Mand til gennemsnitlig
ca. 3000 Kr., vilde det give 6 Mill. Kr. Saa
stor bliver Besparelsen nu ikke. For det
første er der, siden vi i Vinter gjorde vort
Overslag, kommet en ny Køreplan med
forøget Toggang, hvilket jo kræver noget
mere Personale. Og Udsigterne til Be
sparelser er ogsaa forringet ved, at vi un
der Forhandlingerne med Personalet har
gjort forskellige Indrømmelser.

I Kontorerne sker der ikke nogen Ud
videlse af Tjenestetiden. Vi havde oprin
delig tænkt at sætte Arbejdstiden, der nu 
er 7 Timer, op til 8. Men det kunde kun 
ske ved Lov. Man kan ikke sætte op un
der Banerne, naar der ikke samtidig sættes 
op i de andre Kontorer. Og Tjenestetiden 
for Kontorerne i Ministerierne er ved Tje
nestemandsloven fastsat til 7 Timer. Stats
banernes Generaldirektorat sorterer di
rekte som et Departement under Ministe
ren, og vi maa derfor følge Ministerierm�s 
Ordning. 

Hvor meget alt dette vil formindske de 
6 Millioner, kan jeg ikke i Øjeblikket ige 
noget om. Merr jeg skulde dog tro, at det 
meste af dem kan reddes hjem. 

De Afskedigelser, som maatte blive 
nødvendige, vil vi saa vidt muligt søge at 
lade falde paa det løse Personale, Eks
traarbejderne, som de kaldes, saaledes at 
vi lader det faste Personale udføre deres 
Arbejde. Helt ud kan det dog ikke gen
nemføres. Vi har adskillige løse Arbej-
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dere rundt om i Landet, der kun arbejder 
et Par Da0e om gen ellm· nogle faa 1'i
rner om Dagen. Dem kan vi jo ikke af
lø e af en fast Mand, i alt Pald ikke' uden 
at Sc1'tte Pengr ti I ved dcL.« 

Gcneraldil-cktorcn rnrnc1·, n,t cler kan 
.pares 6 Millioner n,arlig ved f.kcdigel
sc,·, og dem skal 'l'jenestern,cnu 0ne ogsaa 
bclalc lige om do ca. �O Mill., der tjente 
vaa Nedsku..:1-ingen, hvoraf straks de ca. 14 
Mi 11 inrn r lJ l •v so lgL ved 'l'akslncds�ttelso, 
og Resten fordeles til andre, som har 
mere end '. rjencstern.- cnde11e. 

Til de mange Arb ·jdsl1.Jse, dr•,: i Fo1·
vejen r, skal dm· nu af, 'Latsbanernc jages 
et Par Tusi11cle Mand paa Cnden. At man 
inrlrettei· sig paa denne Ritualion ses af, 
at O1·ganisationcns Formand har værcl 
tilkaldt til Ma kindirektorcn (som fung. 
Generaldirektør) f 1· at Lage Stilling til en 
Beføjels�, man har Yed . Post,,EPsencL, l1vot 
man, for at unilgaa Afsl edigelse:r, kan la
de det overflødige Personale bli c paa '/, 
Lønning og 1

/2 Tjene te. Man maa have 
meget travlt, naa1: man ikke kan vente, til 
Tallet gaar ned ve I den normal Afgang. 

Men som del nu ligg r, se1· det ikk ucl 
til, at Stat banenie kan undvære rel man
ge Lokornotivmæncl. 

2-MANDS BETJENINGEN

Ved Redaktionens Slutning erfarer vi, 
nt der af Maskindirnktøren rr udsendt O1·
d ee til, at Tomand betjeningen paa Ran
gerrnaskinerne skal afskaffes straks, dog 
er der med Hen yn til Betjeningen paa 
Rangermaskinerne ved Færgeoyerfarterne 
taget det Forbehold, at. der jkke rnaa si e 
nogen Forandring, forinden det Stations
personale, elm: gø1· Tjeneste' \'Cd di e Ma
skiner, har faaet den n dvendige· Instruk
tion vecll"Ørencle de Manipulationer clei· vil 
være at .forntage, naaT Maskinen skal brin
ges til Stand ning m. rn. 

Omend man vidste, at der var Over
veje) er frenm,e om Afskaffelse af 2-

Mandsbetjeningen paa Rangermaskinerne, 
kommer den nu udsendte Ordre, som alle
rede 01· praktiseret mange Steder, som en 
Ovcn·a kclse, som en b1·utal Ovenaskelse 
for Lokomotivpersonalet, fmdi det er et af 
de Sp rgsrnaal, Organisationen gennem 

ar har kæmpet for og som det nu var 
lykkcde · at faa gennemført paa de Steder, 
hvor det af sikkerhedsmæ sige Grunde 
vnr nødvendigt. 

Nedskæ1-ing kniven virker, og det kan 
jo ikke nægtes, al vi staar noget uforstaa
ende overfor en Acl mi nistration, som efter 
l<'orhandling med 0-rganisationen har 
im dekommet de rej te Krav paa de Orn-
1·aad '1·, hvo1· man i sin 'J'id har anset det 
for op13ortunt at gøre det, fordi man ikke 
har kunnet af vi · at der var vigtige Grun-

, '  

de til at Ma kinerpe blev besatte med 2 
Mand af Hensyn til de Rejsende, f. Eks. 
ved Ornbords1:Btning paa Færger af Sove
vogne 111. rn. og paa Havnebaner af Hen
syn Lil det vejfarende Publikum og til Ar
bejderne i Havnen og paa Grund af andre 
. ·rri-Jj ge, Forho lcl. 

Nu derimod, hvor det ikke er pørgs
maalct om de Rejsendes eller de Vejfaren
des Sikkerhed, de1· r afgørende for Admi
n istrationcns Ordre, men derimod Sparebe
stræbe I ·erne, dei· sætte til Højbords, hvor 
det drejer sig om at spare Penge paa al le 
mulige og umulige Omraader, sætter man 
alle Hensyn til Side, ogsaa Sikkerheden, 
og erstatte,· den nødvendige Betjening med 
et Sunogat, nemlig den Mand, hvis Ar
bejde er et ganske andet end Maskinbe
tj "ning, Overportørnn eller Portøren, til i 
eventuelle vanskelige Situationer at gribe 
ind for at foi·ebygge Ulykke eller Uheld. 
Der kan vel næppe være 'J'vivl om, at d .et 
des væne nok skal vise sig at gf ve 
Bagslag. 

Hver Gang der er Tale om J: edskæ-
1·ing, hvad enten det 1m er paa det ene 
eller andet Om1·aade, hører man, at der er 
en lille Margin tilbage, og hver Gang har 
man taget et ret stort Stykke uden at kom
me over Grænsen; hvor længe kan man 
blive ved �1ed det; vi er tilbøjelfge til at 
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tro, at Grænsen er naa t, og at man for
læn "'st 01· paa den f01·kertc ide af denne. 

De agkynclige· i Gener'aldirektoratet
vi r os paa intet Omraade noget særligt 
fr 0m ragende Kendskab til de pecielle Om
taader, hvorpaa deres Sagkundskab beror, 
vi , aa det nu fornyli g  vod Forhandlinger
ne· om 'J1jo11e tetidsspørg maalot, hvor Ma
. kihdii-ektøren egentlig ikke indtog noge·n 
overbevisende Holdning, tværtimod, hvad 
den . enere Rettelse vi te o . 

fa ·kimlirektøren der nu snart skal 
forlacl' o· , viste ved f◄'orhand I in gerne om 
Tj •n' L Lidsteglern sit gode indelag 
ov 'rf01· os, og· han har nu vod et Penne
sL1·øg i ]en ellevte 'J'irne paany vist os, at 
han endnu har Magten, og trøget alt, hvad 
cl,,. hedder 2-Mands Betjenino-.

Det er ikke et smukt Minde Maskin
dir kt ren ved sin Afgang ætter sig hos 
Loko:motivmænd ne, oo- vi nærer ingen 
Tvivl om, at det Raad, km nu har afgivet 
I i I Genera]direktoi-atct, 01· et daarligt 
Raad, som han ikke, naar den Tid kom
m 0r, kommer til at tnge Ansva1:et for, men 
derimod Genc1·aldil"ektora Let, som uden 
Tø,,,n folger ham. 

DE NYE TJENESTETIDSRE6LER. 

Statsbanernes For. ·lag Lil Ændring af 
'I'jene tetidsreglerne har været forelagt 
Lønningsraadet til Udtalel ·e. Lønnings
i-aaclet har efter meget lang og indgaaende 
B 0hanclling under 17. Juni til tillet Gene
ralditektoratet en krivel e, hvori det uden 
at komme ind paa 'J'jen •steLidsreglernes 
Enk ltheder gør Genoraldir ktoratet op
m ·  rksom paa, at der i hvert Fald er :3 
Puh1kter i de nye Tjene. totid regler, om 
hvilke man rnaa sige, at de maa an es for 
at være i Uoverens tcrnmolso med de ge
nerel! Tjene ·teLiclsbo to111111 Iser. 

] o 2 Punkter, ·om Ruadot mener er 
i Li-id mod de o-onorolle H,e"'lor, 01· de nye 
Tjenestetid regler for Danov dligeholdel

. tjenesten, som fore. laa til gennemsnit
lig ) 1

/. 'l'i,rne pr. Dag amt inten iv Pak-

hu tjenest , der i det nye For. lag til 'I jo
no ·tetid regler ikke omtal 

Efter at Lønningsraadet nu har udtalt 
sig, er kun tilbage at afvente Ministoi-ens 
Ordre til Genoraldirektoi-atet orn at , •,f'Jtte 
do nye Tjonesetid regl01· i Kraft. 

Som Medlemmerne vod, har Organisa
tionen ikke Liltraadt disse 'l'jon 'Stotidsreg
lur, som efter vor Mening har cl n Folge, 
at Sikkerh den for LokomotivLjen ·tens 
paal icl lige dførelse bringe i :D are, fordi 
Personalet efterhaanclen bliver OY ran-
treno-t i Tjene ten og aalcde · .·løvede, at 

Afvær"elsc af _µI uclselig uuforuclseLe Hæn
delser unuer Køl'Selen ikke kan foregaa 
med den Hurtighed, som et frisk oo- altid 
oplagt Personale vil være i Stand til, og 
vi glider nu ind i en Ticlsp riode, hvor 
Kata trofer ikkert kan ente , men hvor 
01·gani ationen selvfølgelig vil taa Vagt 
for sin rfedlemmers foto1· 1· og vide 
at vej! do Offentligh den og ev ntuelt 
l om, tolene til de Leder, hvor Ansvaret
skal læo-go .

H01·til kommer videre den almindelige 
Foningelse af Lokomotive:rn s Eftersyn, 
om ydel"ligern vil bei-øvo den ,nk IL• no

geL af hans pei-sonlige n va1· følel ·e 
samtidig med at den almind lige '1'1·yg
hedsfølel for, at den Ma kine, man be
tjener, og med hvilken man ·!ml udfore 
Cm·ningon, tillige afsvækk , og som og
saa vil være et Bidrag ti I don rvøsitet 
og l"O, om Lokomotivpersonalet vil 
komrn til at lide under til Skade for Sik
kei-hedstjene. tens for varlig, H,øgt. 

LØNNIN6SLOVENS VEDTAGELSE 

EH01· at Regeringen Ned ·kærino- for
. lag ar r jene temænclene · I ønninger er 
vedtag 't i Folketinget og over endt til 
Landstinget, hvor det efter en ] . Behand
ling blev henvist til et Udvalg, som efter 
en koi-t 'J'ids Behandlin"' indstillede r ell
skroringsfor laget til uforancil·et Vedta
ge] e. 

On dag den 22. Juni kom For laget til 
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2. Behandling, og efter en kort Forhand

ling imellem Ordførerne for Partierne, og
hvor Dahlgaard (Socialdemokratiet) og

Regstrup som Repræsentant for de Radi

kale gil imod Lovforslaget, gik dette til 3.
Behandling, hvor det Fredag den 24. Juni

blev endelig vedtaget og stadfæstet af
Kongen den 27. samme Maaned.

Vii-lmingen af Regeringens r edskæ

ringsforslag altsaa Resultatet af det For-
1-æderi, som Jernbaneforeningens For

mand taar med Ansvaret for, har nu alle

faact at mærke ved Lønningsudbetalingen
den 1. Juli, hvor samtlige Lokomotivmænd
i Lønningen alene blev fradraget ca. 20
Kr. pr. Maaned. Først om en Maaneds

'L'id vil vi komme til at mærke Retsbrud

dets Vii-kninge1· paa vore Emolumenter.

INDSENDT SKRIVELSE 

Som Følge af, at samtlige Rangerma

skiner Betjening med Lokomotivførere 
blev vedtaget og maa betragtes som en 
Kendsgerning, indsendte Foreningen un
der 5. Maj d. A. følgende Skrivelse til Ge-., 

neraldirektoratet: 

» I Bemærkning til N ormeringsloven for in
deværende Finansaar ses, at den i December 
Maaned 1925 mellem Generaldirektoratet og 
Dansk Lokomotivmands Forening sluttede Over
enskomst, ifølge hvilken samtlige Rangerloko
motiver fremtidig skal være betjent af Loko
motivførere, anses for fuldt gennemført fra 1. 
April d. A. Pladserne paa Rangerlokomotiver
ne vil herefter glide ind i Rækken blandt de 
øvrige Lokomotivførerpladser, hYorfor der ikke 
er nogen Aarsag til vedblivende at besætte even
tuelle ledige Pladser - undtagen Depotforstan
derpladser - efter forudgaaende Opslag. For
eningen ønsker at eventuelle ledige Lokomotiv
førerpladser paa Rangerlokomotiver - Depot
forstanderpladser dog undtagne - besættes paa 
samme Maade som alle øvrige ledige Lokomo
tivførerpladser, nemlig ved Forflyttelse efter 
Ansøgning, dersom saadan foreligger og iøv
rigt ved Nyudnævnelser. 

Man tillader sig derfor at henstille til Ge
neraldirektoratet at imødekomme Foreningens 
Ønske ved at lade Linie 2-7 f. n. paa Side 
450 i Ordre Serie A. 137 udgaa. 

Imødeseende Generaldirektoratets Svar sna
rest. 

sign. Rich. L'illie.«

Under 15. Juni d. A. har Foreningen 
derpaa modtaget følgende Svar: 

»I Skrivelse af 5. f. M., J. Nr. 1538, har
Dansk Lokomotivmands Forening anholdt om, 
at eventuelle ledige Rangerførerpladser, med 
hvilke der ikke er forbundet Funktion som De
potforstander, maa blive besat paa samme 
Maade som alle øvrige ledige Lokomotivfører
pladser, idet Foreningen, efter at der er truffet 
Bestemmelse om, at samtlige Rangerlokomotiver 
fremtidig vil være at betjene udelukkende af 
Lokomotivførere, ikke formener, at der er Grund 
til vedblivende at besætte Rangerførerpladser 
efter forudgaaende Opslag. 

I denne Anledning skal man herved med
dele, at man efter Omstændighederne har ment 
at kunne imødekomme Andragendet, og at der 
i Overensstemmelse hermed vil blive udsendt en 
Rettelse til Ordre A. 137, hvorefter 2.-7. Line 
fra neden paa Side 450 i bemeldte Ordre ud
gaar. 

sign. Ølgaard. 

Garde.• 

Hvilket man herved meddeler Organi
sationens Medlemmer til Underretning. 

ENER61ANVENDELSE I 

JERNBANEDRIFT 
Efter •Die Lokomotivtecknikc ved F. Spoer. 

I nævnte Tidsskrift har Hr. W. W eni
g er, Breslau, skrevet en Afhandling, som 

vi gengiver her i en noget udvidet Form. 

Om Nutidens Kultur maa man sige, at 
den i meget udstrakt Grad er betinget af 

vort Herredømme over Naturens Kræfter. 

Energiudvinding og -anvendelse er i Lø

bet af det sidste Aarhundrede naaet et saa
dant Omfang, at hele det praktiske Liv nu 
til Dags er fuldstændig afhængig deraf, 

det kan derfor nok have Interesse at ud

dybe dette Spørgsmaal. Men inden vi om
taler dette nærmere, skal det slaas fast, 

hvad man i Teknikken forstaar ved »Ener
gi<. 

»Energi« er et Fælle udtryk for de for
skellige Energiformer, som Naturen inde-
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holder og kan afgive. At frembringe Ener
gi staar ikke i noget Menne ke Magt; ved 
at udføre et Arbejde kan der 1 un tales om 
Energiomformning, ikke Energifrembrin
gelse. Den største, mest kendte og an
vendte Energi er V n.rmen, som findes i 
teknisk anvendelig Form i alle naturlige 
Brænd toffer saa om Kul, rI'ræ, 'l'ørv og 
Jordolie. Der findes egentlig kun en ene-
te Kilde til Varme, nemlig olen, idet 

nævnte naturlige Brænd toffer tammer 
fra tidligere Tiders Dyreliv og Plante
væk t, hvi 'I ilstedeværelse skyldtes So
lens Varm 

Til Muskelkraften, hvormed man med 
Gnidning eller Slag kan frembringe Var
me, faar vi Energien gennem vore Føde
midler, som kun kan kaffes ved alens 
Hjælp. 

Den Energi, som faas fra Vind- og 
Vandmøller, maa ogsaa føres tilbage til 
Solen. Vindene er Luftstrømninger, der 
er fremkaldt ved Solens ulige Opvarmning 
af Jorden og den deraf følgende ulige 
Opvarmning af Atmosfæren, hvorved der 
fremkommer en Forskel i Atmosfærens 
Tryk paa de forskellige Steder af Jorden. 
Denne Trykforskel er Aarsagen til Strøm
ningerne i Luften. Ved olens Varme 
fordamper Vandet i Have og Søer; de dan
nede Dampe er lettere end Luften, og sti
ger derfor til Vejrs og føres af Vinden 
ind over Land, hvor de ved Afkøling for
tættes og falder ned som Regn. En Del 
af Regnvandet løber tilbage til Havet gen
nem Aaer og Floder, hvor saa Vandmøl
ler kan anbringes. 

Elektriciteten er en Energiform, der 

ogsaa findes i aturen. Luften indehol
der under visse Forhold en meget stor 
Mængde Elektricitet, men det er endnu ik
ke lykkedes at anvende denne; derimod 
piller den mekaniske Fremstilling af 

Elektricitet en stor Rolle i Energiomform
ningen. 

Et Legeme indeholder Energi, naar 
man ved dets Hjælp kan faa udført et Ar
bejde. Et saadant Legeme kaldes en 
Energikilde og maa afgive noget af sin 

Energi for at udføre et Arbejde; den 
Energi, d r afgives dertil, kan maales med 

tørrelsen af det udførte Arbejde. Den 
almindeligt anvendte Arbejdsenhed er en 
Kilogrammeter (kgm) d. v. s. et Kilogram 
løftet en Meter, og Størrelsen af det ud
førte rbejde faas ved at multiplicere 
V ægten maalt i Kilogram med Løftehøj
den maalt i Meter. I Jernbanedriften an
vend s til Beregning af Godsbefordringen 
Ton kilometeren (tklm) = en Tons befor
dret 1 Kilometer. Værdien af et udført 

rbejde er altid den samme, hvad enten 
Kraften har virket i lodret eller vandret 
Retning. 

Af Energi har man flere Former, 
man skelner mellem Sttillingenergi og B 
vægelsesenergi. Et Legeme kan indehol
de Stillingsenergi, enten paa Grund af 
dets særlige Egenskaber, eller paa Grund 
af dets Stilling i Forhold til andre Le
gemer. ·Brændbare Stoffer og Luftarter 
indeholder tillingsenergi, ligeledes et op
ladet elektrisk Batteri eller en spændt 
Fjeder. Hvis man løfter en Vægt af 100 
kg, som ligger paa Jorden, 5 m op, har 
man udført et Arbejde paa 500 kgm; V æg
ten har da modtag t en tilsvarende Stil
lingsenergi, som den indehloder aa læn
ge, den fastholdes i denne tilling. Lader 
man V ægten falde mod Jorden formind-
kes Stillingsenergien, men samtidig an

tager d n Bevægel esenergi, om vok er 
ved den stadig stigende Hastighed, saale
des at ummen af den øjeblikkelige til
ling - og Bevægelsesenergi overalt stadig 
vil være 500 kgm. 

lle Legemer, som er i Bevægel e, har 
Bevægelsesenergi, hvormed det kan ud
føre et Arbejde. Hvis en ægt falder 
mod Jorden, vil den efter Bevægelsesener
gi n Størrelse bore sig et Styl ke ned i 
denne og saaledes udføre et Arbejde. I 
det Øjeblik Vægten naar Jorden er Stil
ling energien lig Nul. 

Strømmende Vands Bevægelsesenergi 
om ætte ofte til lektri k Energi. Denne 
Energi kan atter omformes til mere brug
bare Energiformer f. Eks. Lys og Varme 
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ved Hjælp af elektri ke Lamper heriholds
vis Varmeovne, samt til ] evægelsesenei·gi 
ved Hjælp af Elektr omotorer. De uden 
kunde nævnes en Uendelighed af E11ergi
omformninger. 

Kemien, der uuforslPr ue for kellige 
Stoffers , kemiske Sammen. ætning, · lrorcr 
bl. a., at et bncndbart Stof ved Foi-bræn
ding indgaar en kemisk Forbindelse med 
Luftens Ilt. Naar Kul forbrænder . paa 
L{isl.en i en Lokomotivkedel indgaar Kul
lene og Luften, om til fores Fy1:ct, en ke
rnj. k Forbinde] e, hvorved en . ·tm· D •I af 

ET KÆMPELOKOMOTIV 
Tenderen alene rummer 20 t Kul

Det før te af 40 Kæmpe-Lokomotiver er lige 
blevet sat ind_ paa Canadian_ at.ional Hailway's 
Linie mellem 11ontreal og Toront.o. Den.ne nye 
Kæmpe, der I.rækker e·t Staaltog paa 16 Pull
man Sovevogne med en Fart af J8 danske Mil 
i Timen, er 15 Fod 3 Tommer høj og maaler 
83 Fod 10¼ Tommer fra pid. en af »Kofan
geren« til Enden. aI Tenderen. Tenderen la
ger 20 Tons Kul og 50 000 Liter Vand. }\fa
skinen. og clen lomme Te,�dcr ve.i(lr li°lsarnmen 
319 Tons. 

Konstrueret med den dobbelte OpgaYe, al 
forene Krafl og Hurtf6l1�-J, repræsenlerer det 

den· i Kullene indeholdte tilling cnero-i 
frigores og omdanne til Va:i_·rne. -f den
ne ovcrførns en stønc eller mindre Del 
- efter K cellens Virlrning 0racl ( K on
struktion, Jrnlhold af Kedel ten o. l.) -
til ]{cdclvandct, hv01· den omformes til
Dampens 'Prykenergi. Herfra føres Ener
gien til Maskinen, hvor den ved at trykke
paa Stemplerne og sætte Toget i Cang
omform til Bcvægel ·c ·energi. 1 aar 'ro-

et igen er . I.and et ved B rcnvning ci· det
tes 1-·kv._('gclsc. energi 011,JnrmcL I.il Varme 
i Breni:wklotlser og J-Jjulbnnthger-. 

(Fol'lsætt.es.) 

nye Lokomotiv, der ar regi. Lrol .. som »6100 
class N orthern . type« den sid t Fase i !ioko� 
motiv-Udviklingen. De øvrige 38 vil blive ind
sat p:ia C;m::ulian N alional Hn.ilway's Hovcd-
1 inie sa-a hurtigt. om. de forJader Fahrikke1;ne 
i King. lon, Ont og Montreal. 

El inlere_ss:rnt ·uoment er l<'lnjlens Anbrin
gelse. lan har anbn1gt. dorn c pfta, venstre Si
de a[ Sko_r. Lcpcn, , aa. hrngt som muligt rra Fo
rerl1uset for at forhin°dTe, al Flc�jlens Hvinen 
virker øredøvende paa Lokomo.tivføreren og 
Fyrbøderen, naa.r .Maskinen gaar ror fllld Fart. 

.Ma. kinlype Nr. GJO0 e1· ko11strnerel af Ca� 
1rnclian ationf.11 Hailway's Ingeniører oo- be
tyder e11 Forugclse i Trækkraften paa. 20 pCI. 
over r. GO0O Ty1 en, der i11cllil da ,·ar det sid
.�L Ord indcnror Lokomo(i,·-'T'eknikkcn. 
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REJSEN TIL WESTFALEN 

Alter i Aar indbød D. L. F. sine Medlemmer 
til en tudierejse, denne Gang til Essen for at 
bese Kulindvinclingen og den videre Behandling 
af Kullene i nogle af de Rhin-Westfalske Kul
gruber. 

EEler Planen afrejsle Medlemmerne fra Kø
benhavn med Tog 3 Søndagi den 12. Juni. Rej
se el. kabet blev slørre og lørre eiterhaanden 
. om Rejsen skred frem gennem Landet. I Fre
dericia »oploges• det stør le Kontingenl af Del
lager fra Jylland, og inden vi passerede vor 
gamle ydgrænse, var alle -de anmeldte Della
gere lilslullet Selskabet. Vejret var klart, men 
megel køligt, aa Varmen generede o, ikke, og 
da der var god Plad i Togene, blev der alle
r de der udvekslel Haandlryk og Hilsener og 
opfrisket aargamle Erindringer om tjenstlige 
Episoder, der af Forholdene havde faaet en 
Komik over . ig, og »kan I saa huske den 
Gang -• fornøjeligt, som del jo allid er at 
være i Selskab med Kolleger, og de daglige 
Pligler hviler. 

I Flen borg var el kort Ophold, der var lige 
Tid Lil at se Lokalerne i Lalio11sbyg1ungen. 
Den megen Udskæring og luk og de mørke 
Farver paa Vægge og Lofter, og Glasmosaik
ker, der afdæmper Lyset udefra, er i og for 
sig kønt, men virker noget tungt paa os, man 
er vanl lil rolige og klare Linier, og er jo nær
me l et Forbillede paa, hvad man ser paa lig
nende offentlige Lokaler i Tyskland, ihvorvel 
del dog kal siges, al den nyere lyske til er 
mere glal og fordring løs. 

De lyske Rigsbaner stillede en Vogn lil vor 
Raadighed, og saa gik -det videre forbi de kend
te historiske Steder. For os som Jernbane
mænd havde Jernbanebroen ved Rendsborg 
over den 99 km lange, 11 m dybe ogi iVand
spejleL 102 m brede Nord-Ø ter, ø-Kanal sær
lig lnleres e. Jernbanetogene kører Ira Rends
borg op ad en lang Rampe, som danner en 
mægtig Bue for al faa en passende Stigning. 
Selve Broen er over 2,5 km lang og. saa bøj 
at selv de højeste Skibe kan ejle under den. 

I Hamborg havde den derværende Afdeling 
af den tyske Lokomotivman-dsforening beredt 'os 
en slorslaaet Modtagelse. I Hallen paa Roved
banegaarden blev vi modtaget med en Vel
koms,thymne, unget smukt af Lokomotivmæn
dene· Sangkor (60 aktive Medlemmer) og klang 
fortræffeligt i den mægtige Hal. Efter at vi 
havde modtaget personlig Velkomsthilsen, blev 
vi led aget til Hotel »Kelterhorn«, hvo-r vi skul-
de bo. , . 

I »Kelterhorn« har Lokomotivmandsfor
eningen Mødelokaler, og denne havde i Anled
ning af vor Tilstedeværelse arrangeret en Fest-

lighed, hvori et stort Antal Lokomotivmænd 
med Damer deltog. Formandeen for den ham
borgske Afdeling, Hr. Strauss, bød o paa den 
lyske Lokomotivmandsforening Vegne Vel
kommen og udtalte den Glæde del var for vo;:e 
Lyske Kolleger at se os iblandt dem og end
videre det Haab, at ogsaa denne ammenkomst 
maalte bidrage Lil det, ·Folkene ønskede: Fred 
og Fordrag€lighed. · Vor Formand, Hr. Lillie, 
takkede for det Sindelag, der havde givet sig 
Udtryk i det, vi havde set og hørt i Aften, og 
udtalte Raabet om, at vi maatte faa den Glæde 
at e vore Værter i København. 

Om Mandagen begyndte vi med en Bil
Rundfart gennem Byen under Led agelse af 
udmærkede Førere foruden nogle tyske Kolle
ger, som var til vor Raadighed. Hamborg er 
Tysklands næst. tørste By med J. 150 000 Ind
byggere. Ikke for intet regnes den for at være 
en smuk By; dens Arkitektur er for de nyere 
Bygningisværkers Vedkommende meget lettere 
og smidigere i Stilen end andre tyske Byer. 
Efter at vi i ca. 1 ½ Times Kørsel havde set 
gamle Hamborg med smalle Slræder og Bin
dingsværkshuse, som paa sine Steder med 
Bjælker var stivet af mod hinand n, og det 
nyere Hamborg med Seværdigheder, steg vi af 
for at se nærmere paa den store St. Michaelis 
Kirke med dens pragtfulde søjlefri Kirkerum 
med Pladser til over 2000 Personer. Taarnet 
er 132 m højt; det kostede noget Besvær al 
komme derop, men del var Ulejlig,heden værd 
for del smLLkke Panoramas Skyld, man der 
oppe fra har over Byen og Omegnen. Kirken 
er opført 1750-62, nedbrændte 1906 og blev 
genopført 1908-12 uøjaglig som den gamle St. 
Michel, som den kaldes. Derfra kørlel vi til 
Elblmrnellen. Ved Hjælp af fire Elevatorer 
paa hver Side af Elben føres Køretøjer og Fod
gængere 23 m ned for at benylle de to '�50 m 
lange Tunnelrør under Elben og befordres op 
paa den anden ide. Videre til Raadhuset, en 
pragtfuld Sandstensbygnii:lg, i tysk Renai sauce 
med et lige aa pragtfuldt Indre med Billeder 
af kendte Hamborgere, deriblandt den fremra
gende Borgmester Peter en. 

.Om Eftermiddagen fik vi en ejltur i Hav
ri�lJ.- paa næ.sten· Lre · Timer, hvor der bød sig 
rig L�jlighed Lil at se det Liv, som i.1dfolder sig 
her. Havnen langs. Elben, .dei· ved HamJJorg 
er 225..'.._575 ·m bred "og, indtil 9,5 m dyb, er 10 
1'm lang, m·en derfra udgaar el slort Anlal 
Havnekanaler med . Kajer og store Dampere, 
som sejler paa alle Verdensdele. Overalt var 
der en stor . Traf4, af• Dam�ere og en Sværm 
af Slæbebaade. foruden af. Havnepoliliets Damp
baade. Ved et af de store Skibsværfter saa vi 
en 31 m høj Kran med en Bæreevne af 
150000 kg. 
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Den tyske Handelsflaades sidste Nybygning, 
som løb af Stablen i Maj Maaned, »Cap Ar
cona«, en Damper paa 27 000 t med Turbine
dampmaskiner paa 24 000 HK, der giver Ski
bet en Fart af 20 Sm/Tim., fik vi ogsaa Lej
lighed til at se, idet vi sejlede tæt forbi den. 
Og saa var der en Mængde interessante Losse
og Ladeindretninger, af hvilke een i særlig 
Grad tiltrak sig vor Opmærksomhed. Det var 
det Rhin-Westfalske Kulsyndikats Kulkran, 
som er indrettet til at tømme en Jernbanevogns 
Indhold ud paa een Gang. Vognen, som skal 
tømmes, drejes paa en Drejeskive, der er an
bragt paa Kajen, køres derefter paa en Spo:t
vinkelret paa Kajsporet ud paa Kranen og 
fastgøres paa denne. Derefter aabnes Lukke
mekanismen paa den af Vognens Endelemme, 
der er nærmest Skibet, saa Lemmen kan be
væges i de to Bæretappe foroven, og Vognen 
løftes nu et Stykke vandret opad og føres ud 
over Skibet, som skal optage Lasten; samtidig 
løftes den Ende af Vognen, der vender mod 
Land, højere opad saaledes, at Kullene styr
ter ned i Skibets Last gennem den Aabning, 
der bliver mellem Vognens Endelem og Vogn
bunden. 

Vognens Bevægelse fra Kajsporet over 
Drejeskiven til Kulkranen sker lige som Kul
kranens Bevægelser meget hurtig ved elektrisk 
Kraft. 

Da vi kom i Land, tog vi med Højbanen 
til Hagenbecks Dyrepark i Stallingen. Den ud
mærker sig derved, at Dyrene, i saa stor Ud
strækning, som det er muligt, bevæger sig i 
afgrænsede Omraader, der er saa naturtro, som 
det lader sig gøre. Det er særligt de store 
kunstige Klippepartier med Tumleplads for 
Stenbukke, Isbjørne, Aber o. a., der vækker 
Opmærksomheden. 

Tirsdag Formiddag fik vi en udmærket 
Sejltur paa Hamborgernes Stolthed, Alsteren, 
en stor Indsø eller rettere sagt to, hvoraf den 
største er paa 165 ha. Alsteren er omgivet af 
fornemme Villaer med Haven ud mod Søen 
for hamborgske Matadorer og fremmede Ge
sandter, hvilket vi allerede paa Bil-Rundfarten 
fik forklaret nærmere. 

Senere tog vi med Højbanen til den bekend
te Ohlsdorfer-Kirkegaard, Skovkirkegaarden, 
som den hedder, fordi de fornemste Begravel
sespladser ligger ligesom tilfældigt her og der 
i Skovene, som udgør en Del af Kirkegaarden. 
Det er en meget stor og smuk Kirkegaard, der 
findes 12 Kapeller, og >Rutebiler« til at befor
dre Publikum. 

Paa Hjemvejen havde vi Lejlighed til at 
se de saakaldte Familiebade, en Badeanstalt 
i det fri med store dertil anlagte Bassiner og 
Græsplæner til Solbade o. s. v. 

Ved Middagen i Hotellet udtalte Hr. Strauss 
det Haab, han nærede, at vi i Hamborg havde 
befundet os vel, og i saa stor Udstrækning som 
det var muligt, set, hvad vi ønskede at se, hvor
til Hr. Lillie udtrykte vor Beundring og Tak 
for de udmærkede Hamborgdage. 

Vore tyske Venner, deriblandt nogle med 
Damer, ledsagede os til Hovedbanegaarden, 
hvorfra vi havde Afgang 15,50. I Toget, der 
var udgaaet fra Altona, blev der til vort Brug 
at en Vogn bag paa. De sidste Afskedshilsener 

blev udvekslet og efterfulgtes af tre kraftige 
danske Hurraer, da Toget satte sig i Bevæ
gelse. 

Nu gik det videre sydpaa over Bremen
OsnaJJriick gennem frugtbare Egne ned mod 
Westfalen. 

(Fortsættes.) 

UHELDSFORSIKRINGSFORENINGEN 

(Fortsat.) 

Beretning. 

Som det fremgaar af Regnskabet, har det 
forløbne Aar økonomisk set være særdeles til
fredsstillende for Foreningen. Da der ifølge 
Lovene intet skal henlægges til Reservefondet, 
vil Aarets hele Overskud, Kr. 15 197. 53, være 
at overføre til Bonusfonden, som dermed naar 
en saadan Størrelse, at der atter i Aar forelæg
ges Repræsentantskabet Forslag om Bonusfor
deling til Medlemmerne. 

Antallet af af anmeldte Skader har i det 
forløbne Aar været lidt højere end i det fore
gaaende Aar. Skadesprocenten har udgjort 6,66 
pCt. mod 6,10 pCt. Aaret forud. !øvrigt hen
vises til nedenstaaende Oversigt over Skadepro
centens Svingninger gennem Aarene. 

Ved forrige Regnskabsaars Afslutning hen
stod endnu som uafgjort 56 Skadetilfælde. I 
det forløbne Aar er der som tidligere nævnt 
anmeldt 260 nye Tilfælde. Af disse ialt 316 
Tilfælde blev de 264 afregulerede inden Aarets 
Udgang, saaledes at der som uafgjort henstod 
52 Skadetilfælde. 

Af de 264 afregulerede Skadetilfælde er de 
242 endelig afgjort ved Udbetaling af Dagser
statning. 11 Tilfælde medførte Invaliditetser
statning. 4 Tiflælde medførte intet Erstatnings
krav og i 7 Tilfælde maatte Erstatningskrav 
afvises. 

Invaliditeterne fordeler sig saaledes: 
Brud paa venstre Arm. Betydelig Bevægel

sesindskrænkning i Albu og Skulderled. Be
tændelse i Armens og Haandens Nerver. In
validiteten ansat til 30 pCt. 

Forstuvning af v. Hofte. Vedvarende Smer
ter i v. LaaT samt Ryg og Lænd. Halter, ner-
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vøs, rastløs og urolig. Besvimer af og til. Be
tændelse i Hofteleddet og Sædenerven. Trau
matisk Neurose. (25 pCt.). 

Kontusion af h. Skulder. Betydelig Bevæ
gelsesindskrænkning i Skulderleddet. Ledbe
tændelse. (25 pCt.). 

Brud paa v. Arm. En Del Indskrænkning 
i Albuleddets Bevægelighed. Armens Kraft ned
sat. s:kuren i Leddet. Muskelvind. Kan frem
tidig kun udføre lettere Arbejde. (22 pCt.). 

Tab af v. Tommelfinger. (20 pCt.). 
Kontusion af Hovedet. En Del Tunghørig

hed paa det ene Øre som Følge af indre Blød
ning. Nervøsitet. (12 pCt.). 

Kontusion af h. Fod. Brud paa et Mellem
fodsben. Leddegigt i Tæerne. Muskelreuma
lhisme. Traumatisk Neurose. (10 pCt.). 

Beskadigelse af h. Knæ. Arbejderforsik
rings-Raadet bedømte Invaliditeten til 8 pCt. 
Foreningen afregnede med samme pCt. (8 pCt.). 

Forvridning af h. Haands Langfinger. Fin
geren blev bortamputeret. Invaliditeten ansat
tes til 8 pCt. 

Brud paa v. Arm. I Henhold til Arbejder
forsikrings-Raadets Bedømmelse ansattes Inva
liditeten til 5 pCt. 

Yderste Led paa to af h. Fods Tæer afkørt. 
Skaden er noget generende under Gangen, men 
ellers ingen Følger. (5 pCt.). 

Foreningens Medlemsantal var ved Forsik
ringsaarets Udløb den 30. November ifjor 3899 
med en samlet Forsikringssum af 5 846 500 Kr. 
Sammenlignet med Forholdet Aaret forud be
tyder det en Opgang i Medlemstal af 59 og i 
Forsikringsbeløb af 89 000 Kr. 

Bonusfordeling. 

Følgende af Styrelsen stillede Forslag vedto
ges enstemmig: 

»Bonusfordelingen i H. t. Lovens § 21
foretages saaledes, at Medlemmer, der er ind
traadt i :E oreningen før 30. November 1926 
og som er Medlemmer i September og Decem
ber Kvartaler 1927, fritages for i nævnte to 
Kvartaler for Præmieydelse af den Forsik
ring . uro, de havde tegnet inden Udgangen af 
Augu t 1027. • 

Følgende Ændringer i Foreningens Love og 
Forsikr i ngsbetingel er ved toges: 

Lovene. 

§ 9.
I første Stykke, 2. Linie ændres to Steder 

»8« til »7« og i 3. Linie »4·• til •3•.
Stykkets sidste Punktum udgaar og erstat

tes af: »samt 3 af Dansk lokomotivmands For
ening. V.rtgene gælder for 2 Aar, dog saaledes
at den større Halvdel af cle valgtes Antal af-

gaar i 1928 og derefter fremdeles de lige Aars
tal, medens den mindre Halvdel afgaar de ulige 
Aarstal« . 

§ 12.
Ordene »April eller Maj« ændres til: »Maj 

eller Juni« . 

Forsikringsbetingelserne. 

§ 11.

Næstsidste Stykke ændres saaledes: 
• Udover Invaliditetsgodtgørelsen betales

Dagpenge for en Tid af indtil 180 Dage, bereg
net efter Reglerne i § 12.« 

Sidste Stykke slettes. 

§ 12.
I Slutningen af første Stykke tilføjes som 

nyt Stykke: 
» Ved delvis Arbejdsudygtighed ydes der in

denfor ovenangivne Begrænsning delvise Dag
penge, naar Tilstanden har paaført Tilskade
komne Indtægtstab eller særlige Udgifter.« 

§ 13.
I 2. Linie ændres »næstsidste« til »sidste«. 

§ 14.
I Slutningen tilføjes som Stykke d: 
»d) For Rejser, der foretages ifølge Forenin

gens Forlangende, ydes en efter Styrelsens Skøn 
passende Erstatning.« 

Ændringerne i Forsikringsbetingelserne træ
der i Kraft den 28. Maj 1927 og omfatter alle 
Skadesager, der afreguleres paa og efter denne 
Dato. 

Sluttelig foretoges de aarlige Valg: 
Til Forretningsfører genvalgtes forbenv. 

Togfører P. D. Pedersen. 
Til Sekretær, 3die Medlem og Kasserer gen

valgets henholdsvis Togfører N. P. Christensen, 
Rangermester P. Andresen og Fuldmægtig A. 
Simonsen. 

Til Repræsentantskabets Formand genvalg
tes Forretningsfører Ch. Petersen. 

Til Næstformand genvalgtes Snedker L. 
Hansen. 

Til Revisor genvalgtes Kontrolør Chr. 
· Schmidt og Overmatros R. Kantsø med Kontro
lør Gustavsen som Suppleant.

Til Skadeudvalget genvalgtes Fuldmægtig 
Viggo Madsen og Overportør 0. Andersen med 
Trafikinspektør Rønnfeldt som Suppleant. 

Til Regnskabsudvalget genvalgtes Fuldmæg
tig V. Madsen og Snedker L. Hansen med Over
portør J. Hansen som Suppleant. 

Endelig genvalgtes Overlæge ved Arbejder
forsikringsraadet Dr. P. N. Hansen til Formand 
for Voldgiftsretten. 
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EN UNDSKYLDNING 

Underskrevne Lokomotivfyrbøder ved 

Københavns Godsbanegaard K. P. Toft 
Pede1·sen erklærer herved, at verserende 

Rygter om, at Lokomotivfører Lille] und, 

Korsør, ved Ordningen af mit Mellemvæ

rende med Herning Bank skulde have be

draget mig for en Del Penge, er aldeles 

grundløse, idet Forholdet tværtimod er det, 
at det skyldes Hr. Lillelunds Medvirkning, 
at det nævnte Mellemværende er blevet 

ordnet paa en for mig ærdeles fordelag
tig Maade. Jeg beklager derfor Rygternes 
Fremkomst og giver herved Hr. Lillelund 
min uforbeholdne Undskyldning. 

København, den 20. Juni 1927. 

K. P. Toft Pedersen. 

• Ærede Redaktør.
De har vel ikke hørl om de ·idste Opfindelser. 

som en meget energisk l,okomotivmester er ved al 
tage Palen[ pita? Jo, ser De, Hen Rrdaklor, vore� 
lille energi8ke Lokomotivrnes(N har (vistnok· ved. 
l:{jælp'"·at eir ·tchrisk Sagkyndig) gjort· en· meget 
stor Opfindelse. Vore8 Lokomotivmester fremstil
ler nu -kun. tige Lokomolivførere, der er lavet af 
Pladejern, og sætte· op· paa en dertil indrnllet -
Tavle, men foreløbig . faar de kun Dispositionstje
nest�, dit 'del drejer sig om Forsøg J"eg har spurgt 
Lokomolivme:teren, hvorledes del gik med. de kun
stige '1okornotivførerc:· ,.fo«, 8iger Lokomotivmeste
ren, »det gaar udrnærket, ·og .del er: jo en· meget 
. tor Besparelse. Skal der endelig i1rdlræf[e el lille 
Uhelil,. saa vi skal bruge en riglig Mcnneske-Lokn
molivførcr, saa lager vi •en fra en H,111ger:111askine, 
de kø.i:cr jo helr Døg.net., og-c_ T.okomolivføi·eren, der
er -h-irllmelhen rykl for a.l faa,t ?n lille Tur paa Stræk-

. ningon. .fog ·forsøger en Indvending mod den lan
ge Tjerre.'te, :om rlen Tigtige Mrnneske-Lokornotiv
rører· derved vil faa, na.tr· lian har: rangorl'l i flere 
T-ime1? øg. saa. skal· [01·!.�tuUe. paa Strækningen. Det 
betyder ingen Ting, sigl'L" T"okornolivmestererr, vi 
skal til at vænne os til lidt mere Tjeneste, del er 
daarlige Tider, og der skal spares, saa nogle Timer 
mere eller mindre spiller irrgen Rolle. Jeg har for-

øvrigt et Par andre Op[ind.el�er under Overvejelse, 
siger Lokomotivmesteren, det drejer sig om kunsti
ge Lokomotivmestre, som . kal anvendes paa akku
rat samme Maade som de kunstige Lokomotivførere. 
Vi forsøger for Øjeblikket med cen Lokomoli\'me
i;ter om Søndagen og ingen mellem 12 og 1.3, de 
kunstige Lokomotivmesl re skal bruges som Lokomo
tivfører til Dispositionstjeneste om Nallen og fun
gere som Lokomotivmester om Dagen, derved vil 
der spares en rigtig Menneske-Lokomotivfører hele 
Døgnet. Jeg spørger Lokomotivmesteren, om han 
mener, hans Opfindelser faar Betydning rned Hen
syn til Afløsningen ved vore Fester, saalecles al flere 
kan faa fri og deltage. Hvad er det, De laler om: 
•Fester«! Jeg dellagcr aldrig i Fester og taa r
ikke som Medlem af nogen Forening, saa hurli;:
jeg opdager, der skal være Fest, saa søger jeg Per
rqission for al have, Festen paa s11,a,. 1,ang .Afstand
som mulig. Ja,, slulle·r Lokomotivmesteren, havde
vi bare ikke de Kuldampere, saa k�nde vi godt
klare os med en rigtig Menneske-Lnkomotivrrre8ler 
om Hverdagene Ol! ingen om Søndagen: men nu
maa de undskylde, afbrydt>r Lokomotivmesteren, jeg
har lige raaet Indbydelse til Fr kost paft Roi-al. 
.Ja, jeg haaber, De undskylder, Herr Redaktør, al 
det blev Lokomotivmesteren elv, der fortalte del 
meste om sine Opfindelser, men De forslaar, jeg
maa pa:se at holde. Dampen oppe. og Haa rnaa jeg 
- av, aa te - bruge Syvtallet.

Deres ærbødige 
Casper--Røglwt 

Generaldirektøren genudnævnt. 

Generaldirektør Andersen-Alslnr p. hvi� Ud rræv
nelse i Følge Tjenestemandsloven kun sker for 6 
Aar ad Gangen, og hvis Funktionstid vilde være 
udløbet med Udgangen af September Maanerl cl. A., 
er med kongelig Resolution af 25. Juni udnævnt til 
vedblivende at beklæde . Embedet. som Genernlilirek
tør .for Statsbanerne indtil Udgangen af September 
M.aaned J.933.

JYDSK-FYNSKE STATSBANEPERSONALES 

BIBLIOTEK 

l"redag den 17. Ju11i 1927 Kl. ,� 1/, :i.fholdtes de11 
ordinære Generalforsamling i Bibliotekslokalt>!. 

1. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
2. Valg a[ 2 Bestyre!. esrnerllemmer: Fhv. Maskin

ingeniør Du. eberg og Kassekontrolør: Peter�cr1
hlev genvalgt.

3. Valg af en Revi or og en Revi. orsuppleanl:
·Assi Lent V. Møller, Horsens, og .AssislPnl A. 
H. Dahl-Jensen, 2. Distrikt, blev genvalgt. 
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-------- :'i)A"NsK}QKOMOTivTioENDE 
SYGEKASSEN 

Jrrnl,a1t ·kq.{e G111111ar Tha1nHC'll c1· borln•j,t fl'a 
l. .Juli d. A. i ca. !i Uger. Hans 'Praksis varcla'gcs 
i 11wv11ll' TidH1·um af Læge Joh1rnC'n, Frccki·iksslads
g-acle l (llj. af ValclC'1nal'Hgacle), TIL Vester 0868. 
l\.oHSullalio11sticl: KL 1-2 .... 

BYTNING 

" .1
· 

l�.11 Luknfy rhodt·1· i Gcd,;ci• unskcr al bylle lllccl
en Kollega i KobC'11lrnvn Gh ellrr, Kk. Billol 1nrkl. 
,Bytni11g• 111odlagrr HJacll'ls, J(onlor. 

. ' ' 

TIL· �1 

.tBMSbto EN 
Sle/1.e/ }'ur Reslw1cr: 

Lokullloli dyrboclol' I'. [,, .. N iel.se1.1, HelHi n ,·or. 

Ud111elcll /'ret l. Maj 1927: 
Lokomolidol'el' \'. D. J. Thom8e11, Gb. 

·� � 

Ud,uevllelse -j'rn J.-7.-27: 
Loko111olivfyrbocl1:1· J. C. Jentien, Aarhus H., til / 

Lokomolivforpr i Brande (min. Udn.). 

Aj'sked: 
Lokornotivfører I- L C. T. Nielsen, Kbhavns Gods

bgcl., paa Gl'uncl af Svagelig·hed med Pension fra 
30.-!l.-27 (rnin. Afsked). 

Lokolllolivførc1! J. D. J nudsen, Kbhavns Gocls
!Jgcl., under lli-.-6.�27 (min. Arskod). 

Lokornotivfyrhøcle1· H. C. Linkliu ·en, Kbhavns 
GodRbg·d., den 16.-6.-27. 

l•'vrflylfclse l'fler Ans<1gning f'rn 1.-7.-27:
Lokomotivfører M. F. Andersen, Gjeclser til 

Kbhavns Godsbgcl. 
Lokomolivforcr G. P. C. Nielsen, Brande, li! 

· Gjcdscl'. 

NatJ/ll'll!l/driug: 

Lnkornotivfyrbodel' H. F. ielseu, F1·eclericia, 
hedder fra 5.-5.-27 Hugo Foldberg. 

rduWl@s 
-

KØBENHAVNS LJ,GK-ISTEFABRIK 
TELEFQN 69 66 

,. 
BLiGDAMSVEJ SO TLF. VESTR. 43 57 

: GRUNDiAGT-1888 > GRUNDLAGT 1888 

Kyndig- o·g samvittighedsfuld ·vejl1idning samt Besørgelse af alt vedrørende Begravelse og Ligbrænding. 

Camillus Nyro11s Etabl. 
N.'lfrop 09 Maay A/S. 

Købmagergacle 43. - København K. 

Telefoner: Central 768 og 10028. . . 
Bandager og:Sygeplejearlikler i stort Udvalg, 

Speeialil,I: 
Bandager tll vanskelige TIifæide. 

·---------------

er ganske vidunderlig til at fjerne Olie, 

-

H v o r b o r j e g, n a ar jeg 
komm·er til København? 
Selvfølgelig paa Savoy Hotellet, Vesterbrogade 34, Tlf, 40 7 3-40 7 4 
Gode Va,relser, billige Priser. Specialitet: Savoy Cal:,aret med varm Ret 1.76 

Ærbødigst Ch1·. Nielsen. 
Forhen Afholdshotellet, 

Colbjørnsensgade �9. 

Fecit, Sod, Smørelse, Snavs, Tjære o. lign. C) Amk. Gummivare 
fra Hænder og Arbejdstøj. S T Ø T D A N S K I N D U S T R I 

todamt Vestergade 3 lbb!D. l. 
lloderspr1jter1 Sanilds • ! SJ&eplejea.rlikler Forlang • ,'l'i klo" hos Deres Køb- 111. Prislis1, 1100 w øre i rrimrl. 

mand eller skriv ti: IISIRU U!P!DiTIO! ♦ Telr. a,,. ll!lo 
Jernbanemænd 10 pCt. Rabat )Voming & Pet�e1�·s�e�n�,..Y_V�eJ.!.il�e:_. _ _.,! _______________ Ul!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!--!!!!!!!I!-,

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 6. Juli. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 A 2
, Kjøbenhavn V. 

Tlf. Vester 8173 eller ·Cenlr. 14,613. 
Udgaar 2 Gange maaned.lig. 

Abonnements7Jris: 6 Kr. aarlig. 
Tegnes pcm nlle Postkontorer i Skandinavien. 

Frederiksheri Btilrykkerl, 

Annonce-Ekspedition 
Ny Veslergade 7 3

, København K.

Telefon Central 14,613. 
Kontortid Kl. 10-4.

F&lkonerall, 11. 

l\ 

--ø~'1--------
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-~~•ltliÆlr@a -. 
Albani Bryggeri 

Afdelin g: 
Slotsbryggeriet - Odense 

Maltøl, Maltextrak1øl og 
Dobbeltøl 

Slots-Apollioari1, 
. Slo!• Citroovaod or Slots k _ B. C. Sportsvand 

Engelsk-Dansk Beklægnings-Magasin 
Langg alle Gl. V.\.LBY. Tclcf. _o l. 

tørste, bill ig,ste og he<lste 
Herre-- og Drengeekviperings--

Forretning og -Skræderl, 
Underbeklædntno, Hatte og Huer. 

B. 0 . Hansen, 
62, Vesterbrogade 62. 

Trikotage- oø Garnforretning . 
-- Stort Orlvalg. --

Und erbeklærl11in1?, Strømper, okker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

CHR. V. HANSEN, Istedgade 95. 
I e n kram • Porcell ro n - Ud tyr - Gasovne paa Ratebetaling uden Udbetaling. 

Leverandør til Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger. -
Telefon Vester 4922 ----- Telefon Vester 4922 .. w • 

Vesterbros Frugtlager 
Enghave Plads li ======== Enghave Plada 11 

• Frugt og Gr0nt ager. • Tørrede Frugter samt Conserves. - Billige Priser. 

A. Larsens Eftff., Skotøjsmaøasin, Istedgade 57. 
Prima dansk Fodtøj til smaa Priser. 

Reparationer udføre paa eget Værksted. - Telf. Vester 4:83 y. 

J. Agerskov·'• Bageri a Condltorl 
Flensborggade 61. Tlf. Vest. 8367 

anbefaler sig t il d'Herrer J ernbanemænd med I . Klat18f't1 Varer. 
Bestillinger paa større og mindre Kager til Selskaber modtages. 

Morge nbrød brlngf'I!!. ffor&'enbrød hrin&'f'8. 

Statsbanetjenestemænd bør forsikre i 

S tatsbanepersonalets Brandforsikrings-Forening 
Foreningen har uddelt ca. 130000 Kr. i Unders tøttelser. Ulønnede Tillidsmænd over bele Landet. 

I Ekspeditionskontm·: Vesterbro,tade 2(;, København, Telef. 66 26. 
Lav Præmie - Uden Gensidighed - Kiilant Erstatning 

VAREHUS ,,S C HULT Z'', Istedgade 134. 
Telefon 11 372. 

========== ALT IMA UFAKTUR TCL BILLIGSTE PRISER =====-====== 
8PIWCALITET: Maskintøj , Skjor ter, uderbeklædnwg, Drenget•j, Lianed, Forklæder Sen~endstJr. 

Gevinøt,1u~dl e r modtaces. Statsbanefanktionærer 5 pCt. Ra•11• 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

TIL Vester 4988 Tit. Vester 4988 

Vesterbros Træ- & Finerhandel 
Absalonsgade 31 Tlf. Vester 7452 

Lager af tørt ' nedkertræ. 
Bygningstræ. 

Lister. - Krydsfiner. 

AR'l'IKLER FOU. SELVBYGGERE· i 

Fællesforeningen for 
Danmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor : 

15 Njalsgade 15 
Køhenhavn 

F. N ellemann, Vejle. Telefon 170 
og 171. 

Isenkram, . Køkkenudstyrs..- oø Lampeforretninø. 

J. C. Sørensen , Vejle, 
sælger gode Manufakturvarer til smaa Priser. 

Vejle Trælast- og Kulkompagni A/s I 
Vejle. Telefon 68 og 69. Statstelefon 13. 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Em. Kallerup, Vejle.!!~ 
Ure - Optik - Fest- og Jubilæumsgaver. 
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