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GAN FO LOKOMOT 

29. Aargang N� 2. -i- REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN -i- 20. Januar 1929

HJÆLPE, OG AMBULANCETOG 

Vi omtalte her i Bladet for nogen Tid siden 

tatsbanerne Hjælpe- 00' Ambulancetogsmate

riel, om efterhaanden rnr blevet bragt i en 

saadan Orden at det maatte betragtes som møn

sterværdigt, men samtidig gjorde Yi Bemærk

ning om, at man di ponerede over Re ervema

skincrne til Kørsel med Særtog aalede at 

man i givet Fald, alt aa ved for kommende 

Uheld eller Ulykker, kunne staa i den uheldige 
ituation ingen 'l'rækkekraft at have til at kore 

med det mønsterværdige Materiel. Vore Paa
tande blev om ædvanlig imødegaaet af Di
trikt chef Eir - uden at d�t dog kan ige , 

at det lykkedes Distriktschefen at afkræfte Ud
talelsen. 

Der er imidlertid nu fornyliO' forefaldet et 
held i Aalborg, hvor det ikke vi te ig mulig 

at frem kaffe fornøden Hjælp forinden der var 
gaaet et Par Timer. 

». alborg Stift tidende< for den 6. ds. kri
Ycr derom følgende: 

» I aa et ærligt por ved Aalborg Bane
gaard, altid parat til Udrykning hold r Hjælpe
og Ambulancevognene. Det ser ud til at Yære 
meget let. hvad det dog vi t nok ikke er, men 
i bed te Fald er dette jo ikke til trækkeligt. 

Der er i de senere Aar ofret n Formue paa 
at moderni ere Materielet. Det er uden al Tvivl 
i udmærket Orden, men hrnd nytter det bvi 
cl r ingen Menne ker r til at anYende det, og 

aadan kan det k mme til at gaa. 
Der er gan ke Yi t be. tomt Mand kab fra 

Maskinafdelingen til Udrykning, men ingen har 
Pligt til at være hjemme, end ikke nog n af de 
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udse te Ledere. Man kan blive tillet overfor 
d t Tilfælde, at der ingen er at faa fat i. Saa 
maa Toget vel endes ud med andet Mandskab, 
men hvad er dette værd, naar de ingen Uddan
ne! e har med Hen yn til nvendelse af Mate
riellet, hydrauli k Dunkrafte, Autogen kære
apparater og lignende. Folk uden særlig Ud
danne! e kan ingen ... ytte gøre her. 

Jncltil 1919 rnr der en Godtgøre! e for at 
Yære til Disposition til Hjælpetogene, men den 
faldt bort ved Lønningsloven for Aalborgs Ved
kommende, kønt denne tation, hvad Red
ningsmateriel angaar, er i 1. Klasse. 

En lille Hændelse for nogen Tid iden viser 
lidt af, hvad det kan medføre. Et Par Vogne 
var løbet af poret ved Havnen, og et Bud gik 
trak i Gang med efter Li ten over dem, d r 
kulde forsøges tilkaldt, at kaffe Mandskab. 

Efter to Timers Forløb kom der en Mand. De 
0Hige haYde ikke været hjemme og havde hel
ler ikke PliO't til at være det. 

I dette Tilfælde pillede det kun en rinO'e 
Rolle. men anderledes vilde det have set ud, 
dersom der havde liO"get et væltet Persontog et 

ted ude paa Linjen. 

I Kobenbavn, Aarhu og Fredericia har 
man altid Mand kab til Raadighed, fordi der er 
Dognyagt, men her er det anderledes. Hvis 
man kunde iO'e, at Faren for en Ulykke her 
er mindre end de øvrige teder, var der vel lidt 
:Mening i det, men det kan man ikke. Det En
k lt por, vi ndnu maa nøjes med. forøger ikke 
, ikkerheden. 

Det eT kun en meget ringe Bekostning, der 

skal til for at haYe disponibelt Mandskab og aa 

her, 00' selv om pareh træbel erne fortjener 
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en ubetinget Anerkendelse, er der dog Omraa
der, hvor man ikke kan laa af. Glædeli0Ti 
er Jernbaneulykker sjældne her til Lands, men 
derfor maa man alligevel betal den nødvendi0e 
For ikringspræmie. 

Det yne , som om Statsbanerne har et bort 
fra dette i Aalborg. Naar man anerkend r ta
tionen om værende i før te Klasse hvad an
gaar Hjælpemateriel, bør man ogsaa bemande 
den derefter, hvis man ikke vil beskyldes for at 
handl ufo r� y:arl_igt. « 
.; Dette E,l{ empel, sopi »Aalborg Stiftstiden
de« fremdrager, vi er bedre end vore Paastan
de, at det ikke kan nytte, at Hjælpe- og Ambu
lancevæsenet er saa højt udviklet naar det nød
vendige Mandskab til Betjening ikke er tilstede. 
Det døde Materiel er ikke mange ·sure Sild værd 
naar der ingen er til at bruge det. Ju siges 
der gan ke vist i foranstaaende Artikel at der 
altid er Mandskab til Raadighed i Kjøben
havn. Aarhus og Fredericia, og det er rig
tigt for Hjælpevognenes Vedkommende, men 
- her er et men - det mangler af og til for

edbrudslokomotiverne Vedkommende, som
af o paapeget til Tider anvendes til fuld
stændi0 uvedkommende Ting om Særtogskør
sel o. 1. 

D t her passerede har naturligvis givet An
ledning til et Interview med Di triktschef Eir, 
som siger: 

»- Hvad siger 'tatsbaneledel en h rtil, bar
vi purgt Distriktschef Eir. 

- Generaldirektoratet behandler Sagen fra
Aalborg, og om den er jeg ikke berettiget til at 
udtale mig om endnu, men jeg kan sige i al 
Almindelighed, at hverken Paastanden om, at 
vi disponerer uforsigtigt med Reservemaskiner
ne, eller om at vi paa Forhaand meddeler, hvor
naar vi holder Ambulancetogsøvelser, er sand
færdig. Jeg skal gerne fortælle, hvordan de 
faktiske Forhold er. 

Ved de almindelige Ambulanceøvelser un
derrettes e� bestemt Kreds af overordnede 
Statsbanefolk, som anmode om at holde sig 
parat paa det og det Tidspunkt, idet man øn
sker deres Kritik af drykningen og elve Am
bulancetjenesten. Det er indlysende nødven
digt idet vi maa sikre os, at Dommerne er 
hjemme eller i hvert Fald til at faa fat i -
og det betyder ikk noget omhelst da vi jo i 
Praksis ikke medbringer Dommeren, hvis der 
skulde ske en Ulykke. 
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Der er ingen andre, der faar noge at vide, 
og jeg behøver vel ikke en Gang at sige, at 
disse Menneskers Mund er lukket med s v 
Segl inden Prøven er forbi. 

Een Gang om Aaret arbejder vi med Sama
riterne, og saa faar Røde Kor ' Ledelse, men 
selvfølgelig ikke de menige Medlemmer, Med
dele! e om Tid og Sted for Prøven. 

Hvad endelig anoaar de almindelige Alar
meringsøvelser, hrnr der kun stilles paa Bane
gaarden, men hvor der ingen Udrykning finder 

ted aa er der i hvert enkelt Distrikt kun 
eet eneste Menneske, der vd noget forud om 
disse Prøver - her i København er det mig, 
og der er ingen anden, der ved nogetsomhelst 
om disse Øvelser, førend jeg slaar Alarmen. 

- Men nu Klagerne over, at der disponeres
over de Lokomotiver som burde være forbe• 
holdt Ambulancetogene? 

- De er ogsaa ganske uberettigede. Det
hænder, at vi tager en Ma kine bort fra mbu
lancetjenesten, men naturligvis kun naar vi kan 
kon tatere, at der i umiddelbar ærhed findes 
en Maskine, der saa midlertidigt overtager 
Rollen som -edbrudsmaskine. Disse Klager 
kender jeg saare godt, men det er ganske umu
ligt for Lokomotivmændene at skønne om, hvor
dan vi handler paa dette Omraade, vi derimod 
har vore grafiske Planer, hvor vi kan konsta
tere enhver Maskines Placering. 

- De mener altsaa ikke, at der er Grund
til Ængstelse eller til at overveje Reformer. 

- Der er absolut ingen Grund til Æng
stelse.« 

Der �r kun een Ting, der kan undskylde, 
at et Depot en kortere Tid ingen edbrudsma
skine har, og det er naar det Tilfælde indtræf
fer, at nævnte Maskine er kaldt ud paa Grund 
at Uheld o. 1., og da bør der saa hurtig ske kan 
etableres en ny Reservemaskine. Alle andre 
Grunde til Anvendelse af edbrudsmaskinen 
maa anses for uforsvarlige, og det har da og
saa altid tidligere været saaledes, at der var 
Tabu over Nedbrudsmaskinen. Det lyder me
get kønt. at de (Distrilctsledelsen) har deres 
grafiske Planer, hvorefter de kan konstatere 
enhver Maskines Placering, men Distriktsche
fen Yil vel ikke paa taa, at det ikke medfører 
Tidstab, d. v. s. at det ikke varer længere inden 
Udrykning kan ske, naar Maskinen til et even
tuelt mbulancetog kal hentes fra træknin-
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DANSK LOKOMOTIV TIDE., PE 

eller hvor den nu i givet Fald befinder sig. gen . lOg vi er stadig af den Opfattelse. at en ratwne 

Betjening af Hjælpe- og Ambulancevæsenet

kræver, at der er en disponibel Maskine med 

dertil hørende Mandskab paa Depotet, hvor 
saadanne Vogne er stationeret, og al den den
omssnak Distriktschefen stadig fremfører, kan 
ikke klare Situationen. 

Endelig gentager Distriktschefen, at d t er 
urigtigt, at det paaForhaand meddele , naar der 
skal holdes Ambulanceøvelser og tilføjer, hvor
ledes de faktiske Forhold er - der skulde vel 
egentlig staa, hvorledes de bu1·de være. aa hav
de Distriktschefen været paa den rigtige ide, 
thi efter det, der blev o meddelt angaaende den 
Alarmeringsprøve, der gav os Anledning til at 
omtale agen, var der aa godt om ingen af 
dem, der har med Prøven at gøre, der ikke vid
ste Besked om, at der skulde finde en saadan 
Sted. Dommerne har jo en vis Interesse i at 
alt klapper ved en Prøve - og af den Grund 
kan det hænde de er mere aabenmundede, end 
Distrikt chefen giver det Udseende af. 

Vi er egentlig slet ikke interesseret i at dis
kutere med Distriktschefen, det har meget stør
re Interesse for os, at man lægger sig lidt paa 
Sinde, hvad vi har skrevet om denne ag, og 
vi har grundet Anledning til at tro, at man 
ikke mere saa sorgløst som før giver Ordre til 
Anvendelse af Nedbrudsmaskinen til Særtog 
e. 1. Det vil vi haabe er Tilfældet, og for saa
vidt har vi Grund til at være tilfreds, det skal
nok vise sig, som ogsaa »Aalborg Stiftstiden
de« skriver: »at selv om Sparebestræbelserne
fortjener ubetinget Anerkendelse, saa er der
dog Omraader, hvor man ikke kan slaa af.« 

Man maa betale den nødvendige Forsik
ringspræmie ved at holde de nødvendige Reser
ver. 

Det foran nævnte Blad sagde den 10. Ja
nuar: �samtidig meddelte Lokomotivmændene i 
deres Foreningsblad, at naar Ambulanceøvel
serne Landet over altid forløber heldigt, er det 
fordi de fastsættes og meddeles paa Forhaand, 
saa alt er parat. 

Dette alvorlige Angreb fik man forleden en 
Bekræftelse paa i Aalborg, da der kom Med
delelse om et Uheld paa Havnesporet. Det va
rede, som vi tidligere har omtalt, 2 Timer at 
fremskaffe Mandskab til Toget.« 

Vi vil imidlertid ikke haabe, at det skal væ
re nødvendigt, at der kommer flere Bekræfte!-
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ser af ore Udtale! er forinden Generaldirek
toratet tager ig ammen - f or·eløbig imcle1·
søge1· man! 

EN INTERESSANT ARVESAG 

I Begyndelsen af DecemiJer Maanecl f. A. 
modtog Forenincren en krirnl e fra agfører
firmaet . Poulsen & .r . S. Barlag i Randers 
indeholdende Meddele} e om,· at der i et· af en 
paa Jyclske arhus afdød P1•oprietrer efterladt 
Testamente indeholde en Bestemme} e om, at 
et Beløb paa 20 000 Kr. skulde tilfalde de paa 
Arvefaldets Tidspunkt fast ansatte tjen tgøren
de Lokomotivførere Lokomotivfyrbødere og 
'Togførere ved de danske Statsbaner i Danmark 
- derunder indbefattet de Dele af Sle vig, der
maatte blive indkorporeret i Danmark. Beløbet
skal fordeles ligeligt med et lige stort Beløb
til hver, og Fordelingen sker af et dvalg be
staaende af 2 Lokf., 2. Lokfrb. og 1 'rogfører,
der skal vælges henholdsvis paa D. L. F.s Kon
gres og af Jernbaneforeningens Delegeretmøde.
Er der eventuelt nogen af de paagældende, som
ikke ønsker at modtage den ham tilkommende
Lod skal saadanne Beløb tilfalde en Enkekasse
inde�for paagældende Tjenestemandsgren.

Dette er hovedsagelig Testamentets Indhold, 
hvad angaar Jernbanemænd, og der er af Ar
vinger fremsat Protest mod Gyldigheden paa 
Grundlag af en Attest fra Overlægen paa Jyd-
keA yl iAarhus, hvori der udtales, at der ikke 

kan være Tvivl om, at den afdøde ikke har væ
ret i Besiddelse af sin fulde Forstand ved Te
stamentets Oprettelse og at Oprettelsen af Testa
mentet sikkert har være dikteret af sygelige Mo
tiver. Endelig indeholdt Skrivelsen Bemærk
ning om nare t at ende Meddelelse til Aarhus' 
Skifteret, hvorvidt man vilde frem ætte Krav 
paa at faa udbetalt det omhandlede Beløb. 

Efter at Foreningen havde behandlet Sagen 
tilstilledes der ovennævnte Sagførerfirma en 
aalydende Skrivelse: 

I Skrivel e af 4. d ·. bilagt Genpart af el af fhv. 
Proprietær Chri tian Andre Frederik en oprettet Te-
tamente har Herr agføreren til:sendt undertegnede 

Formand for Dansk Lokomotivmands Forening Med
delelse om at fornævnte Christian Andre Frederik
sen har te�tamenteret 20 000 Kr. til Fordeling blandt 
samtlige fast ansatte tjenestegørende Lokomotiv
førere Lokomotivfyrbødere og Togførere imod hvil-
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DAI\SK LOKOMOTIV TIDENDE 

ken testamentariske Bestemme] e den paagældondes 
Arvinger dog har fremsat Protest. 

Da De i Deres Skrivelse oplyser, at De er Skifto
reltons l\Iedhjælper, gaar man ud fra, at næ1·,·ærendo 
-.krivelse kommer til Skifterettens Kund kab og skal 
derfor i ovenomtalte Anledning meddele, at Forenin
gen ikke paa' det foreliggende Grundlag, hYOreftcr 

agen ikke skønne at ncre fuldt oply t, idet der 
aaledes bl. a. mangler nærmere Oplysning om don i 

Te tamentets Post u omtalte I.ægeatlest, mener at 
kunn.3' La�e endelig Stilling til agon, men at ma!1 
iøHigt gaar ud fra, at Spørgsmaalet om To. tamen
tets Gyldighed. uden Hensyn til det Standpunkt Fo1·
eningen maatto indtage, vil finde sin Afgørel. e Yecl 
Domstolene. 

J<'"'oreningen maa derfor forbeholde ig ethn•rt 
Kra,·, og for saa vidt cler udkrawes en Anmelde!. e 
af dette, ønsker Foreningen nærværende SkriYclse 
betragtet som en saadan Anmeldelse, lworfor man 
udbeder sig Yedlagte Genpart af krivelsen tilbage
sendt med Skifterettens Paategning om dens 11'od
tagelse. 

Ærbødigst 
P. F. V. 

Rich. Lillia. 

Den i krivelsen omhandlede Genpart har 

Foreningen modtaget tilbage forsynet med Skif
terettens Atest om, at en saadan Skrivelse er 
modtaget. 

Naar Spørgsmaalet 01n Testamentets Gyl
dighed er afgjort af Domstolen kan vi komme 
tilbage til Sagen. 

SKRIVELSER OG SV AR 

VELFÆRDSFORANSTALTNINGER 

Til Maskinchef en! 
Dansk Lokomotivmands Forening tillader sig her

ved at andrage Herr Maskinchefen om at følgende 
Forandringer maa blive foretaget paa Lokomotiver 
af Litra »P«: 

Med Sædernes nunerencle Anbringelse kan disse 
ikke virke helt efter deres Bestemmel e, idet en YOk
sen Mand ikke kan komme litl Sæde paa dem. de 
bør derfor flyttes ca. 1GO mm længere ind mod 
Midten. 

Tenderens Vandpaafyldningsaabning i Yen.·tre Si
de bør lukkes den første Meter fra Førerpladsen i 
Lighed med lwad der er Tilfældet paa Tenderens 
højre Side. Ved den nuværende Anordning skyller 
Vandet ofte over Tenderens Forvæg ned paa Fører
pladsen, hYilket er en Ulempe. 

Smørerørets til bageste Balance føl'e udenfor 
Vangen, saa det bliver lettere tilgængeligt under Op
smøringen. 

Kedlen isolere.- bag Styringsbukken, saa d n her
fra udstrømmende ofte meget generende Varme saa 
vidt mulig undgaas. 

Endelig tillader man sig at henl de Op1merkso111-
heclen paa, at man jævnlig hører ]3C'klagelse over. at 
der i Guhet paa Førerpladsen er saa mange · hct
hecler, Personalet stopper di se med Tvist o. lign., 
men dette vanskeliggør Properheden paa Førerplad
sen, hvorfor en Afhjælpning af dot paapegede For
hold. Yilde Yære ønskeligt. 

Haabenclo paa Hrr l\Iaskinchefens vehill ige Be
hancUing af di s mindre Velfærdsforanstaltningel' til
lacJC'r man sig Rt foncnte Srnr naar belejligt. 

Ærbødigst 
P. F. V. 

Hic-li. Lillie. 

'GndC'r Henvisning til Foreningen Shi,·elsc af 
.:21. Juli f. A. (Nr. 1707) angaaende forskellige For
hold wcl Lokomotirer Litra P skal man meddele føl
gende: 

}fan har intet at indYeude imod, at Sæderne for
søgsvi paa et Par LokomotiYe1· flyttes ca. 100 mm 
indad mod Førerhusets :i\i[idte, men man skal dog 
henstille til OYervejelse, om ikke den derrnd opnaaede 
Forbedring af selve Sa1det vil blivC' modvejet, ved at 
Passagen forbi Førerhusets Tvi.'l'rskot samtidig bli
Yer mindre bekvem. 

Forinden Yidere :foretages, imødeser man Forenin
gen Udtalelser de angaaende. 

�ran Yil, fo-relobig forsøgsvis paa 2 Loko Litra P, 
foran ledige Vandpaafyldningsaalmingen i Tenderens 
rnn tre Side lukket foroven fra Tenderens Forvæg 
til don forste Tneraf. tirn.ing i Vandkassens Overdel 
(ca. :'iO mm). 

En Forbedring af møringcn af de bageste Side
balancer forsøges for Tiden foretaget Yed Anbrin
o-else af en Smørekop paa venstre Side af Beklæd
ningen 1iaa Fyrkas ekappens Sadelplade med Smøre
rør ned til begge Balancer. 

Da Fyrkassekappen er isoleret under Beklædnin
gen saavel paa Bagpladen som paa Sidepladerne i 
saR lort Omfang, som dette er muligt under Hen
syn til Styringsbukkens Anbringelse, vil der ikke kun
ne foretages yderligere for at formind. ke den fra 
Kedlen udstrømmende Straalevarmc: 

�[an har anmodet Centralværkstedet om at haYe 
Opmærksomheden henvendt paa Førerhusgulvenes 
Tilstand og drage Omsorg for. at eventuelle Mangler 
i stor.·t muligt Omfang- afhjælpes 1mcler Maskinernes 
Opholcl i Yn�rksteclet. 

Oce Jiunck. 
H. �famsen.

NYT AARSHILSENER. 

Fra Norsk Lokomotiv-mandsforbund. 

Paa min Organisations og egne Vegne beder jeg 
dig overbringe en Hilsen til Eders Organisation med 
Tak for Samarbejdet i det forløbne Aar, ligesom vi 
haaber at vor Broderorganisation vil have fortsat 
Trivsel og Fremgang i det nye Aar. 

Med Hilsen. Robert Lund. 
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Ji'm Sverrigs Lokomotivmannaforbund. 
J'aa min Forbundsstyrelses Vegne beder jeg, med 

Tak for et godt Samarbejde i det forløbne Aar, at 
maatte ønske dig og Eders Organisation en 

God Jul og et lykkebringende Nytaar. 
Sveriges Lokomotivmannaforbund 

Styrelsen. 
Auders l-Jorgs/edl. 

Fm / itfernational Tro usportarbe:iderforbund. 

Med Tak for Eders trofa. te Meclnrbejde i det for
løbne Ani' ønsker vi Eder et 

Godt Nytaar! 
Internationale Transportarbejderforbundet. 

ekretmrer og Persona le. 

l•'ni "/i''i'nJ,a,11ds finske Lokmnoti'tnwnclsforening. 

l•or den store Venlighed som Dansk T,okomotfr
mands Forening og dens Ledelse har vist mod Fin
lands finsktalende Lokomotivmænd, sendes paa vort 
Centralstyres Vegne en hjertelig· Tak, ligesom vi øn
sker Dnnsk Lokomotivnrnnds F'orening og dens ·;11ed
lemmer: 

E:l godt og lykkuhringendc' Nytaar. 
Sign. 

E. l:rmgholm.

Fra fi'i1t/r1.1tds 8'1;e11 ke Lokomolin11a11cls F'ore11i1t{J. 
Dan k Lokomotil-mands Forening onskes et lyk

keligt og godt Nytaar. 
Finlands sYen. ke Lokomotirnrnndsforening-. 

Sign. 
G1·onda/il. 

Fra. cle oslrigske Lokomotivmænd. 
Paa de østrigske Fagfællers \'egne sender ri vore 

danske Kollegel' de hjertelig. te Lykønskninger til 
Aarsskiftel. Yi ønsker at det i det kommende Aar 
maa gaa ror(' chrnskP Kollege1· og deres Fonmmd 
godt. 

Med do h.ierleligste Hilse-ner til lwle Derrs H:'rede 
Bestyrelse: 

Godt Nytaar! 
F'o1· cl<' o,;trig;;ke Lokomotidø1·0ro og l.okomotiY

fyrhødere: 
Si rn. 

./ol,an 1-Jaldreich. Pn111z Harle11/lwler. 

l•'ra, Tysk/(( 11d.� l,nkomnti'c11w ndsorr1a 11isation. 
Æl'odo Kolleger! 

I Anledning af Aar.�skiftet s0nck 1· Yi Dem rnre 
hjerteligste Lykønskninger og heder Dem at videre
bringe vore Hilsener og Ønsker til Deres Forenings 
Medlemmer. 

Ved at kaste et Blik tilba.ge paa det forløbne Aar. 
viser der sig for os ikke store Frem kridt med Hen
syn I.il Forbedring i rnre Løn- og Tjenesteforhold. De 
Anstrengelser, vor Organisation har anvendt, havde 
fortjent et bedre Resultat, men mange Gange er -
som ogsaa De ved - Forholdene . tærkere end den 
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tilstedeværende gode \Tillie og de anvendte Bestræ
belser. De ornrordentlig tunge Krigsskadeserstat
ninger, som trykker de tyske Rig-sbaner, danner en 
stor Hindring for en Højnelse af vor økonomiske 
pg YOr ideelle Stilling, ganske særlig fordi, man har 
frataget os den Mulighed at kunne gennemføre vore 
berettigede Krav ved Hjælp af :Rigsdagen. Vor Mod
stander, Jernbaneadministrationen, har gennem den 
internationale Lov om Skadesersta tingerne, Da.wes
LoYen, faaet stor Magt og Selvstændighed i Hænder
ne. Ganske vi t er det ved den tyske Regerings 
HjcPlp lykkedes os at faa en Re}Jræsentcint for Jern
bcmepersonalet, en Lokomotivfører, ind i det tyske 
Rigsbanr,;clskabs Bestyrelse. Men denne rne Stem
me af I ' vil ikke lige traks kunne fremskaffe de 
nødvendige Lettelser. AlJio-evel glæder vi os orei· 
denne 13e>gyndelse ,c;amt over. at den paagmldende 
som repncsentrrer det samlede Rigsbaneper. onale -
over 700 000 Mennesker - er en nf vore Fagfcl'llcr, 
en Lokomotivfører. 

\'ol't sidste- Delegeretmøde i Frankfurt a. )il. rnr 
Genstand for megen Opmærksomhed fra Offentlig
hedens Side. det vi te sig her. at rle tyske Rigsbaners 
togfrrmførende Personale og )faskinistpersonalet 
holder fast ammen i kollegial Troskab og Solidacitet. 
Vi er overbevist om, at dette ogsaa fremtidig vil Yære 
Tilfreldet. og at vi paa et . aadant Gnmdlag kan op
naa yderligere Fremskridt i rnr Ol'ga ni a toriske Virk
som hed. Det ,·ilde nl'i:·e os en Glcedc, dersom vi i 
dette Arbejde kunde have Støtte af vore Broder
organisationers organisatoriske Arl1ejder i andre 
Lande. ligesom Yi gerne gennem rnrt Arbejde vilde 
l"i1·ke fremmende paa Deres Gern-ing. 

}[ed dette i Tankerne ønsker Yi Deres Organisa
tion de hedste Resultater i det nye Aar, saaledes at 
drt maa lykkes det logfremførencle Prrsonale i alle 
Lande al hlil"e anset og vurderet J)fl.a en j\Jaade .. om 
clr1· . rnrer til den sva:'re og ansvarsfulde Gerning. 

}reel. hjertrlige og organisatoriske Hilsener. 
sign. 

Warsfei'l1. .J. F'orber. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

FREMTIDEN 

� aar man ser til bage paa den organisatoriske 
Interrsse, som ):Iedlemmerne i de forløbne Aar har 
1ist, sel' man med Uro paa }fodlemmer som svigter 
den Organisation, drr er og maa rære det centrale 
i Kampen for hed rn Kaar. Jo større den organisato
riske Kraft ee, med des mere Styrke kan og maa 
de organiserede Le(lere tale :Medlemmerne. Interes
;,ei·. Mængden er altid. den afgørende Faktor i de 
Kampe .. om Arbejderne fører for deres Interesser. 

l ,ønningsloven, som til :Foraaret hl iver underka
stet en Revision dl vise os, al det da ikke bliver til 
det bedl'e, derfor vil det være ønskeligt, at Medlem
merne i Fremtiden maa forstaa, at man ikke rnd 
egen Interesse kan være i Stand til, og urlen andres 

.,. 

-· 
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Medvirken, at skabe bedre, saavel tjenstlige som øko
nomiske :B orhold. ammenholdet er en afgørende 
Betingelse for at føre det ud i Liret man øn. kel'. 
Organi. ationen man tilhører er det eneste rigtige. 
saMel for Tiden som i Fremtiden at tilknytte ig 
med endnu stærkere Baand. 

Vi, der staar som den yngre Del af Organisatio
nen, maa med en tørl'e Aktidtet deltage i Organh1-
tionens Arbejde. Paa os hYiler det i den kommende 
Tid, at skabe fornyet Interesse om den Organi ation 
man tilliører, da den som andet i amfundet kræver 
en fornyet dYikling. Udviklingen vil aldrig la.de ig 
tandse, om dPn lil ·Tider synes stillestaaende. Vejpn 

fremad 01: til Sammenhold; de. to st<t'rkere> man er, 
de to mindre Yil Trykket blive i den kommende Tid. 

Lad Januar Generalforsamling blive Optakten til 
en fornyet Aktivitet af Afdelingens ::Vfedlemnwr. 

K. A. Jes))erse11. 

Det er vist i høj Grad usand.-ynligt, at den 'J.on
ning. lonedsion_. . om den ærede Indsender omtalm:. 
kal sko nu til Fora:uet, Terminen er først lfl30. 

Reel. 

KUNDSKAB ER MAGT1 

.\led clrl nye Aars Begynclel:-;r er cl t ogsaa he
gyndl al gry for \'Ore .\lodlemmrr i Afd. 2, og al Skum
len og Talen om Mangel paa lnleresser maa. haaber 
jeg. nu da Forslaget om Oplysning skal tnrde ud i 
Lil'et, blire slaaet ned. 

Der blev nedsat et drnlg, lnoraf undertegnede 
et· )[edlem, som i Sammen ætningen rnaaske ikke 
svarede til alle :Medlemmernes Øn ker: nu foreligger 
Re ultatet og nu skal Medlemmerne vise deres Boni
tet. -

N aar en ag som denne skal føre til et godt T{e
:<ul hl, g,t>lder rl< > l for·( og fremmest om. at , am
arbejde imellem alle l\,Jedlemmer e,r tilstede: ,·i rnaa 
alle virke om Agitatorer for agen, og ikke . pare 
o. J'or rbejde. lwor det kan gan1e denne. Husk. at
all cJc:l, du ka11 lære igennem YOrl nre Arl,ejde. kan
komme clig lil Gode i alle Livet Forhold. Det er ikke
nok at læ o Rin Avis, 1nan skal kunne fol'staa de For
hold, hvorom den skriver . .  etop den Slag Ting vil
b!il·e Genstand for Hely ning.

Der vil . amtidig gires dig Lejlighed til at rette 
Spørgsmaal agen Yeclrorende. og du kan i Disku. -
sion selr frem. ætte din �[ening om agon og faa den 
reYideret, -der::;orn den er fOL·kert, - og hvem af os 
er ikke ofte indstillet forkrrt paa en Sag. 

Det er Arbejdets Ide, der her er skitseret for dig. 
nu 111aa Yi alle gø1·e 1·ort til. at Hri-;ultatel hliYC'I' slor
laaet. 

T(olJC'nharn. den 16.-1.-29. 
K. E. Ohlenclorff. 

TRANSPORT AGENTURETS 

VIRKSOMHED. 

ForC'clrag i Jernbaneforeningen den 22. NoYcmber 192" 
af Trnfikinspcklør Arn. Jensen. 

(Eflel' •Vo1· Stand,.) 

(Fortsat.) 

For Firmaerne i Provinsbyerne er Automobilet 
b!e1·et �[idlet til i vid Udstrækning at trænge ind 
])Fut konkurrerende fjernereboende Firmaers tidligere 
Omraader. Jo Ledre Kørselen er organiseret, jo 
b dro et· Firmaerne slaaet an, og der foreligger ad
skillige Ek. ernpl ,. paa. at Hovedbyernes store - tid
ligere Yelindarhejderle - Firmaer i visse Egne dPl
vi. or slaaet ud. De ved denne J{or el muliggjorte 
regelmæ. sige ugentlige Besog - undertiden flere 
ugentlige Besøg - den Omstændighed, at \'aren hrin
ges fra Dør til Dør, og don lette Ado-ang til hyppige 
Forsyninger, · har i høj Grad tiltalt Kunderne. 

Firmaernes Udgifter vod selve Kørselen maa na
turligt tage. ind paa Priserne for de leverede VåreT. 
undertiden beregnes dog et ærligt Tillæg for Kørse
len, og enkelte Firmaer befordrer foruden egne Ve
rel" tillige, og navnlig i Relurkørselen, Varer for 
andre. Ved en nærmere Undersøgelse angaaende 
dett0 særlige Tille-eg, har det vist ig at være Tet højt, 
i enkelte TiU,elde endog aa højt, at det væsentlig 
OYersteg Omkostningerne ved Jernbanebefordring 
med Tillreg for T-Ijemkørsel fra Station, og clet har 
del'for været de Firmaer, der beregner et san hø:it 

Tillæg for Kar el, at der endogsaa ligger Fortjeneste 
paa denne Gren af Forretningen, ret ubelejligt, at 

ndt-rsogelsespersonalet i vid Ud trækning korrige
rede de Oply,:ning01· °PiTmaets Kunder sad inde med 
om J ernhanefnigtel'l1o. 

Korsel med La lcmlomobiler i fast Ri,.te. 
Konce sionspligl. 

Fa te daglige og ugentlige endinger af Mælk. 
Smøl'. J. Flæsk, f. Kød m. v. danner, hvor saadanne 
forefindr , Grundlaget for denne Kørsel, der iøvrigt 
understøttes ved Befolkningens Trang til et person
ligt �Jellernlecl mellem sig og Leverandørerne (Korn
missionsforl'otning). De faste Sendinger køres i Al
mindelighed lil Pri er, der ligger under Jernbanens 
Priser, og i Returkørsel tages da Stykgods (Sukker 
og Colonial). Vognladningsgods efter Takstklasserne 
,i. og 5 og Foderstoffer. 

:Bor Returkørsel beregnes Jernbanens Priser, un
dertiden med el Tillæg for Befordring fra Dør til 
Dør. men til større F01·sendere køres der Lil Tider 
n"0sentlig under Jernbanens Priser. Til Gengæld be
regne · da ofte høje Priser for mere tilfældige For
sendelser. De faste Forsende! er overtages hyppigt 
efter forndgaaende Licitation, og da for en længere 
Periode (1 Aar). Den Om tændighed, at større Ffr
maer betaler en vis Pris pr. 100 kg for Varernes 
Afhentning ved Lager. støtter Kørselen i væsentlig 
Grad, idet Prisen for Befordringen til Modtage.i:en 
derved kan reduceres tilsvarende. Kørselen er af
hængig af. at der tilstaas Indehaveren af Køretøjet 
Koncession. 

" (' 

s 
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Kø·r el med Laslctufo111obiler eller 73eslil/ing.

l Tncler denne Kør. el maa formentlig blandt an-
. 1 vende· til del henføres alle de KøretøJer. c er an · 

d I. . t'l S . l terier Kør elen u -Tran porter a. vin 1 vme. ag , . . 
føres om Regel paa de 3 før le Dage i hver U��·
og i Tilfælde, hvor Opsamling hos flere_ f?rskelhg

_
e

J d f. d . Sted maa Automob1leJerne og-,e,·e1·an ører 1n er , . Ir . 1 I t · 1 J:>1 · t t øge KoncP, swn paa "-ørse.en.su a rn n· 1 1g a · · • 1 · 'I''d Retssa.,. h l'ls ende 1ge Herom rprserer for 1 en en ·. "' 
Af 1 k blive af stor Betydnmg for Baner

.
ne. gøre e ·an 

l · K I ·tottes rnd at mange Andelss agtener
11n-:C' l'll '> " • • 

betaler Producenterne rel høje I�ørepenge for Sn-
nenes T,p,•ering direkte pac� Slagtenet, mede!1s der ved 
Levering paa J crnbanestati�n i Almi�dehghe� kun 
betales Jernbanefragt, men mtet for Kørsel til St�
tion. net gælder for Producenten Yed Autol11:ob1l
beford ring at til tvinge sig en saa lav l:lefor�rmgs
pris pr. 8Yin, at han , elv faar nog_en FortJeneste 
dci·,·ed. og herlil kommer, at Kørsel til Jernbane ta
tion ,pares. I de Perioder af Aaret, hvor _Landbru
oets Drift kræver fuld Udnyttelse af ArbeJdskraften 
�ed selrn Jorden, er det en ikke ringe Fordel at 
spare ?l[and kab og He le til kilometerlang Kørsel 
til Jernbanestation. 

,'ystemet med dbetaling af Kørepenge er frem
t\'llng-el af ck nær wd lagtericrne boende Andels
hawreo, clPr seh· kol'le vinene til Slagteri. Efter 
Automobilkor elrns store Opsving derefter fremtvun
get Hf HllP Andelshavere som on almindelig Ydelse. 
og Forl1øjelser af disse Kørepenge or cl�refter se
nern indforl af nogle Slagterier, som et Middel i den
indbyrde. Konkurrence om Svineleveringer, der bc
�taar mellem Slagterierne. 

Den laYe Befordringspris pr. vin opnaas ved. 
at Automobilerne som Regel kan faa H.eturlast. 
narnlig hvis lagteriet ligger i en Havneby. 

En nærmere Udredning af Priserne for Automo
biUJefordringen vilde her føre for vidt, kun skal 
bemærkes. at mit Indtryk af Automohilkørselens 
Rent.ahilitPt er dette, at udover den rene Nærtrafik 
er Kørselen ikke nogen ind1Jringencle Forretning. Den 
kræYer den yderste Anspændelse af døveren, Ar
bejd. dagen strækker sig ud over N ormalarbejdsda
gen. og ettoud1Jyttet naar i mange Tilfælde ikke 
op paa Højde med almindelig Arbejdsmand. lønning,
uagtet Bilerne ofte kører overbelastede; hyppigt fore
lflgne 'Eftenejninger i Ro kilde har tilfulde konsta
teret delte. men det synes som om Politiet mangler 
C'ffrktir 11idler til at imødegaa denne Tilsidesættelse 
a [ Lovens Bestemmelser. Den frie Tilværelse paa 
Landevejen lokker dog mange. Lastbilejeren er sin 
egen Manp, arbejder helt i egen Interesse og søger 
paa alle Maader at supplere de knappe Kørselsind
tægter, blandt andet ogsaa Yed at virke som kom
missionslønnet Agent for �øbstadens Forretninger, 
og den rigtige )fond synes at knnne holde Kørsele11 vedlige. 

* 

Ved hvilke Midler kan Banerne da mest hensigts
mæssigt imødegaa den mod God befordringen ind
satte Konkurrence? 

Paa Grundlag af de ,·ed Under ogelsl'n indhøsted 
Erfaringer skal fog da kort søge ,tl pnecisere . for 
Dem det, der allerede er gennemfort og noget af det. 
der bør søges gennemført, for at ogc Banl'rne. :.\[od-
tand kraft, for at beYare de endingcr ri Il 11 har, og 

for at generhverve noget af det, clC'r Pr ta.bl. 
Det Utal af Oplysninger. der ved li- �\la,rneclers godt 

Arbejde i Marken bleY tilfort d v,llget, k lnrlagdc 
. trnks. at ikke Banernes Tak byl'lem alene n1r af
o-ørendo fo1· Erhvervelsen af taht Trafik. [ nok saa 
hoj Grncl spillede Spørgsmaalet 0111 BanernP� Bcrecl-
kab (Prnpagancla, høflig og hjælp om llPhandJina 

af Kunderne. Sidesporanlæg. Ilefordringslidor, God::;
udkørsel m. m.) ind, og Undersøgelsen fa tslog klart, 
at selv det bedst anlagte Takst ystem delvis vil svig
te naar Beredskabet overfor Kunderne ikke er orga
niseret paa rette Maade. Under øgelsens Resulta.ler 
blev blandt andet en Behæftelse pafl., at det nytter 
i Almindelighed ikke at haYe en prisbillig og kva
litetsmæssig fin Vare at tilbyde, naar man beholder 
. in Yiden om Varernes Fortrin for sig . eh. 

Først paa Baggrnnd af et vel organiseret Bered
skab kan Banernes Takstsystem hygges op, og jog sbi l 
da nwddC'le Dem lidl om de Erfaringer. Udrnlget har 
ind!JoslPI anga;·ende Banernes Beredskab, de 1langler. 
der er paapeget. og de reformatoriske ,..Enclringer, der 
anses for ønskelige. 

Propaganda for Godsbeforclring. 

I)('[ har ,·isl sig at Y,t're i IJ0j Urad bclimC'ligt at 
komme i nærmere Kontakt til Banernes nuværende 
Piler tid!il(e:·r 1 under. :\'lan har kunne[ forsyne dis. e 
med Onl)"sningc•r om :Banernes Tak.-ter, (i adskillige 
Tilfælde betalte Forsenderne altfor høje Priser for 
Automobilbefordring) og allerede paa disse Oplysnin
ger er der erhYervet mange Tran porter for Hanerne. 
Forsenderne har benyttet Lejligheden til at fremsætte 
sine BesYæringe1: oYer grnerende Takstbestemmelser, 
over mindre heldige Forhold paa den Station, over 
hvilken Forsenderen modtog eller afsendte det Gods. 
der endnu blev lwforclrcl med .Jernbane osv. Som For
holdene ligger nu. e or det nodvendigt. al Oply ·ningsar
hejclel bl'inges ind under faste :Former, idet det ikke er 
nok, at lationernes Per,;onale blot forholder sig ahen
tende overfor de Transporter, der maatte tilbyde sig, 
og dermed mener at have opfyldt sine tjenstlige For
pligtelser overfor den Etat, det tjener. Det er en 
tvingende Nødvendighed, stadig at staa i det bedste 
Forhold lil Befolkningen, og stadigt at søge denne 
paavirket for Benyttelsen af Jernbanebefordring, hYor 
denne Befordring ikke stiller sig for ugunstigt i For
hold til Automobilbefordring, med andre Ord at kom
me Godset imøde, i Stedet for blot at afvente det, der 
maatte komme. 
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Spørgsmaalet løses ikke alene ved, at Administra
tionen ved generelle Takstnedsættelser udsender en 
Reklamebrochure beregnet for alle Forsendere, idet 
en saadan Brochure ikke byder den enkelte Forsen
der de Oplysninger, netop denne har Brug for. Hen
sigten med Udsendelsen af en saadan naas derfor 
ikke og det maa iøvrigt anses for utilstrækkeligt, at 
lade

1

-det hero ·ved en enkelt Paavirkn.ing. Kun ved 
Yedvarende at bringe sig i Erindring, ved stadigt 

' . 

l 

,. 
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at være ude cfter Godset, og ved at anvende de For
mer, som en hensigtsmæssig Reklame nu en Gang 
ikke kan være foruden, kan et Resultat opnaas. Hul'
tig, billig og sikker Befordring hør være den DeYi"e. 
under hvilken der sætte ind, og der bør ætte ind 
i alle Tilfælde, hvol' man ved Takstændringer (De
tariferinger o. I.) og Køreplans kifter ætter Prisen 
noget ned eller fremskynder Befordringsha ligheden. 
:;\fen ogsaa ude>n for disse Tilfælde bør Forsendernr 
nu og da erindrcs om at anvende Jernbanetransport. 

Tilrettelæggelsen af dette Propagandaarbejde og 
darbejclel. en af de hel'for nødYendige Reklametryk

sager bør hegges paa ecn Haand, saaledrs at En,;
arteth d tilvejebringe . 

Jeg kull(le lR'nko mig Propagandaarbejdrt orga
ni eret paa f0lgC'nde )faadc: 

lfl'<'I' Pnkelt tation (Godsekspe lition) ltar tit 
Pligt til Stacligh< ?d at hal'o <?n ,t jourført Fort<?gnel.�" 
ov<?r alle storrl' Porsrnd<?re (saa,·el de, del' bt'nylll'I' 
Jernbanen, som cl<?. der bruger anden Befordring) 
med Angivel.'l' af. l1Vilke Y,uer disse forlrinsris har 
til Befordring. og O\'Cl" hvilke Slnt'kninger Transpol'
terne falder. 

( l'n,-ts,ettes.) 

ILSENBURG,DIESELLOKOMOTIVET. 

Motorens Arbejdsydelse r gnlcrcs Yed at 
indspl'Øjte større eller mindre Mængder Brænd
olie, hvilket ved Hjælp af en 'entrifugalregu
lator til passes for den paakræ,,ede Kraftudvik
ling. Motoren er inclkap let folclstændig stø,--

og olietæt. møringen sker med en Olietryk
pumpe. '

l

'il Motorens Igangsætning anvendes 
Trykluft, som tages fra en paa Lokomotivet 
anbragt Trykluftbeholder. Trykluften i Behol
deren tilvejebringes og vedligeholdes under 
Motorens Gang, ved at en Del af Arbejdsgas-
en i Cylinderen gennem en fjederbela ·tet Kon

traventil strømmer ind i Beholderen, indtil 
rl'rykket i denne har naaet en vis Højde. 

Motornn k les med \
T

and fra en særlig Køle
beholder. hvorfra det afkølede Vand af en Køle
pumpe trykkes gennem Yandlrnppen udenom 

'ylinderen, og tilbage til Kølebeholder n. 

Fip;. 3. llsr11 hu l'g-Dit'SC'ilokomot iv mNl Godsvogne. 

J<i.�. 4. Tlsc•nbul'g-Dit>sc•llokoniotiv paa i:'r0\'0[111· ran Hrnrkenba11<•11. S1igni11g I : 30. 

I. 
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.F'ra Motoren overføres Kraften gennem
Tandhjul og Kobling til en paa Lokomotiv
rammen lejret Mellemaksel og herfra med DriY

og Kobbelstænger til Lokomotivhjulene. Igang

sætning og Standsning af Lokomotivet samt

Ændringer af Kørehastigbeden sker ved Hjælp

af U inger-Friløbs-Friktionskobling, som gi

ver en sikker og stødfri Igangsætning. Den
hyppige og fintfølende Indstilling efter Hastig
hed og tigningsforbold, som af Føreren maa
foretages ,·ed de almindeligt anvendte Skrue
fjeder-Friktionskoblinger, falder fuldstændig
bor, naar denne Kobling anvendes, da den ved 
Kørsel nedad Faldstrækninger, hvor Motor
kraften er overflødig, automatisk ophæver Mo
torens Medvirkning, og ligeledes lader Moto
rens Kraft træde i Virksomhed paa de Steder, 
hvor der behøves DriYkraft til Togets Frem
førelse. 

Ved Togets Igangsætning indstilles Kob
lingen til den mindste Hastighed. Efterhaanden, 
om Farten stiger. ind tillcr Koblingen sig 

trinvi til den større Hastighed, og samtidig 
udløses Koblingens Indstilling til en lavere 
Hastighed. Motorens Arbejde vil stadig, hvor 
det er nødvendigt, virke paa de kraftoverføren
de Organer, om forbinder Motoren med Driv
hjulene, hvorved Lokomotivets r:rræk i Toget 
ingensinde afbrydes. om man ser, behøver 
Lokomotivføreren ikke at betjene Usinger-Fri
løbs-Friktionskoblingen under Kørslen. 

Koblingen, om kun bestaar af faa Dele, 
der alle er af Staal, løber i et Oliebad. Samt
lige Tandhjul er fræset af fineste Specialstaal. 
Hele 0Yerføringsmekanismen er indkapslet 
støvtæt, men er let tilgængelig. 

Lokomotivstellet bestaar af to Flusjern Ho
veddragere, forbundne med paanittede Tværaf
stivninger. Gennem Bladfjedre hviler Ram
men paa Akselkasserne, som paa sædvanlig 
Maade i Rammen er anbragt forskydelig i ver
tikal Retning. 

I Staallejer paa Lokomotivrammen er Mel
lemakslen anbragt. Fra Mellemakslens Krum
tappe, som er forsat 90 Grader, overføres Kraf
ten til Hjulene. 

Førerhuset er forsynet med tætsluttende 
Skyde- og Klapdøre. Alle Betjeningsdele, deri
�landt en Sandstrøindretning, er anbragt let 
tilgængelig i Førerhuset. Lokomotivet er ud
rustet med en kraftig Vægtstangbremse for at 
sikre en hurtig Standsning, men Lokomotivet 
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kan ogsaa bremses med Motoren. Den største 
Hastighed ved en Belastning af 350-400 t er 
15 km/Tim. Driftsomkostningerne beløber sig 
til 3 a 4 Øre pr. Hestekrafttime. 

F. Spøer.

DØDSFALD 

Oscar Larsen. 

For ganske kotl Ticl siden 0111talLe yj her i Blaclel en 
af l<'oreningens .,Eresrn •dlem111er tidligere Hovedkasserer, 
fhv. Materialfonalter Oscar Larsen paa Grund af hans 
Afgang fra Statsbanernes Tjeneste, lidet anende, at vi ca. 
2½ Maaned eftL'r igen skulde bringe en OmtaJ af ham paa 
Grund a[ hans Død. Oscar Larsen havde forinden hans 
Afgang nuret sygemeldt nogen Tid for en Tarm- og 

tof. kiftesygclorn tillige har han i mange Aar lidt af 
Sukkersyge. 

0 car Larsen var i Foreningens første og vanskelige 
Aar en udmærket Kraft indenfor Ledelsen, 1 hvilken han 
foruden Hovedkassererposten beklædte Posten som Næst
formand, og som saadan paahvilede der ham forskelligt 
Foreningsarbejd , som for aa vidt ikke ber01·te hans Ger
ning som Hovedkasserer. \ cd hans Overgang til Material

forvalterstillino-en blev han paa Grund af sine Fortjenester 
af Foreningen udnæ\·nt til Æresmedlem. 

Oscar Larsens Bisættelse fandt Sted Fredag den 18. ds. 
fra Bispebjerg Krematorium under stor Deltagelse. 8 
Afdelingsfaner, Organisationens Banner saml Maskinaf

delingens Fane 1 araderede ved den blomstersmykkede 
Kiste. 

Efter Præ tens Tale ved Baarcn Lalle Organisationens 

,, 
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Formand og mindede. i . mukke Ord Oscar Larsens Ind
sats for Lokomotivmændene. Formanden udtalte bl. a., 
at Oscar Lar. eus Minde var indskrevet ForC>ningens 
Historie. 

c. flt.

MOTORFØRERKURSUS 

Fornylig har 6 a[ Statsbanernes Lokofyrbødorc gen
nemgaaet et Kursus i Betjening af diesel-elektriske Mo
torkøretøjer. 

Ingeniøra . Bur che, Generaldirektoratet, bistaaet af 
Ingeniørass. Schilder, 1. Di trikt, l�ar for� laaet Und_er
visniugen, der er foreg1,1.aet del� i Generaldirektoratet, Jel 
i Remisen, Gb., og dels ved Strækn.ingskørsel. 

K"ursuset · afslulledes Lørdag den 5. ds. ved 'e1� Ek. ,�
menskørsel, Særtog Kh-Fs-Kh under Overværelse af 
Ma kinchefen og de to forannævnte Ingeniører. Der blev 
givet 2 Karakterer, 1 for Kørsel og 1 for Teori. 

De 6 Molorføreraspiranter, der alle bestod, var: K. 
Pedersen, Aarhus, A. Holmtoft, Fredericia, A. F. Conrad
sen, Thisted, C. tigborg, Masnedsund, N. P. E. ielsen, 
Langaa, A. H. Hansen, Gb., København. 

JULETRÆSFEST 

Naar den . lore Højtidstrafik er overslaael kan Loko
motivmændene begynde at rette Ryggen, der gik jo et Par 
ekstra Kasser Kul til i Jul n, saa nu skal del alter være 
rart at kunne føle sig som Mennesker igen, og i rigtig 
Erkendelse af, at Julens Tid er Børnenes store Fe l, havde 
de københavnske Lokomotivfyrbødere - en gammel hævd
vunden Tradition tro - arrangeret Juletræ med Udde
ling af Gaver og Godter for Medlemmernes Børn. Et 
tort Arbejde er gaaet forud. inden Festen kan begynde, 

men med et arbcjdsivrig Festudvalg og to fortræffelige 
Kolleger i Spidsen, Afdformand J. Knudsen og Afdkas
sereren K. Svendsen blev alle Vanskeligheder overvundet, 
thi Festen indebar en ri" Belønning til dem, der havde 
staaet for Arrangementet i Form af alle de glade og til
fredse Barneansigter, der straalede om Kap med selve 
Solen. - Lørdag den 5. Januar i Haandværkerforenin
gens smukke Fe. tsal er alt klappet og klart til at mod
tage 200 Børn. Kl. 1 pr. marcherer de spændte og for
ventning fulde Børn ind i Salen til Tonerne af »Højt fra 
Træets grønne Top .... «, og det kan nok være, at der 
bliver Røre i Rækkerne, da Børnene ser det smukt pyn
tede Juletræ, det er jo noget andet end det, der staar 
hjemme i Stuen, tænk det naar helt op til Salens Loft -
aa piller Musiken alJe de dejlige Julesalmer, og Børnene 

synger med: •Glade Jul, dejlige Jul .... «, hvor lyder det 
kønt dis e klare og rene Barneslemmer, mange Voksne 
nikker med Hovedet, de kommer til at tænke paa, da de 
selv var Børn - men hvad er et Juletræ uden Julenisse, 
det er som Æg uden Salt, og saa taar ban der midt i 
blandt Børnene, med det lange hvide Skæg, de røde Strøm
per og buldrende Træsko, og det kan nok være, der 
kommer Liv i Kludene, nart leger ban Lokomotiv med 
dem eller foredrager en eller anden Sangleg, . om - den 
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kender Yi alle - ,Jeg gik mig uver Sø og Land .... «. 
nart ·idder alle Børnene bænk de omkring de dampende 

.,bokolad kopper og Oceaner af Kager og Wienerbl'Od bli
ver sat til Liv , det r rnl nok noget. der smager. - saa 
kommer Prikken over i"et en Pose Godter og en Gave til 
hvert Barn, Legetøj til de mindste og til d sloro en nyttig 
Gave, tilbage til Salen, hvor Musiken . piller op til Dans, 
og saa røre de maa Ben, men Aftenen har været lang, 
og det ha:mder, at en eller anden falder bag af Dansen -
i en Krog sidder en lille Pige med sin Dukke fast knuget 
ind til sig, hun over saa trygt, indtil Moderen faar Øje 
JJaa hende og bærer hende ud .... , ja, nu er Klokken 
bleven 22, og Fe ten er forbi for Børnene, alt skal jo have 
en Ende, og de Vok:snc skal ogsaa have en Svingom. -
Der er vel Grund til at takkC' dem, der trak Læsset, for det 
. kal iges, at ikke alene var Aftenen en Oplevelse for Bør
nene, men ogsaa i' 'æi·deleshed for dem, der overværede 
Fe ten. Gid der altid maa findes Kolleger, som ikke er 
bange for en Indsats for at gøre denne Aften saa lys og 
fest]jg som mulig. Men alt er desværre ikke rosenbestrøet, 
naar man tænker paa det alt overskyggende pørgsmaal, 
der hedder Afløsning, saa kan det ligefrem løbe en kold( 
nedad Ryggen - for det er vel nok noget, der kan sætte 
sin Mand graa Haar i Hovedet -, og til denne Fest var 
det i usædvanlig Grad, saa alle de værre ikke kande faa 
fri, men det bør fremhæves, at Lokomolivmesteren ikke 
alene tillede sig forstaaeucle, men ogsaa gjorde, hvad ban 
formaaede. at aa mange kunde faa Aflø ning, der er kun 
det. tilbage at ønske, at naar vi den 1. ,,larls hanker paa 
Porten for at faa Aflø. ning til vor store aarlige Fest maa. 
kunne faa det nødvendige Personale til Afløsning - det 
bør opfyldes, Hr. Ma�kinbJ8tyn·r --! 

U. /,øvborr,. 

RANDERS AFDELINGER FESTER 1 

Søndag den 6. Januar afholdt Rander. Afdelinger deres 
aarlige Julefest i Klubbens Selskabslokaler. Der var som 
sædvanlig stor Til lutning. Kl. 18 aabnedes Dørene til al 
Herligheden, og en stor Skare Børn og Voksne indmarche
rede til Tonerne af Lokomotivmændenes March spillet af 
Hr. Holmgriins Orkester, hvorefter der blev budt et særlig 
Velkomst til Børnene. 

Ved Børnefesten uddeltes mange smukke Gaver, lige
som der ved de forskellige Gættekonkurrencer og Lod
trækninger var mukke Ting at erhverve. Gaverne ud
delte under festlige Former, ligeledes var der Optræden 
fra cencn, som vakte vild Jubel. Kl. 22 var der Slut
finale for Bø:rnene. Et.. Be.vjs ]:la.a, .at de l:iavde moret sig, 
fremkom ved, at de mange klare Børnestemmer udbragte 
et klart og velment Leve for D. L. F. 

Kl. 22,30 log de Voksne fat med det ved Randers 
Afdelinger aldrig svigtende Festhumør Kl. 23,00 intonere
des Marschen paany, og alle marscherede ind til et smukt 
og overdaadigt Kaffebord, hvor Fest.udvalgets Formand, 
Lokomotivfører Hjalmar Nielsen bød den store Forsam
ling velkommen i smukke Ord, derefter blev en Sang, af

fattet i Dagens Anledning til Lokomotiv- og Motormænde
nes Pris afsunget og høstede stort Bifald. Flere havde 
Ordet, der udbragtes Skaal og Leve for mangt og meget, 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

bl. a. for at det gode Kammerat kab og amarbcjde 
maallc bevares saavel ind- som udadtil. 

Efter at der var budt • V clbekomne« fortsattes Dansen 
med største tilladte Maksimalhastighed, og Uhret gled hen 
paa de smaa Timer. inden man kørte »i Hus•. Alt i alt 
en Fest, om var Lokomotivmændene værdig. D n lags 
styrker de indre Forhold og Kammeratskabet. For at saa 
mange. om on k de det, kunde deltage i Festen, skyldes 
Kammeraterne ved Aalborg Depot en Tak, hvoraf en Del 
still de sig til Disposition ved al forrette Tjeneste her, 
ligeledes skyldes Lokomotivmester Aarkrog en Tak for sit 
uegennyttige Arbejde ved Tilrettelægge! af Tjenesten saa
lcde . al saa mange, som ønskede det, kunde deltage. 

., 

INTERNATIONALE 

JERNBANEMANDSKONFERENCE 

Den 23. og 24. Januar sammentræder Internationale 
Transportarbejder-l!'orbunds (I. T. F.) Jernbanemands
sektions Tillidsmandsraad til Konference i Prag. 

Paa Dagsordenen findes bl. a.: Sekretariatets Virhom
hedsberetning, EnmandsbPmauding af Lokomotiver og a,u
tomatisk Kobling: (begge de sidste pørg maal i Forbin
delse m!'d de Forhold. regler, der som Følge a[ I. T. F.s 
Indgriben blev truffet af Internationale Arbejderkonferen
ce i Geneve og Internationale> Arlwjd bureaus Styrelse); 
Sikkerhedsbestemmelserne for .Ternbanepersonale. 

Endvidere kommer man Lil at udveksle Tanker om 
Sporgsmaalet: Er der nogen ammenhæng mellem den 
sid te Tids Jernbaneulykker i de forskellige Lande og Per
sonaleindskrænkningerne? 

Til Konferencen er hidtil aum ldt Jernbanemandsor
ganisationerne i England (.Tcrnbanemandsforbudet og Kon
torpersonalets Forbund). Ty kland, Frankrig, Sverige 
(Jernbanemandsforbundet og Lokomotivmands Forbundet), 
Danmark (Jernbanemandsforbundet og Lokomotivmands
forbundet). Norge (1 ordisk Lokomotivmands Forbund), 
Østrig, Schweiz, Belgien, Spanien, Tjecko-Slovakiet (den 
tjeckiske, den tysksproglige Organisation og Lokomotiv
mand forbundet), Nederlandene og Nederlandske Indien, 
tilsammen repræsenterende mere end 1 Million Jernbane
mænd. 

En Togkatastrofe i England 

fandt Sted Tirsdag . ds. om Aftenen ved. 
tog fra Eri tol til ottingham pa.a Grund af 
liderede med el Godstog. Lokomotivføreren 
toget og tre mandlige Pas agerer dræbtes. 

En Jernbaneulykke i Bøhmen

at et Post
Taage kol
paa Post-

fandt ted Onsdag den 9. els. om Morgenen ved, at 
Hurtigtoget til Prag i ærheden af Stationen Okrulitz 
med fuld Fart kørte ind i et Godstog. Ved ammen-
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Lødet blev Hurtigtogets Lokomoti\· og fone te Vogn øde
lagt. Lokomotivføreren og Lokomotivfyrbøderen dræbtes 
paa Stedet. Tre andre Jernbanemæncl saaredes alvorligt. 

Ulykken antages at krlcl s et fa !frossent porskifte. 

En knækket Bandage 

opdagede af Lokomotivføreren for Tog 43 den 5. ds. 
efter Ankomsten til trib. Det var det ene Drivhjuls 
Bandage paa Loko R 937, der var sprængt og viste en 
Aabning paa ca. 10 111111 Bredde. Ma. kinen var for ganske 
kort Ticl siden kommet ud af Værkstedet oo- Bandagen 
var ca. i\ cm tyk. 

Finske Lokomotivmænd 

besøgte Ridstc ommer Danmark og aflagde bl. a. og
saa Besøg paa ·vorl 'Fel'iebjem ved Refsnæs, om det 
glædede dem meget al lifte Bekendtskab med. 

Disse Lokomotivmæncl bar nu lige ved Aar. skiftet 
sendt Dansk Lokomotivmand· Forening en meget værdifuld 
Gave til vort Feriehjem, bestaaencle af en overordentlig 
smuk Bog, indeholdende n Masse pragtfuldt udførte Pro
spekter fra Finland. de tusinde Søers Land. der giver et 
glimrende Billede af dette> Land særegne og storslaaede 
Skønhed. 

Bogen er foran forsynet med Dedikat10n og tilegnet 
Dansk tokornotivmands Forening. 

Verdens største Diesellokomotiv. 

Den russiske Sovjetunion har bestilt et dieselelektrisk 

Lokomotiv paa 1500 Hestekræfter. Lokomotivet, der skal 

forsynes med Sulzer-Motorer. skal være Verden hidtil 
største Diesellokomotiv; det skal benyttes til Godstogstje
neste paa Jernbanelinierne i de vandfattige Steppeegne. 
Det er Hensigten at Bestillingen skal efterfølges af flere 
lignende, dersom Forsøgene med det paagældende Loko-
motiv falder heldigt ud. Voraus.

Automobiltrafiken i Amerika 

gjorde sig først gældende som Konkurrent til Jern
banerne. De amerikanske Baner var da ogsaa de første, 
som maatte gribe ind for al faa en Ordning. Jernbane
selskaberne begyndte med at forøge Togenes Antal og at 
nedsætte Taksterne og at køre billige Tog. Men dette viste 
sig frugtesløst, fordi Bilerne førte Passagerer og Stykgods 
fra Dør til Dør. Saa begyndte Jernbanerne at køre Motor
vogne, men heller ikke det virkede. I 1920 havde Jern
ban rne 50 Motorvogne, i 1925 5000. Saa besluttede Jern
banerne sig til . elv at oprete Bilruter. I Begyndelsen 
lønnede de sig ikke, men i Slutningen af 1926 gav de 
allerede et goclt Over kud. Enten maatte de private Bil
s.elskaber give op eller de maatte afslutte Overenskomster 
mecl Jernbanerne. De samme Billetter gælder nu baade 
for Biler og Jernbaner, og man kan paa et Utal af Stræk
ninger vælge, hvilket Befordring. rnidd I man ønsker. Ved 

ammen. lutnino- af Trafikken spares der nu aarlig 1 Mil
lion Togkilometer. Great orthernbanen har samlet alle 
smaa Bilselskaber til et ene te stort og driver del. Paa 
kortere Strækninger bruges omtrent udelukkende Biler. 

De Principper, man gaar ucl fra, er følgende: 
1. Lastbilerne skal samarbejde med Jernbanerne.
2. En godt ledet Godstrafik fra Dør til Dør ved Hjælp
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ar Lastbiler er det bed te Midde! til Løsning af Tra
fikvanskelighederne i tørr Trafikcentre. 

3. Jernbanen skal befril's for forskellige mindre ide
gr no O" derved [aa Godsvogne ledige til vigtigere
Trafik.

4. Oprette] e af Lastbiltrafik i Forbindelse med Jernba-
1w11 forhøjer ikke alene Jernbanens Transporter, men
r rmindsker og aa Bc>hovot for Depoter. Det bevirker
O"Saa en hm·tirrere God formidling mellem Afsender
orr Modtager.

Som Lokomotivførere eller Lokomotivfyrbødere 

kan "Negre ikke faa An ættelse v d de amerikanske 
Jernbaner. �cgr kan derimod anvende som Kelner , 
Kokke> ,·ed .Jernbanerne. I Sydstaterne> c>r der gerne en 
egen Klasse Vogne for · egerpassagerer. I 111ange Byer 
maa de ikkC' køre med 'porvognecn. \'ed politi ko Valg 
har I egrc arrnn Rettigheder om de hvid i\Icedborgere. 

I Tyskland 

har dl•11 s a·r-kt stig,•11dc Turisttrafik rri\·ct det ty ke 
Higsjer-11haneselskal.J Ani dni11g til at sørge for en bedre 
Uddalllll·I e a[ Iltog. konduktørerne. De Fore pør" ler, om 
d Rc>jscnde fremsætter, sp C'iC'll de udenlandsk'. har vi t. 
al det var nødn•11digt, at der til BC'tjening af foran-
11ævntC' Tog- fandtes t særligt uddannC'I Personale. Tillige 
med god 0111gangsforrn og en rolig og sikkC'r Optræden 
maatte disse Konduktører vær i Besiddelse af godt Kend-
kal.J til Kørepla11 n for den Strækni11g som befare samt 

alle Tilslutniugcr, tillige maa do være fuldt fortrolig med 
alle TjencstC'forskrifter og Tariffer. Desuden er det øn
skC'ligl al d C'r i Stand til al give do forlangte Oplys
ningC'r paa no,-,Je af \'i•rdens progene. For at muliggøre 
dette. ri! Rig jernbanC'1·nc> afholde Kursus i dette Øje111ed. 

I Paris 

klager TrnfiksL•lskabct on·r. at del store Antal I as
, agerl•r, som snyder . ig fra al betale. blirer større og 
tørre. Paa Forstadsj rnbanernc. On111ihu. sernC' og por

vognene horogner man, at Tabene i de sidst Dage an
dragC'r.· ca. 90000 Franc�. Paa Banegaardenc i J Jaris bar 
man i disse Dage op. al storo røde Plakatc>r. hrnri det med
deles, al man hl'rdtl'r agter al tage trengu Forholds
regler o,·crfor alle Grnlispa. sagcrc>r. De vil ud n Undta
gelse bli,·e m-crgirct til Domstolene. hvor de forndL•11 Bø
der mait bc)ale mangC'dohlet Billetpris. Der er siden i 

ommcr bleHt ansat ,O nye Kontrollorcr uden at det har 
givet noget stone H.c. ultat. 

De hollandske Statsbaner 

har givet gode Urif1sres11ltaler i indeværende Aar og 
t111d •r HL•1ivisning hcr:til har .Ternbaneforbundet frC'rnsat 
Krar om l'l ekstrn Tillæg til Per. onalC'l varende til en 
halv ;\[aa11 d Løn. 

Administrationen har· c >rklæret sig villig til al gøre no
get for Personalet. ikh fordi den an aa sig forpligtet 
dPr·til for- at gorc en eller anden ret god, men fordi den 

var velvillig stemt mod Personalet. Man imødekom Hah
delen af Forbundets Krav, aaledes at de hollandske 
Jernbanemænd til Jul erbolclt et Tillæg paa Størrelse af 

n geløn. men under ingen Omstændigheder mindre end 
30 Fl. (45 Kr.). 

TAK 

Tak til alle, om har ,·ist mig Opmær·k omhed Ted mit 
Jubilæum. 

Frits Peter&111, 
Lokf., Gb. 

BEDES BEMÆRKET 

Det bede erindret v •d Flytning at und •nette Po t
væ cnel og i Tide paa det Sted, hvodra der flylles, om 
den Adresse, hvortil Bladet ønskes sendt Postvæsenet 
underretter derefter altid Bladets Ek pedition om Flyt
ningen og om den nye Adresse 

D t volder unødvendig Arbejde for Ekspeditionen. naar 
}leddelelse endes til denne "i ledet for til Posthuset det 

tecl, der f r c, f t 1J t t r s, og i visse Tilfælde kan det med
før, tanclsning i Forsendelsen foruden forøgede Udgifter. 

Derfor: ·ndcrrcl Po tv senet - som foran anført -
og vi er dot sig, at der bliver Uorclcn i Forsendels n, klag 
da til Bladets Ekspedition. 

LODTRÆKNING 

Yc•d Lokomotivf . Julefest blev følgende Numr ud
trukne: /i28 - 549 - 61 - 113 - 462 - 130. 

TABT OG FUNDET 

En Similie Armlænke er fundet vod Julefesten og kan 
afhC'ntes dr. Boul vard 61, 4. th. 

Ovurfort som el.struordi11ær/ Mecllem. 

Pens. Lokf. L. � ielsen. Nyborg. 

Lokomotivmc•strr H. P. Lar. l•n. Fr dericia. 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 21. Januar. 

HU).\KTION: Vcsterl.Jrogado 98 A. 2. al, Kjøbenhavn V. 
TI f. \ eslC'r 8 l73 eller Centr. 14 613. 

A NO CE-EKSPEDITION: 
Ny Vestergade 7. 3. Sal, Kjøbenhavn K. 

clg-aar- :l Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. Telefon Central 14 613. - Kontortid KL 10--4. 
Te!J.11,•1:; _11cw allP Pos//wnlorer i Ska11dinavie11. Postkonto: 20 M1. 

Fn•cleriksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 
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STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER 
NYE BØGER 

Sj •. fals1,r JJl.·F;n. 

15072 13496 

15073 J3487 

15074 

15075 134-93 

15076 l3nOO 
J 5077 13468 
15078 

J5079 
15080 8 81 
J5081 891-
15082 J0784 
150 3a 

15083h 

Stcllll'r, Ew.: Edison. 
Lurlwig. Emil: Menneskesønnen. 
Nørregaard, J.: Augustinus Vej til Kristen-

dommen. 
Scheel, H.: Vildgæssene. 
Wang, Otto: Colette fra Boul'micb. 
Bj rrt•, P.: Hvorledes Sjælen læges. 
Kide, Harald: Artikler og Breve. 
Aristofanes: Acharneerne. Komedie. 
Kjarval, Tove: Fredløs. 
Sødcrbrrg, Hjalmar: Den alvorlige Leg. 
Sterneder, H.: Studenten. 
Kulturhistoriske Personligheder: H. Zwin
gli, H. Peslalozzi, G. E. Lessing. George 

Stephenson. 
Kulturhistoriske Personligheder: Snorre 
Sturl son, 0. Cromwell, A. Di.irer, Camille 
Cavour. 

15084 J 107/4- Bruel. Erik: Mrd ommeren gf'nnern Dan-

J50 5 13278 

l50Nll 

150 7 
15088 13525 
15089 13518 
J5090 13514 
15091 13494 
15092 13409 

mark. 
Klaatsch, H.: �\1.enneskets og Kulturens 
Opstaaen og Udvikling. 
Rubo,v. Paul V.: Dansk litterær Kritik 
det nittende Aarhundrede indtil 1870. 
do.: Saga og Pastiche. 
Ring. Barbra: Lille-Mette. 
Larsen, Thøger: Frejas Rok. 
Hjortø, K.: Drømmen om Kvinden. 
Scott, Gabriel: Fant. 
Brazil, Angela: NyP Kammerater. 

I 5093 13523 Niel en-Illebølle: Julegildet paa Tranekær 
og andre Fortællinger. 

15091- Deledda, Grazia: Efeuen. 
15095 1 %24- Rcnmert, Ellen: Fernanda Hansen. 
15096 
15097 
!:JOH' 

I !')G!l. iL 

15099b 
15100 

15101 
15102 

15103 
15J04 

15105 
1510H 
15107 

15108 

do.: Sonja. 

12929b Frcurhcn, Peter: Rømningsmænd. 
1%11 F uchtwanger, Lion: Jøden Siiss. 

13.'i08a Dreiser, T.: En amerikansk Tragedie, I. 
Del. 

J3508b do. do. II. Del. 
13519 Lewis, Sinclair: Manden som kendte 

Coolidge. 
13477 .]ensen, Johs. V.: Aandens Stadier. 
13502 Wict.b-Knuclscn. K. A.: Dansk Sk1tttep1litik 

ug Finansvæsen. 
13507 Bull, Jacob B.: Ættens Øde. 
13509 Elstcr, K. tl. y.: Spor som blev udslettet. 

Wiborg, Julli: Unge Øjne. 
Zahn, Ernsl: Pittriarken. 
Sparre, C.: Hun danset. 

15109 13510 
Scharle. J. A.: Sjov i Danmark. 
Mc. Evoy: Korpigen. 

I 51 JO 13552 Nielsen, Anton: Grevskabet Bjørnsholm. 
15111 134-82 Korch, Morten: Guldglasuren. 
15112 Tolstoy, Leo: Ekte kabslykkc. 

15113 13515 Johnson, M.: afan 
15114- 13520 Licbcrk ind. I.: Mens Aitlcn vandrer. 
13913b 1352 SøjbC'rg. R: Søkongens Dallcr. 

15115 Bt'rgman, Hj.: Lotten Bremera Ferier. 
(svensk). 

I :j 116 Jon es Mary og hendes Bibel. 
I 511i J 3556 Poulsen, K.: Vandringer. 

Saml alle Deres Kred1:torer paa een Haand. 

Hent en Rekvisition 1 !J� 

Dosseringen 4 Tlf. Nora 484 v 

Tilbud til Tjenestemænd. Nordisk Handske- og Skindbeklædning. De kan for Fremtiden f�a aabnet en Konto paa 1. Klas-
se� Herre- og Dam�skræden samt Herre- og Damekonfektion, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

KJoler ?g Dreng_et�J- Stort Lager af Vinterfrakker og Ulsters. Oehlenschlågersgade 2. Konfekt10ns-Best1lhnger til Lagerpris.
Alt 11aa Ratebetaling til absolut kontante Priser. (Hjørnet af Vesterbrogade.) 

Merl Høiaqteli;e 
J. V• Jen■en, Skræddermester. 61, Kongevej 1358. Vester 4610.
tJd"n 1Jdhe•ali 1111: Uden tJ<lbetalin&' 

FA B R I KS PR I SE R 
AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

- CIGARER - CIGARILLOS 

Ægteskabsbogen SKRAA & SHAGTOBAK 

Hvordan maa begrænser Børnefødslerne
fra 

Oplysend8 - 18 gode Billeder
Støt vore Annoncører I Vi Ih. Langes Fabriker Pris 1 Kr.+ Porto. - s. Vogel,Vestergade 8. København K.

Forlanges overalt. orlanges overalt. 
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Brug Svendborg Eksport Mil-Co 
med 12 °/o Fedt. 

Dt•øje1·e i Drug og mere vel mage1ule. 
(Almindelig Eksport Flocje har kun 9%) 

KoFeøF 

JLØVE 
MaPgarine. 

Spar Pengel 
J{øb Deres 

Vin direkte fra Viniageret 

og spar Mellemhaudlerfort,jene te11. 

Vesterbros Vin-Import 
(G r u n d 1 ag t 1 9 6) 

lngerslevsgade 108 

TANDLÆGE 

TAGE HANSEN'S EFTF. 
S. A. MARTENSEN 

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

Gamillus Nyrups Etabl. 
1-:ymp o,q .Man.,q A/S. 

Købmagericade 43. • København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028 . 

. . . 
Bandager og Syoe11leJeartikler 

I stort Ud valg, 

Sp,cialit,i: 

Bandager til vanskelige Tilfælde. 

Til alt Kontorarbejde 
� Smith 

Premier 
først 

og 
bedst. 

Alfred Fischer & Co.s Eftf. 
ENGHAVEPLAOS 6 

Jernbanegade 6. 
TLF. VESTER 3330 Tlf. 781.9. København. Tlf. 7887. 

A verfer i Dansk Lokomotiv Tidende. 

Drik Vejle Pilsner 

Vejle og Omegn 

RADIO LAGERET 
ALT I LYS, KRAFT OG RADIO 
(LA D ESTATIO N) 

HUSK 

Vejle billigste 

Skotøjsforr etning 
J. 0. BANG

- Hammershus
Telf. 376. 

NøRR EGADE 29_ TELEFON 460 Støt vore Annoncører! N I ELSE N OG RE F SIN G 

Støt dansk Industri! - Køb danske Varer! 

eaa,a·>·m?!iJ 
----------------

Køb danske Varer! K t. T d I Præcisions-Uhre Jensen & Nielsenuns 1ge æn er Ratebetaling. Smaa Priser t,t"rt Udvali? i 
ind ættes med Garanti for ::;::old- H A FRANDSEN moderne Gravmonumenter barhed o� Pasning. Reparationer • 
udføre 1 Løbet af faa _ Timer. Uhrmager Kirkegaardsvej 1. - Tlf 13 79. Sygekassemedlemmer sædvanlig Rabat. Bruunsgade 25 Aarhus Aarhus. ' W. Knoke, Tandtekniker. Sønder&ade51'. Aarhus. CYKLER CYKLER Eclv. ltasmnssen

il111beletallli ement. 
Nye og brugte Dame-, Herre-, Dren
ge- og Pij,l'ecykldr haves altid paa La
ger til billigste Priser. Ratebetaling lodromme. 

tudsgade 24-26 Telf.403 Å H. r b U S Tdf.403
Viberg, Ole Rømersgade 2 

NB. Reparationer udføres Leverer �It i Møbler, �ulvlæpper 
meget blUigt. og Port10retæpper til absolut 

billigste Pri er 

ALFRED LARSEN. Bageri og Condllori

Juveler & Guldsmed. 

Jægergaardsgade 83, Aarhus. 

Hj. af Viukelvej og Sonue gnde 
anbefdles Lokomotivper�onalet. 

Leverandør til Marketenderiet. 
- Morgenbrød bringes. -

Telf. 2063. E. Rosholm Olesen, 

• ., , .> •• 

li 

\'urt Forbrug i Noder, l:h,)! er, 
Ugeblade, Papir, Tel ... 11rammer 

og Foto Artikl er købes bos 

H . Sørensen, 
Bruunsgade 19. Telef 5543. 

AI t i Ko I o n i a I o g U rt e k ram 
t il Dagen bil1 1gt!te Prise r I 

A, Chris-tensen, 
de Mezavej 9 Telef 17 70, 

7 =-------= 
._ ----------- ------
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