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AMBULANCE� OG RESERVETJENESTE. 

MOTIVERNE 

I et Par Artikler har vi beskæftiget os med 
Ambulance- og Reservetjenesten ved Statsba
nerne, og vi har paavist, at denne Tjeneste ikke 
blev saaledes udført, som det kunde forventes 
at denne vigtige Tjeneste udførtes. Ganske 
vist blev vi straks dementeret af Distriktsche
fen, som tillagte os som Motiv: Lysten til at 
kritisere, men samtidig Mangel paa Forstaael
se. Det har vi svaret paa, men imidlertid hjalp 
vor Paatale saa meget, at man (Ledelsen) vist
nok er bleven betænkelig ved saadan, ved alle 
mulige forekommende Situationer, uden videre 
at bruge edbrudsmaskinen, selv om der og
saa som Distriktschefen sagde: »er ved at 
kodime en anden Maskine«. Der har jo og
saa, siden vi bragte vor første Artikel, fore
kommet saadanne Tilfælde, som bedre end vi 
gennem vor rtikel, har illustreret de uhold
bare Tilstande. 

Et Eftermiddagsblad har interviewet Gene
raldirektøren, der har indrømmet, at man gjor
de Brug af edbrudsmaskiner paa den Maade, 
vi omtalte, men tillige tilføjede, at vore Moti
ver var at faa et Sæt Personale til. Det er me
get muligt, at Generaldirektøren er blevet bi
bragt den Opfattelse af sine Embedsmænd, thi 
det er jo klart, at Generaldirektøren ikke per
sonlig kan være kendt med de Forhold, der her 
er Tale om. Det er højst sandsynligt, at de 
Embedsmænd, der har fortalt Generaldirektø
ren dette, selv tror paa noget saadant, thi de 
tror det vel ikke muligt, at der hos en Tjene
stemand der ikke hører til de ledende, kan op
staa en �rlig Indignation over, at Statsbanerne 

skøtter en saa vigtig Tjeneste paa den Maade, 
som vi har skildret. Det er netop det, der er 
Tilfældet, og intet andet, thi hvorfor skulde vi 
ikke kunne oprøres over, at man i givet Til
fælde stod uden Reservemaskine og Personale, 
hvis der skete noget. Thi for dem, Ulykken 
rammer, er selv nogle faa Minutters unødig 
Ventetid en Evighed. Vore Motiver var gan
ske almen menneskelige og ikke Spor af. egoi
stiske eller baseret paa mere Personale. No
get ganske andet er, at det maaske ikke vil væ
re muligt at udføre Tjenesten paa forsvarlig
Maade uden at forøge Personalet. Det skal vi 
ikke benægte, men hvis dette er Tilfældet, har 
man virkelig skruet Spareskruen et Par Gevind 
for langt ned, længere ned end det er gørligt. 
Det er det eneste, vi har at sige om den Sag; 
vore Motiver kan staa for enhver Kritik. Det 
havde været ønskeligt, om vi havde været spa
ret for vore Bemærkninger, og at Statsbaner
ne kunde have staaet for Kritik i den omtalte 
Retning. 

Vi haaber, at vor Fremdragen af denne Sag 
har bragt eller vil bringe som Resultat, at der 
bliver Orden i dette Forhold alle Steder rundt 
om i Landet, det er jo ikke alene i 1. Distrikt, 
det er galt, og hvis dette sker, saa er vi tilfreds. 
Saa tænker vi, at ogsaa Statsbanerne bliver til
freds selv om man ikke naaede at faa alle de 
man�e rare Penge i Sparegrisen, som man hav
de tænkt sig. 

SNAVSEDE LOKOMOTIVER. 

Af en Omtale i vore tyske Kollegers Med
lemsblad » Voraus« af nogle engelske Inge
niørers Besøg i Anledning af en Præsentation 
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af nogle nye ty ke Iltogslokomotiver, finder vi 
Anledning til at fortælle følgende bemærkel
sesværdige Tildragelse. Det gaar naturligvis 
i Tyskland som i Danmark, at ,man af Spare
hensyn lader Maskinerne køre med saa meget 
Skidt paa, at det er udelukket at faa foretaget 
et rationelt Eftersyn af Maskineriet. og det er 
det, denne Historie drejer sig om. 

Som sagt, man har i Tyskland faaet leveret 
en Serie 'Iltogslokomotiver, gode, _kraftige og 
moderne Lokomotiver, forsynet med alle mo-
1derne IndretnTnger, og Tyskerne, som selvføl
gelig var glade for åisse, fandt derfor nled
ning til at præsentere dem for nogle engel ke 
Ingeniører, som aflagde Besøg i Tyskland. For 
at Præsentationen kunde ke paa en værdig 
Maade, fandt man, at ·det var nødvendigt at ren
gøre en Maskine, saaledes at det var muligt at 
se, hvad den var af. Den blev altsaa pudset 
paa gammeldags Maner og trukket udenfor Re
misen for at Gæsterne rigtig kunde faa Lej
lighed til at se den efter i ømmene og· vurdere 
det smukke og gode Arbejde. r aa, de engel
ske Ingeniører kom og saa, og en af dem op
dagede saa, at den ene Hjulring var knækket 
og gjorde selvfølgelig ine ty ·ke Kolleger op
mærksom paa sin Opdagelse, om, hvis den ik
ke var gjort, under Kørsel kunde have med
ført yderst farlige og ulykkelige Konsekvenser. 

D t kan ikke nægte , at det maa have ,æret 
noget ubehageligt for d ty ke Værker at maat
te konståtere, at netop det Lokomotiv. de præ
senterede, var i en meget slet Tilstand - om 
Følge af en for vidt dreven Sparsommelighed. 

u havde det været rart, om vi herbj mme
i_ Danmark kunde have slaaet os for Brystet 
og ha, c agt, at no0 t saadant er utænkeligt 
hos o - men det kan vi desværre ikke. Vi 
er jo o0saa moderne i den Forstand, at o0 aa 
vi kan køre med Lokomotiver, der er rullende 
Snav bunker, elv om Lokomotivmændene ikke 
af den Grund føler ig særlig tolte hverken 
for at præsentere dem ell r for at køre med 
dem, fordi det er udelukket. at et ordentligt 
effektivt Efter yn kan foretag . af hvilken 
Grund den Tillid, Maskinmanden maa have til 
sin Ma kine, ikke kan være til tede i det rette 
Omfang. 

Det har ,·i omtalt før her i Bladet. og vi 
har og aa paapeget konkrete farlige Tilfælde. 
men lig meget har det hjulpet, fordi der er 
ingen Mand l ah til at rengøre Lokomotiverne. 

Af Dagspressen har man i den senere Tid 
hørt om snart den ene Ulykke snart den anden, 
og af den tyske Fagpresse og senes·t af Udta
lelser paa den tyske Lokomotivmands Kongres 
i Frankfurt a Main har man erfaret, hvor galt 
det staar til paa mangfoldige Omraader der
nede, fordi der i Henhold til Dawes Planen skal 
fremskaffes et saa og saa stort Udbytte af Ba
nerne. Og det gaar ud over Sikkerheden. Man 
hai· forlænget Tjenestetiden, man udnytter · 
Personalet mere i den forlængede Tjenestetid, 
man forøger Kørehastigheden m. m., og Mate
riellet -er som ovenfor anført i en ringere Til
stand end forsvarligt. Paa alle Omraader skal 
en vidt dreven Økonomi: en for vidt dreven 
Økonomi, bidrage til et stort Udbytte af Ba
nerne. 

om det er i -Tyskland, saaledes er det og
saa her, omend vi i Mod ætning til vor store 

aho har været forskaanet for Ulykker. aar 
der kal pare er det altid muligt at give den 
t lll Tand til, der e1: altid en lille Margin at løbe 
paa, der er altid tilstrækkelig Sikkerhed tilbage 
- D. v. s. det er ikke os, der siger det, det
er dem, som i givet Fald ikke let direkte kan faa
, kyld for eventuelle kader.

Seh- om alt tilsyneladende gaar udmærket 
paa alle Maader selv om Lokomotiverne gror 
til med nav saa Eftersyn er delvis umuligt, 
. aa vil ,i ingen inde lade Mos gro paa de 
uheldige ider af Statsbanernes Sparebestræ
bel er om kommer til vor Kundskab. 

EN LILLE SAG. 

Det er jo gerne aalede , at i Nedgangsti
d r ops_taar der m re 01 position indenfor Tje
nestemand organi ationer end i Opgangstider. 
Det har ·jo alle Dage været · aaledes, og hvor
for skulde Historien ikke gentage sig nu, hvor 
vi har et Mini terium, om ikke er Tjeneste
m· ndene venlig stemt. aa gentager Bemærk
ninger ig om: Organisationen laver intet, vi 
faar intet. som det var en naturlig Ting at man 
fik noget. naar ellers alt gaar ned. Disse Be
mærkninger, der giYer en fuld For taael e af, 
at de Mennesker sl t ikke forstaar, at en hand
lekraftig Organisations Opgaver i en kritisk 
'l'id er den at hindre, at modvirke, at de Ly
ster. der er til tede for en kraftig edskæring, 
ikke faar Lov at udvikle sig paa den Maade, 
om eventuelt til igtes. Det er baad i lønmæ -
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

sig Henseende som paa alle de Maader, man i 
øvrigt kan komme Tjenestemanden tillivs. Det 
er ikke ganske let at paapege, hvad en Organi
sation i den Henseende formaar, det er jo gan
ske anderledes let i Opgangstider at paapege 
reelle Gevinster, der er Følge af maalbevidst 
�rbejde i den eller den Henseende. 

En. beklagelig Følge af en saadan Stil
standsperiode er, at enkelte ·føler sig saa qtil·
fredse, at de maa demonstrere dette paa den 
Maade, at de udmelder sig af Organisationen. 
Det fandt den i nedenstaaende Sluivelse nævn
te Lokomotivfører ogsaa Anledning til, og da 
den paagældende havde tegnet sig for en An
del i Foreningens Ferie- og Rekreationshjem, 
uden at han ved sin Udmeldelse indbetalte det 
resterende Beløb, som han var skyldig, tilskrev 
Or.ganisationens Sagfører ham desangaaende, 
og denne modtog da fra Overretssagfører C. 
Dalberg følgende Svar: 

Deres ærede Skrive] e af 7. ds. til Lokomotiv
fører R. C. G. Schb.ltz er overgivet mig med Anmod
ning om at meddele Dem paa Dansk Lokomotiv
mands Forenings Vegne, at Herr Schultz saa langt 
fra at føle sig foranlediget til at indbetale yderligere 
til Foreningens Ferie- og Rekreationshjem tværtimod 
reserverer sig Tilbagebetaling af de allerede erlagte 
120 Kr., idet Foreningen ikke har opfyldt sine For
pligtelser overfor ham, men i direkte Strid med For
eningens Love har modarbejdet ham i Stedet for at 
støtte ham i det for ham overmaade vigtige økono
miske Spørgsmaal atter at faa Tilladelse til at for
rette Strækningstjeneste i Stedet for Rangertjeneste. 
Delte er sket paa Trods af, at Formanden selv op
fordrede Herr Schultz til at indgive Ansøgning til 
Generaldirektoratet herom og Bestyrelsesmedlemmers 
Erklæring om at ville støtte hans Andragende. Skønt 
de Overordnede intet havde at udsætte paa Herr 
Schultz's Tjenesteforhold under Rangertjenesten, og 
der heller ikke kunde rettes Bebrejdelser mod hans 
Privatliv. blev Ansøgningen afslaaet af ganske uved
kommende Grunde. Disse vil i Tilfælde af Retssag 
ved Vidneførsel nærmere blive dokumenterede; korte
lig kan det her anføres, at Afslaget kan føres tilbage 
til Herr Schultz's tidligere Vægring ved at betale 
Lockout-Bidraget paa de 12,50 Kr. At Herr Schultz, 
der beroligedes med, at Generaldirektoratet i Løbet af 
¼ Aar vilde imødekomme 'hans Andragende, har ud
meldt sig af Foreningen, efter at det havde vist sig, 
at heller ikke dette holdt Stik, kan man ikke for
undre sig over. 

Deres ærbødige 
(sign.) C. Dalberg. 

Som man vil se af den fra Hr. Dalberg mod
tagne Sluivelse optræder Hr. Schultz med Kug
ler og Stænger; det er jo en frygtelig og helt 
kampberedt Herre, der har inspireret Over-

retssagførerens Skrivelse, og det er jo klart, at 
det har været hans R�nsigt, at nu skulde han 
vise Organisa.tionen noget andet_. Altsaa, man 
m�atte, hvis hans kriv.ylses drab(:)lige Indhold 
stod i det rette Forhold til· Sandheden, kunde 
vente sig et levende Møde med ham i Retten. 

Og hvorledes spændte saa denne Histo
rie af? 

Den 22, Okt�ber· f9r�foges . ·agen fo1:. Kjø
benhavns Byrets 11. Afdeling, og for vor Or
ganisation mødte en Repræsentant for vor Sag
fører, og sammen med Lokomotivfører Schultz 
mødte Overretssagfører Dalberg. 

. Men hverken Schultz eller Overretssagfører 
Dalberg havde ret meget at bemærke; den store 
Bevisførelse, der var bebudet i foranciterede 
Skrivelse, var de1� slet ikke Tale om, det var 
Bluff; thi Hr. chultz havde intetsomhelst at 
be�lage sig over, man kan maaske tilføje tvært
imod, og som Følge heraf indgik han paa For
lig saaledes, at han betaler det krævede Beløb 
80 Kr. med Renter plus 15 Kr. i Sagsomkost
ninger, som han skal afdrage ined 32 Kr. om 
Maaneden hver den 15., første Gang den 15. 
November dette Aar. 

Vi kan ikke se, at denne Sag pynter Hr. 
Schultz, vi beklager ikke, at det er gaaet ham 
som det gik, det var ikke andet, end hvad vi 
ventede, men vi beklager, at det_ har været m·u
ligt blandt Lokomotivførerne at finde en, der 
har faaet sig selv til at optræde paa en saa 
brovtende Maade, som sket i den citerede Skri
velse, og som, da han skulde vise, hvilken stor 
Herre han var, mistede al Gassen. 

EN SAG ANGAAENDE DOBBELT 

HUSFØRELSE. 

En Dom. 

Organisationen har i længere Tid beskæf
tiget sig med en Sag angaaehde dobbelt Hus
førelse vedrørende en Lokomotivfører i Ting
lev. Sagen opstod paa Grund af, at den paa
gældende ikke vilde bebo en anvist Barak, der 
efter hans Skøn ikke var passende. Af den ci
terede Doms Præmisser fremgaar det tydeligt, 
hvad det drejer sig om. 

Udskrift af Østre Landsrets Dombog for IV. Afd. 

Aar 1928 den 8. Oktober blev afsagt følgende Dom 
i Sagen IV Nr. 194/1928: Lokomotivfyrbøder V. T. A. 
J ohal).sen af Tinglev mod Generaldirektoratet for de 
Danske Statsbaner. 

I Anledning af 'Lokomotivfyrbøder V. T. A. Jo
hansens Forfremmelse fra Lokomotivfyrbøder ved 
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tatsbanerne til Lokomotivfører ved samme, blev han 
den 5. ovember 1926 forflyttet fra sit hidtidige Op
holds ted, Aarhus, til Tinglev. Paa Grund af Bolig
mangel var det ikke Johansen muligt at kaffe sig 
egnet Bolig i Tinglev, og han maatte derfor lade sin 
Familie, der bestaar· af Hustru og to halvvok ne 
Børn, tilligemed sit Bohave forblive i den hidtidige 
Bolig i Aarhus, medens han elv tog Ophold i Ting
lev, saal des at han fra 5. November 1926 havde 
Udgifter til dobbelt Husførelse. 

Efter derom af Johansen indgiven Ansøgning blev 
der ved Skrivel e af 3. Februar 1927 fra tåtsbaner
nes 2. Distrikt til.-taaet Johansen et Beløb af 115 Kr. 
70 Øre som Godtgørelse for dobbelt Husførelse i Ti
den fra den 5. ovember 1926 til den 31. December 
s. A. Det tilføjedes derhos i Skrivelsen, at der, da
Johansen ikke havde øgt om Tildeling af en under
7. December 1926 opslaaet ledig Barakke paa Tinglev
Station, ikke oftere kunde udbetales ham Godtgørelse
for dobbelt Husførelse i Anledning af hans For
flyttelse.

I et den 8. April 1925 af Generaldirektoratet for 
de danske Statsbaner udfærdiget Cirkulære var det 
nemlig bestemt, at Undladelse af at søge opslaaede 
ledige Lejeboliger - derunder ogsaa Barakker paa 
eller i ærheden af Tjenestestedet - vil have til 
Følge, at Ret til dobbelt Husførelse fortabes. Johan
sen ansaa sig imidlertid ikke forpligtet til at søg 
om Tildeling af den paagældende Barakke, der efter 
hans Mening var for lille baade for hans Familie 
og hans Bohave, og han ansøgte derfor gennem sin 
Organisation Generaldirektoratet om Godtgørelse for 
dobbelt Husførelse ogsaa for Tiden efter 31. Decem
ber 1926, hvilket Andragende imidlertid blev afslaaet, 
idet Generaldirektoratet ikke kunde erkende, at Jo
hansen havde haft tilstrækkelig Føje til at undlade 
at søge den ledige Lejebolig. 

Under nærværende Sag har derefter Sagsogeren, 
fornævnte Johansen, nedlagt Paastand om, at de 
Sagsøgte, Generaldirektoratet for de danske Statsba
ner, kendes pligtige til at yde agsøgeren Godtgø
relse efter Reglerne i Lov om Staten Tjenestemænd 
Nr. 4 9 af 12. eptember 1919 § 1290, 2det Stk., 
jfr. Lov r. 126 af 27. Juni 1927 § 67, 2det Stk. 
jfr. 6te tk., for hans Udgifter foranlediget ved dob
belt Rusførel e fra og med 1. Januar 1927 at regne. 

Generaldirektoratet har under særskilt Procedure 
af Formaliteten paastaaet agen afvist, idet Spørgs
maalet efter det Mening alene henhører under Ad
ministrationens Afgørelse og derfor ikke kan indbrin
ges for Domstolene. 

Til tøtte for Domstolene Kompetence har Sag
søgeren henvist til Lov om tatens Tjenestemænd r. 
4 9 af 12. September 1919 § 19 (samme § i den nu
gældende Lov), hvorefter en Tjenestemand for Dom
stolene kan indbringe ethvert ham vedrørende 
Spørg maal om Krav paa Statskassen, begrundet i 
Lovbestemmelser om Lønning, Pension eller Vente
penge, hvilke Udtryk maa omfatte alle Tjenesteman
den tillagte Ydelser og derfor ogsaa Kravet paa Godt
gørelse for dobbelt Husførelse efter Lovens § 1290, 
2det Stk. (den nugældende Lovs § 867, 2. Stk.). 

Til Støtte for deres Paastand om Afvisning har 
Generaldirektoratet gjort gældende, at de nævnte Ud
tryk »Lønning, Pension eller Ventepenge« ikke om
fatter de en Tjenestemand tillagte Emolumenter og 
derfor ikke heller dækker den heromhandlede Ydelse. 
Denne falder, - som ogsaa Overskriften til Lovens 
3die Del viser - udenfor den faste Lønning, og Ydel
sen, der bestaar i Refusion af hafte Udgifter, kan 
overhovedet ikke betegnes som en virkelig Indtægt, 
hvad Loven ogsaa udtrykkelig udtaler ved i § 51 at 
henføre Flyttegodtgørelse til •Ydelser, hvis særlige 
Bestemmelse ikke er at give Tjenestemanden en Ind
tægt.« Generaldirektoratet har endelig anbragt, at 
det heromhandlede Krav er betinget af, at agsøge
ren ikke har kunnet faa Bolig, og at Spørgsmaalet 
om, hvorvidt den ham - in casu gennem Opslag -
anviste Lejlighed kan an es som en efter hans For
hold passende Lejlighed i ethvert Tilfælde maa være 
undergivet Administrationens Skøn. En modsat Op
fattelse vilde - hævdes det - føre til, at Spørgs
maal, der er bedst egnede til administrativ Afgørelse, 
vilde blive forelagt Domstolene, som f. Eks. hvorvidt 
den anvi te Bolig er af passende Størrelse, er til
strækkelig moderne, er i for lang Afstand fra Ar
bejdspladsen o. s. v. 

Det maa efter den i Lovens § 1290, 1ste Stk., an
vendte Udtryksform - »kan der tilstaas ham« -
antages, ligesom det ogsaa fremgaar af Behandlin
gen paa Rigsdagen, at Spørgsmaal om den i 1ste Stk. 
omhandlede Godtgørelse af Befordringsudgifter for 
egen Person, Husstand og Bohave er underlagt Ad
ministrationens Afgørelse. Vel bruges der nu i Pa
ragraffens 2det tk. om de her nævnte Godtgørelser 
for Huslejetab og dobbelt Husførelse en noget anden 
Udtryksform - »ydes der ham« -; men det maa 
efter Stykkets hele Sammenhæng med det foregaaen
de Stykke, - »yderligere Godtgørel e«, - saavel som 
efter Paragraffens Affattelse iøvrigt, - jfr. i Stk. 3 
»kan der, foruden de i 1. og 2. tykke« - have For
modningen imod sig, at der til den forskellige Ud
tryksmaade skulde knytte sig forskellige Regler om
de Myndigheder, til hvem Kravene Afgørelse er hen
lagt. Idet det derfor maa antages, at Spørgsmaalet
hører under Administrationens Afgørelse, vil den af
Generaldirektoratet nedlagte Paastand om Afvisning
være at tage til Følge.

Sagens Omkostninger findes efter Omstændighe
derne at kunne ophæves. 

Der tillægges den for Sag øgeren beskikkede Sag
fører i Salær 80 Kr. 

Thi kendes for Ret: 

Denne Sag afvises. 
Sagens Omkostninger ophæves. 
Der-tillægges Højesteretssagfører Heilesen i Salær 

0 Kr., der udredes af det offentlige. 

ag n er appelleret til Højesteret, idet Sa
gen maa antages at være af principiel Betyd

ning. Det maa haabes, at Højesteret ser paa 
Spørgsmaalet paa en anden og for Organisa
tionen mere tilfredsstillende Maade. 
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CENTRALORGANISATION I. 

C. 0. I afholdt den 25. Oktober Repræsen
tantskabsmøde i Studenterforeningens Bygning 
i Kjøbenhavn og der var mødt ca. 70 Repræ
sentanter fra de tilsluttende Organisationer. 

Formanden, Forretningsfører Oh. Pete1·

sen, aabnede Mødet og omtalte de for Tjeneste
mændene vanskelige Tider siden sidste Repræ
sentantskabsmøde og forelagde derefter For
slag til Forretningsorden, der vedtoges, hvor
efter Lokomotivfører Mortensen valgtes til Ord
styrer. 

Derefter redegjorde Formanden for Virk
somheden i de forløbne to Aar. Han omtalte 
først Regeringens Ophævelse af Voldgiftsret
ten og den i den Anledning anlagte Sag mod 
Regeringen, som gik Organisationen µnod, og 
som gav Landsretten Anledning til at udtale, 
at C.O. ingen Forhandlingsret havde, men For
manden udtalte Haabet om, at det senere vilde 
lykkes at faa oprettet en Voldgiftsret paa be
tryggende Maade. Omtalte derefter Forslaget 
om Lønreduktion og det Brud, der skete med 
C. 0. II senere, som Følge af de Forhandlin
ger, denne C. 0. havde ført med Regeringen
bag vor Ryg. Formanden udtalte som sin Op
fattelse, at denne Optræden havde banet Vej
for hele Nedskæringspolitikken. Regeringen
havde endvidere ved Ændringer af og Forlæn
gelse af Tjenestetiden forsøgt at overflødiggøre
Tjenestemænd. Omtalte endvidere Overassi
stentsagen, som vilde komme til at koste ca.
¼ Million Kr., som han dog mente, ikke var
nogen særlig høj Betaling for Forræderiet. An
gaaende den kommende Lønrevision mente
han, at man maatte stille sig afventende og se,
om Regeringen vilde nedsætte en Kommission
eller ikke. Saa vidt Formanden vidste, var der
ikke af Regeringen truffet nogen Beslutning
paa dette Punkt. Omtalte iøvrigt forskellige
Indgreb, som Regeringen forsøgte overfor Tje
nestemændene, f.Eks.fandtes i den ny Nærings
lov en Bestemmelse om, at Tjenestemændenes
Hustruer ikke kunde opnaa Næringsbevis, men
haabede, at det skulde lykkes at undgaa denne
Undtagelsesstilling. Meddelte, at man havde
paatænkt at oprette et Kontor for C. 0. Ved
sidste Møde var der tilsluttet 24 Organisationer
med 23 412 Medlemmer. Pr. 1. Oktober var der
tilsluttet 24 Organisationer med 20 856 Medlem
mer. Nedgangen skyldes Nedskæringen og

Ændringer i Organisationsforholdem! bl. a. for 
Dansk Politiforbunds Vedkommende. 

Efter Formandens Beretning var der en 
længere Diskussion, . hvorefter Beretningen 
godkendtes enstemmig. 

Derefter fremlagdes Regnskabet, der god
kendtes. 

Til Formand genvalgtes Ch. Petersen med 
Akklamation. Derefter foretoges Valg af Sty
relse, og bl. a. vor Organisations Formand 
valgtes. 

Derefter behandledes forskellige indkomne 
Forslag, bl. a. om Tjenestemænds Adgang til 
Stemmeafgivning ved politiske Valg, naar de 
var forhindrede i at afgive Stemme. 

Efter nogen Diskussion herom sluttede For
manden Mødet. 

DEN NYE BANE 

FREDERIKSSUND-HVALSØ. 

Til den sidste af de Prøvekørsler, der fin
der Sted, forinden Aabning for Drift af den ny 
Banestrækning fra Hvalsø til Frederikssund, 
var Repræsentanter for Pressen og for Fag
pressen indbudt til at deltage sammen med de 
Embedsmænd indenfor Statsbanerne, der har 
haft med Banens Bygning at gøre. Til Stede 
var bl. a. Banechef Flensborg, Overingeniør 
Engqvist og Overarkitekt Seest fra Generaldi
rektoratet. Fra Statsbanernes 1. Distrikt, un
der hvilket den daglige Drift skal sortere, var 
mødt Distriktschef Eir. 

Efter at den nye Personstation i Frederiks
sund samt Jernbanebroen over Roskilde Fjord 
var beset, kørte Prøvetoget ind j Horns Herred 
for nogle Timer senere at ende i Hvalsø, hvor 
der er midlertidig Endestation for den allerede 
fuldførte Del af den midtsjællandske Bane: 
Strækningen fra Hvalsø over Ringsted til 
Næstved. 

Under Køreturen forklarede Banechefen 
Banens Tilblivelseshistorie og de nærmere tek
niske Detailler vedrørende den nye Strækning. 
Bemyndigelse til Banens Anlæg blev givet Mi
nisteriet for offentlige Arbejder ved Lov af 27. 
Maj 1908, hvori denne Bane er opført som den 
sidste af 7 nye Statsbaneanlæg. Loven inde
holdt dog en Betingelse om, at de Amtskommu
ner, i hvilke Banen kom til at gaa og de Køb
stadkommuner, som Banen kom til at berøre, 
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. kulde tilsikre tatskassen et Beløb ·paa 40 000 
Kr. pr. Banemil. trækningen fra Ringsted til 
Riller d ·var forudsat bygget som uindhegnet 
Bane med Overby'gning af 22,5 kg Skinner, 
hvorved største Køreha tighed blev 45 km i 
Timen. Imidlertid blev det tekniske Program 
paa dette Punkt ændret ved Tillægsbevillings
lov til Finansloven for 1920-21, hvorefter Ba
nen forsynes med 37 kg Skinner, aaledes at 
de største Godsvogne kan føres over Banen og 
Hastigheden paa denne forøges til 70 · km' i 
Timen. 

Banestr kningens Længde er fra Fr de
rikssund til Hvalsø 34,1 km, og største Stig
ning 6 pro mille lige om paa Strækningen 
Hvalsø-Ringsted. 

Mindste Kurveradius paa fri Bane er paa 
en 2 km lang trækning ved Indkørslen til 
Hvalsø tation 900 m og iøvrigt ikke under 
1000 m. 

poret er lagt af 15 m 37 kg Skinner med 
koblede Sveller ved Skinne tødene. nde1· 
hver kinnelængde ligger der 21 Sveller. 

Ballasten· er overalt Grusballast, der er ind
vundet deJs fra en Gru grav, beliggende yd
øst for Hvalsø og Syd for Kalundborgbanen, 
over hvilken den er transporteret paa en In
terimsbro, dels fra en Grusgrav i Oppesundby 
Øst for Frederikssund. 

De offentlige Veje med Undtagelse af 5 amt 
de private Fællesveje er enten ført over eller 
under Banen ved 19 Betonbroer, der ikke ad
skiller sig særligt fra de i de senere Aar ud
førte Jernbanebroer rundt om i Landet. En 
Bro af en hel anden Art er bygget over Ros
kilde Fjord ca. 1200 m yd for Pontonbroen 
(Kronprin Frederiks Bro) paa et ted, hvor 
Fjordens Bredde er 1550 m. Her er ved Op
fyldning fra begge ider tilvejebragt Jorddæm
ning r paa til ammen 1325 m Længde, medens 
der for de re terende 225 m er bygget en en
k lt poret Klapbro af Jern paa 5 Mellempiller 
paa Pæle, idet der er indtil 1 m til fa t Bund. 

De 5 fa te Brofag har hver en pændvidde 
paa 36 m, medens Klapfagets Spændvidde er 
37 m hvorved der faa en fri Gennemsejlings
vidde paa 30 m. Broen er med sin 37 m lange 
Klap den største Klapbro i Danmark, og i Eu
ropa findes kun 4-5 Broer med længere 
Klapper. 

I ophej et tilling naar Enden af Klappen 
op i en Højde af ca. 45 m over Vandspejlet og 

e1: ynlig langt ind i den højtliggende Del af 
Horns Herred. Klappens . V ægt, der er ca. 
150 000 kg, er kontrabalanceret af et stort Jern
beto:n.1egeme, der vejer ca. 330 000 kg Driv
kraften til Klappens Bevægel e leveres af 2 
elektri ke Motorer hver paa 20 Hestekræfter, 
der under gunstige Vindforhold kan hejse 
Klappen til fuld Højde i Løbet af 45 ekunder. 

Broens Underbygning er fuldført af Entre
prenørfirmaet Kampmann, Kierulff & Saxild, 
meden Jernovel'by0ningen er leveret af Alle
rups nye Maskinfabrik i Odense. 

Af tationer paa Banen findes 4, nemlig 
K.i:-ogstrup, kibby, Kirkehyllinge og Kirke

aaby, amt et Billetsalgssted med offentligt
idespor ved Femhøj mellem Frederikssund og

Krog trup. Desuden er tilvejebragt 4 Trin
brætter ved Lyngerup, Biltris, Jenslev og Tor
kildstrup. Ved Biltris findes tillige et offent-
lig Sidespor. 

Til Banens Optagning paa Hvalsø Station 
er de nødvendige Anlæg tilvejebragt i sin Tid 
ved abningen af trækningen Ringsted
H val ø, idet der dog senere er fremstillet et 
særligt Kryd ning spor, aaledes at der kan 
holde 4 Tog amtidig paa tationen. 

Da den gamle Frederikssund Station for de 
nlæg edkommende, der tjener til Afvikling 

af Persontrafikken, er for indskrænket til at 
optage ny Trafik, og da Stationen tillige ligger 
uheldig for Tilslutning af den ny Bane, er der 
i den saakaldte »Bløde< Vest for den nuværen
de Station fremstillet en ny Personstation med 
ny Hovedbygning, Perroner, ny Adgangsvej m. 
m., medens Gods tationen bevares paa in nu
værend Plads. 

I Forbindelse med nlæget af Adgangs-
vejen er desuden af Statsbanerne for Frede
rikssund Kommunes Regning udført et større 
Vej- og Kloakarbejde. 

Fraregnet et mindre J orda1:bejde, som blev 
fremskyndet af Hensyn til rbejdsløshed n, 
blev hele J ordarb jdet udført i Aarene 1921-
24 af 6 forskellige Entreprenører. 1925-27 
bygged s Broen over Roskilde Fjord. por
lægningen blev udbudt i 1926 og fuldført i Aar. 
Den lange Byggetid skyldes finan ielle Hen-
yn, m n er iøvrigt kommet Banen til Gode, 

d mange Dæmninger i det delvi stærkt kupe
rede Terræn har haft fornøden Tid til at kom
me i Ro før Sporlægningen. Der er opført nye 

tation bygninger undtagen i kibby, idet Op-
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førelsen her blev udskudt af Hensyn til Spørgs
maalet om Statsbanernes Overtagelse af P_ost
bygningen i Skibby og eventuelt Indretning af 
denne til Station. Dette Spørgsmaal er nu ord
net saaledes, at Statsbanerne indretter Postbyg
ningen til Bolig for 3 Tjenestemænd, medens 
der opføres en ny Ekspeditionsbygning fælles 
for Statsbanerne og Postvæsenet. 

De samlede Udgifter til Strækningen Hval-. 
sø-Frederikssund er væsentlig større end det 
Beløb, Banen kunde bygges for med Dagspri
ser, men det skyldes navnlig, at Størsteqele� af 
Jordarbejdet blev udført i en meget dyr _Tid. 
lalt er der medgaaet omkring 8 Millioner Kr., 
hvoraf ca. 21/. Million Kr. falder paa Broen 
over Roskilde Fjord med tilsluttende Dæmnin
ger. 

Den nye Banestrækning vil efter den fore
liggende Køreplan blive betjent af 6 Tog dag
lig i hver Retning gennemkørende fra Næstved 
til Frederikssund og omvendt. Køretiden ·Fre
derikssund-Hvalsø bliver gennemsnitlig om
kring 1 Time, for et enkelt Tog, der tager 
Godsvogne til Mellemstationer dog ca. 11

/, 

Time. 

NY LOKOMOTIVTYPE. 

HØJTRYKS,DAMPLOKOMOTIVET 

» WINTERTHUR«

-V ed at anvende højt spændt Damp i en
Dampmaskine kan opnaas stor Besparelse, da 
Værdien af Kul-Merforbruget for at opnaa et 
højere Damptryk ligger langt under Værdien 
af højspændt Damps Arbejdsevne. 

Ud fra denne Kendsgerning har Schweize

rische Lokomotiv- und Maschinenfab1·ilc i Win
terthur gennem mange Aar beskæftiget sig 
med Spørgsmaalet Højtrykslokomotiver og kom 
ved indgaaende Forsøg til det Resultat, at der 
ved at forhøje Kedeltrykket fra 15 at. til 60 at. 
kan opnaas store Kul- og Vandbesparelser. 
Firmaet besluttede derefter at bygge et 60 at 
Damplokomotiv. 

Til at begynde med byggedes Lokomotiv
kedlen og Lokomotivmaskinen, som begge i me
re end i et Aar paa en stationær Forsøgsstand 
gennemprøvedes efter alle videnskabelige For
skrifter. Som Følge af de her opnaaede Resul
tater paabegyndtes Bygningen af hele Lokomo
tivet, og i ovember 1927 kørtes den første Prø
vetur. 

I Figurerne 1, 2 og 3 ses den nye Lokomo
tivtype. Over de koblede Hjul er anordnet en 
Rørkedel 1 og i Forlængelse af denne Røg
kamret 2 med Skorstenen 3 og Udgangsrø
ret 4. Foran Kedlen er placeret en hurtiglø
bende Dampmaskine 5, som over en ·Forlags
aksel 6 ved Hjælp af en Drivstang 7 virker p-aa 
Hjulene. Førerhuset 8, Kulkassen 9 og Vand
kasserne 10 og 11 er anbragt P!1a S!:Bdvanlig 
Maade. · Den korte Kedel har gjort denne An
ordning af Maskinen foran Kedlen mulig uden 
en :utilladelig s_tor Hjulafstand. Maskinen �r 
tilgængelig fra alle Sider og beskyttet mod Støv 
og Varmeudstraaling ved Hjælp af, en Plade
jernskappe 12, der samtidig danner en bekvem 
Adgangsbro til Røgkamret. Lokomotivet er 
bygget for Persontrafik og kan med Hensyn 
til dets Ydeevne sammenlignes med de 
schweitsiske Forbundsbaners Tocylinder-Hed
damp-Lokomotiver B 3-4, (Tornvægt 58,3 t, 
Tjenestevægt 74,4 t.). 

Den nye Lokomotivkedels Arbejdsprincip er 
skematisk fremstillet i Fig. 3. Forbrænding_s
kamret (Fyrstedet) 9 er paa alle Sider omgivet 
af vandfyldteE_lementer og indeholder Risten 11. 
Forbrændingsprodukterne fra Fyret strømmer 
først gennem Rørene 8 i den vandfyldte V æg 5; 
bestryger derefter Overhederen 15 og Føde
vandsforvarmeren 17 forinden de .naar Røg
kamret 19, i hvilket der paa hver Sidevæg er 
anbragt en Forbrændingsluftforvarmer 20. 
Trækken i Fyret frembringes paa sædvanlig 
Maade ved, at Spildedampen fra Maskinen frem
bringer Vakuum i Røgkamret. Den til For
brændingen nødvendige Luft strømmer gennem 
to Aabninger 21 i Røgkarnrets Forplade ind i 
Luftforvarmerne 20 og føres gennem Kanalen 
22 til Rummet under Risten. 

· I Røgkarnret findes Regulatoren 14, paa
hvis Hus begge Sikkerhedsventiler har Plad_s. 
Fra Regulatoren gaar Kraftdampen gennem 
Overhederen 15 til Maskinen 35, som den for
lader gennem Spildedamprørene 36 og Ud
gangsrøret 23, naa1· den har afgivet sin Ar
bejdsevne. Gennem en Forgrening paa Ud
gangsrøret ledes en Del af Spildedampen til Fø
devandsforvarmeren 30. Dampen til Fødepum
pen tages fra Kedlen gennem Ventilen 27 paa 
Førerpladsen og overhedes i Rørspiralen 28. 
En Højtryks-Fødepumpe med Kompoundvirk
ning suger Vandet fra Vandkassen 33 og tryk
ker dette ind i Kedlen. 
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Fig. 1 og 2. Højtrykslokomotivet Patent Winterthur. 

Cylinderdiameter ........................ 3 X 2J5 mm 

Slaglængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 mm 

Driv hjulsdiameter 

Løbehjulsdiameter 

Fast Hjulstand . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

Samlet Hjulstand 

1520 mm 

50 mm 

ti050 mm 

8500 mm 

Tandhjulsoversætning . . . . . . . . . . . ............. . 1 : 2,5 

97 m• 

20 m2 

Fordampningsbedeflade .............. . 

Overbedeflade . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Risteflade . ................................. . 1,3 m2 

Damptryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 at 

Kulbeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 t 
Vandbeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 t 

Adhæsionsvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,0 t 

Tom vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,8 t 

Tjenestevægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,0 t 
Maksimalhastighed ........................ 80 km/Tim. 

Fig. 3. Skematisk Fremstilling af Højtrykslokomotivet Patent Winterthur. (Fortsættes.) 
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25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. December kan Lokomotivfører N. C. Kristensen,

,Skive, fejre 25 Aarsdagen for sin Ansættelse som Loko
motivmand. Jubilaren bor Resenvej 6 A, St., Skive. 

FANEINDVIELSE 

Tirsdag den 2. Oktober indviede »Dansk Lokomotiv
mandsforening«, Brande Afdelinger tmder meget stor 
Højtidelighed en ny Fane. 

Fanen var af Lokomotivfyrbøder Edelvold vund1c;t i 
· -en Konkurrence i »Dansk Familieblad« og skænket til

.Afdelingerne i Brande.
Kl. 6 begyndte man med en Fællesspisning, hvori

<leltog de fleste af Lokomotiv.mændene i Brande med Da
mer samt en Del indbudte. Fra Hovedbestyrelsen var
mødt Sophus Jensen, Fredericia, fra Underafdelingen
l Herning var ligeledes mødt flere Gæster. Dislriktets
·Maskiningeniør Hersorn, Esbjerg, var ogsaa blandt de
indbudte.

Faneafsløringen foretoges af Lokomotiv.fyrbøder Edel
vold, der samtidig fremsagde en i Dagens Anledning
:Skrevet Prolog.

Formanden for Kreds I, Lokomotivfører S. Jensen,
Fredericia, talte smukt for det Samlingsmærke, Brande
Lokomotivmænd nu havde faaet og haabede, at dette maat
le fremkalde alt det gode og fordragelige blandt Med
]emmerne her i Brande, og det Motto, der ogsaa præger
-denne Fane: •Enighed, Kitndskab, Hjælp, burde altid
:Slaa for Medlemmerne og samle dem til en Enhedsfront
mod det, der truer.

Enighed maa være det, der særlig præger Brande
Afdelinger.

Kundskab bør man i videst mulig Udstrækning søge
at forskaffe sig selv. Administrationen har indset, at
,et Personale med mange og gode Kundskaber betyder
meget for Driften. Omtalte den i Hellerup oprettede
Skole for Uddannelse af Personale, hvilket var et stort
Skridl frem i den rigtige Retning, og herved var opnaaet
·bedre Tider for vore Folk.

Hjælp er ikke i den Forstand Arbejdsløshedshjælp, for 
derfor har vi heldigvis ingen Brug haft indenfor Orga
nisationen; men Hjælp til Medlemmer, der af en eller 
.anden Grund bar haft dette nødigt, og som gennem Orga
·nisationen kan faa sine Forhold bragt i Orden:

Sluttede med at udtale Haabet om, at denne Fane,
som nu var indviet til at skulde følge Afdelingerne i
godt og ondt, vilde kunne fremkalde det bedste hos alle
Lokomotivmænd i Brande. Udbragte et Leve for Fanen
og Dansk Lokomotivmands Forening.

Afdelingsformændene, Lokomotivfører M. Rasmussen
og Lokomotivfyrbøder S. Hansen takkede paa Afdelingens
Vegne Lokomotivfører Edelvold for den skænkede Fane.

Maskiningeniør Hersom talte for Lokomotivmændene
og Fanen og sluttede med en Tak, fordi man havde
ønsket hans Nærværelse ved denne Fest.

Dermed var Fanen indviet, og man tog nu fat paa 
Dansen, der gik lystig til langt hen paa de maa Klokke-
timer. r.

EN FEST 

I Struer, hvor Afdelingerne i de senere Aar bar festet 
hver for sig, har man i forrige Maaned stiftet en sel
skabelig Forening for Lokomotivmænd med ca. 70 Med
lemmer, ligelig fordelt fra begge Afdelinger, som stiftende 
Medlemslal. Barselgildet - om man saa kan sige -
for den nye Forening blev holdt den 5. November med 
Koncert, Oplæsning af Lokof. Andersen, Tønder, samt 
Kottillionsbal. 

Hr. Andersen, der er en meget habil Oplæser i Sal
lingbomaal, gjorde vældig Lykke ved blandt andet med 
en Maske a la Kruschensalt-Mand at recitere »Plovgildet«, 
»Manden, der ikke kunde bie« m. m.

Efter Oplæsningen fulgte Bal med Kottillions, hvor
mandlige Deltagere allernaadigsl af H. M. Kongen af Pe
likanien blev tildelt Ordenen: »Ridder af Styringsbukken«,
medens Damerne fik »Lokomotivmændenes Hæderstegn«.
Ordenskapitoliet, hvis Repræsentant var ,Den lille Ole
med Paraplyen«, lod dale en stærk Regn over Festdel
tagerne. Det var en festlig og meget fornøjelig Aften,
som lover godt for 'den nye Forening, og trods det, at den
gav 5 Nattimer, skiltes man med Ønsket om snarlig Gen
tagelse.

At alle, som ønskede at deltage i Festen, kunde være 
tilstede, skylder man Lokomotivmestrene en Tak for. 

��;. ···\.::··.· ... ··. . .. 
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Lommebog. 

Deltager Rd. p. p. 

Den 1. December udleveres Lommebogen lil alle Be
stillere. Vi henleder paany Opmærksomheden paa Bogen, 
som den fortrinlige Regnskabsbog og som den udmærkede 
Hjælp den er i den daglige Tjeneste. Bogen giver �ine 
klare Raad kort og koncist. 

Det kan endnu naas at faa Bogen, som i Aar er 
paa ca. 275 Sider, naar der omgaaende sendes Bestilling 
ind. Beløbet Kr. 2.10 kan sendes i Frimærker samtidig 
med Bestillingen eller Bogen sendes paa Efterkrav. 

Det bliver maaske for sent, hvis der ventes med Be
stillingen. 

Derfor bestil den nu . 

TAK 

Maa jeg igennem disse Linier bringe mine Kollegaer 
og medansatte min hjerteligste Tak for den store Opmærk
somhed, som blev vist mig paa min 50 Aars Jubilæumsdag. 

Samtidig bringer jeg Hr. Maskinbestyrer Dorph, Hr. 
Ingeniør Manza, Hr. Ingeniør Mølgaard og Lokomotiv
mester M. Sørensen min hjerteligste Tak. 

Ligeledes en Tak til Hovedbestyrelsen. 
H. M. 0. Larsen, Dbm.,

Aarhus. 
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BLADETS EKSPEDITØR 

Lokomotivfører K. Johansen er flylleL Lil Røddinggadc 
6. 2: ., København V. Tclf. Vest r 4011.

CHRISTIAN DEN IX.s UNDERSTØTTELSESFOND 

A[ Kong Christian den IX"s Understøttelse f nd ved de 
danske latshaner vil der den 29. Januar 1929 kunne ud
deles ca. 1100 Kr. i Porlioner å. 100 Kr. An øgninger om 
at blive delagtig i Uddelingen maa fo'r al ko1�me i Be� 
tragtning indgives inden Udgangen af-mdeværetde Aar 
til et af Bestyrelsens Medlemm r eller til Per onala·tdelin
gen, hvor ogsaa Blanket til Ansøgning kan Iaa . 

Blankellen, dtr maa udfyldes, nøjagtig, er lydende paa 
aavel nærværende Fond som Statsbanernes Jubilæums

fond, der uddeles samtidig, og· Ansøgningen betragtes som 
gældende begg - Fond, bvis iltke 'andel anføre . Af del 
sidstnævnte Fond uddele. 2500 Kr. i Portioner å. 100 Kr. 

- . .Bestyrelsen be. taar 'a1: 
Generaldirektør Andersen Alstrup. 
Overbanemester H. Gram, Roskilde. 
Værkmester P. Mikkelsen, Kjøbenhavn.
Trafikkonlrolør Frk. A. W stergaard, Kjøbenhavn.

Distrikt chef Wi enbach, truer. 
Baneingeniør K. A. Thomsen, 1. Distrikt, Kjøb nha�n. 
As i icnt P. K. F. Hansen, Kjøbenhavns Hovedbanegaard. 

Ovc:rført so111 ckslraorclinære Medlemmer. 

Pens. Lo_komotivfører C. R. V. Pedersen, la"'el. e. 
Pens. I:okomotivfører P. V. Mortensen, Viborg. 
Pens. Lokomotivfører A. P. D. Rasmussen, Viborg. 

� ��lte/se.tzl.� 
�[���� 
H ovcdbestyrelsen: 

Bladets Ekspeditør K. J ohansens Adresse rettes ti}

Røddinggade 6, 2. S. 
. Hoveqbestyrelsen for Lokomotivfyrbødere: Kredsbe� 

styrels�srpedlem A. s. Petersens· Adresse rettes (il Søn-
dergade 30, Tønder. 

1 

Saml alle Deres Kredi'tore1· paa een Haand. 

Hent en Rekvisition 1 !J� 
Dosseringen 4 

CIGARER - CIGARILLOS 
SKRAA & SHAGTOBAK 

fra 

Vi Ih. Langes Fabriker 
Forlanges overalt. Forlanges overalt 

KoFeøF 
LØVE 

MaPga.rine� 

• Brug Svendborg Eksport Mil-Co
med 12 °/o Fedt.

Drøjere i Ill'ug· og mere velsmagende. 
(Almindelig Eksport Fløde har kun 90/o) 

Nærværende Nummer er n/le11ere/ paa 

IU::DAKTIO. : \'esterbrogaclc !J8 A, 2. Sal, Kjøbenhavn V. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14 613. 

Udga�i'�.2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
___ 1_·e�nes JW<I__!'..!.!:!_ I'_ostk,mtore,:_j_ Skundinavien. 

Tlf. Nora· 484 v 

Nordisk Handske- og Skindbeklædning. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•111111111111 

Oehlenschlågersgade 2. 
(Hjørnet af Vesterbrogade.) 

FABRIKSPRISER 

STØT VORE ANNONCØRER! 

Ægteskabsbogen 
Hv1ordan man begrænser Børnefødslerne 

Oplysende - 18 gode Billeder 
Pris 1 Kr:+ Porto. - s. Vogel, 
Ves1ergade !l. København K, 

TANDLÆGE 

TAGE HANSEN'S EFTF. 
8. A. MARTENSEN 

KONSULTATION: 10-3 OG 6-7 
LØRDAG: 10-2 

ENGHAVEPLADS 6 TLF. VESTER 3330 

Avispos.lkon/orel d. 21. November. 

ANNONCE-F.KSPEDITIO N: 
Ny Vestergade 7, 3. Sal, Kjøheuhavn K. 

Telefon Central 14 613. - Kontortid Kl. 10--4. 
Post.konto: 20:.41. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 

S 0 

f' 

<>~ ~.. '""" I' ~.. \~ 
_..._.~ :-f,O~ 

~

., ~-..... ~,.,, 
/ ~71 . \.e 

Konfektion 

J 

• 

a 
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