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Legeret, Staals Sammensætning
som' en betydelig Faktor
Lokomotivets Afbalancering.
Fra Engelsk ved Otto Bendixen.

Vi har i en 'forngaaende -A:r;tilrnl fremsat
hogle Betragtninger angaaende Lokomotivhju
lenies Afbalanc:Jring, og hvori fremhæves den
stoi·e Betydnµig, d\t har med Henblik paa
B_anelegeme og Hjulslid, at kunne formindske
Kontravægten i Lokomotivets Drivhjul -ved at
gøre de frem- og tilbagegaaende Maskindele
letbere, og derigennem sammendrage Græn
serne i det Kompromis, som Afbalancering's
probleme t er.· Ved Anvendelsen af Special
staal, legeret Staal, hat man kunnet opnaa
det Maal at reducere VægtelU af de' frem- ,og.
tilbagegaaende Maskindele uden at forringe
disses Styrke eller Varighed. , Det legel·ede
Staal, som har vundet saa stor Udbr-edelse
og Betydning, skal· vi i det følgende gøre til
Genstand for ·etn nærmere Omtale efter en Ar
tikel herom i "Railway and Locomotive E°n
gin eering".
Staalets Samm,en,sætning er interessant, og
spedelt naar den iagttages under Mikrosko
pet. Dette Instrument aabenbarer mang,e
saakaldte skjulbe Ting, naar det anven<les t1l.
leg,eret Staal. For mange Aax siden blev A�{S
ler til Jernbanerne i England lavet af saa rent
Jem, som kunde fremstilles. L o w m o o r og
B o w 1 i n g Jern gav maaslæ de bedste Re•
sultater. J,ernaksler, lavede :tf dette Materi-
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ale, var meget -tilfredsstillende for den Lad
ni11g, de havde at bære, og det Arbejde·, de
"k1 1 lde udføre. Aksler, lavede af dette M�
teriale1 nutildags, vilde ):>live for svære til
moderne Brug, men i sin Tid gjorde de god
Fyldest. De knækkede aldrig. Uheld mec\
. dem fik et andet Forløb, de bøjedes, og denne
Situation eller Tilstand aal:>enbarede sig ved
Varmløbning af La.gerne eller Slingring af
Hjulene.
, !
Nu er Formaal,et at faa et legerret Staal, so1P
ikke vil knækkes ,eller bukkes under det svæ
rer,e Tryk, som de arbejd_ernde Dele 11u er
Genstand for, og et yderligere Krav er blevel
fremtvu11g:et efter lVIaskiningeniørernes og
Lokomotivkonstrukt0re:rnes Overvejelser, et
Krav, som paa en.Maade intet har at 'gøre med
d,.e Arbejdstryk, alt bevægende �askineri er
underkastet. Detfe er Problemet at afhalan
cer-e Lokomotiverne saa nøjagtigt· som 1trnligl
for Broer og' Spors Skyld.
Naar Staal ses under et ,Mikrnspop, ,,jser
det sig at vætt� sammensat af meget smaa Dele, Atomer eller Korn, og at Berø1:ing1en1 mellem
disse I{Jorn er mere eller mindre' ufuldstændig.
Kornene er ikke alle af den samme Haardhed,
eJ heUer _er alle af samm1e Størrelse. Mange
tlf disse Korn ,er forholdsvis bløde og anclrr;
er "glas"-haarde. Tilsættelsen af Nikkel (ved
sæ,reg
, en varm Behandling - som rigtig Tem
pera�ur, og omhyggelig Afglødning og Afkø
ling) har den Virkning at formi'ndslm, Kornenes
Stør:rielse og tillade den indbyrdes Forbi'11delsc
at blive bedre. Vi vilde sige, at sa:;tda1 rit Slaal
1
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var fint <Jg tæt kornet. 1 Nikkel har altsaa den kelig "Arbejden" elier BC'vægelsc af Atomerne,
Egenskab al foraarsage, at Fordelingen af Kul det ene mod ct�t andet, til at fr·embri�1.g'e etn god
stoffet bliver mere jævn og bedre helt igen'nem Del indveill,<;}.ig arme, og kan endog overhede
Staalets Atomer eller Korn, hvor Virkn'.ingen
:Massen •end uden Nikkel.
Bruddet af Jernaksler og andre Dele af en af Trykkene et n1est følelig. Her spiller Krom
arbejdeiIJ.de Maskine er simpelthen foraarsaget en Rone, og det er en mege.t betydelig Rolle.
Forinden vi gaar vide:re i dette Emne, er
af Kornene, som har været i ufuldstæindig
Forbindels•e, de hevægm� sig indbyrdes fra det nødvendigt at· fremføre lidt om Smelte
hos to eller flere metalliske Substm1detmrn elJer "arbejder'' paa hv.erandre, hvis' punktet
:
man syn€-s om dette Udtryk. Delnne Bevægelse ser. F. Eks. ell.l Legering af Tin og Vismul
er uendelig lille, 'men den er der, og \ned gen i lf:ge store, Dele smelter ved 286° Fahre:nheil
tagende og modsatte Tryk udvikles den, og (142° C.). Tin aleq.1e smelte1; ved 442° Fahren
endelig har man, hvad man kalder et "Brud heit (230° C.) og Vismut al,ene smelter ved 504°
i E11keltheder'' (Miktorevneir) og· eventuelt el Fahr. (260° C.). Sm11mensætni'ng,ens Smelte
, Brud a:f Akslen ,eller andre arbejdende Dele. punkt er langt liav1e1r1e �nd kle11 Temperatur, som
Tilbøjeligheden_ til denne "Arbejden'' af- Ato er nødve1 ndig' for at smelte hvett· eillkelt alene.
me,r ne bringer dem til at blive mere "frie" og Sammensætni'l1.ge, :n, som har dette lave Smelte
med Tide11.1 til at antage Krystalformen, det� punkt, kaldes 1eil1 euteklisk Legering af Tin
kornnier af detnne saakaldte Frihed af Ato og Vismut. Ordet e.ut,eklisk er helllte:t fra
merne. Man sjger ofte, at Staalet har "krysta Græsk og "eu'' beityder; god eller tilfredsstil
lis0ret". Dettme Beteg'neJ.se• er kun tilnærmel lende 1eller fordelagtig, og "tektein'' hentyder
sesvis s,and. Atomernes forholdsvise Frihed til ,Produktet. . Saaledes er en euteklisk Legegiver dem Plads til at danne mere fuldkomne . ring ei1 Legering, som er fordelag,lig og til
Krystaller. Hensigten med af til.sætte Nikkel . fredsstilleinde at arbejde med. Del er for os
er at modvirke denne saakaldte Krystalisation en. :godt sammelllsat Legering og i denne For
ved at foraarsag,e Dannelsen af mindre Korn bindelse belydm· eutektiske Legeringer let
med bedre indbyrdes Forbindelse, eller som smeltelige Legeringer, det er saadanne, som
man kan sige herom, i Besiddels•en af støri�e har den Egenskab at smelte ved en Tempe
,,Sammenholdskraft", og derfor mindre Til ratur, der er Mi. nimum af de Temperrature!l",
bøjelighed til at kryst: alisere, eller til at aabne:s · hvorved ov,eJ:11ovedet Legeringei� af dø samme
og brydes. Den bedrie Fordeling af Kulstoffet Stoffer smelte. Saaledes er det lwrrekt sagl
gennem Massen gør Staale• t mere homogent, om rent Støbe1,ern, at det er ikke ein Sammen
ensartet, og som Følge, af dette Middel faas sætning af Kulstof (Carbid) ·og Jern, men en
fa)rrc U,regelmæss-ig�1,eder i Slr"'uktiiren, saa at e:ubektisk Legering af Kulstof, Jern og Grafit.
een Del er. tilnærmelsesvis ligesaa g.od som Nu 'den væs· ientli:g:ste elle!r fordelagtigste Ho
vedsag for os er, af �thvert r,igtigt Eutektvid
en a:nde:n.
giver en saadan Legering et lmnere Smeltepunkl
Saa meget
gør
Nikkel,
men
der
er
andre
I
ønskværdige Ting, som Nikkel ikke ka:n gøre, end ,enhver af Bestanddelm�e vilde give, hvis
og som er meget nødvendige at have op1il:;taet. de toges hvser for sig. Anvendelse heraf ved
Netop med Nikkelet og dets Evne til at frem Staal er . ikke saa tilfredsstillende som. i Tilbringe mindre Korn og give hve!rt en bedre fældet ,med andre Leg·eringer. Tilstedeværel�
Forbindelse, mangler dets Fuldstændiggørelse,. sen af_ Krom beskytter Staalet mod ::J.l have
Det 'gør ikke disse Ting fuldkomment. E'.n dette forholdsvis lave Smeltepunkt, saa .at
Aksel, f. Eks., beste111t til, mange svære og Få.ren ,er afvæfget vied, al nogle af de indven
hurtigt reverserende Tryk vil sandsynligvis dige Korn b1ive1 r vm·me nok til at kunne
havo noget "SJip", Glidning, imellem Ato ove1rhedes, som følge af de svære indre Tryk
me.n1e, kun ringe i Bevægelse, men det er de ,er Genstand for, uagtet Overfladen er kold
muligt for Glidningen at opstaa, saa at uagtet . nok at berør,e. Kromet tilintetgør en kende
Metallet kan føles koldt ved Berøring af Over lig Udstrækning, Følgerne af den �utektiskc
flad en, saa lum det i det Indre have tilstræk- Tilstand, sori1,vi •betragtede som en Fordel V'ed
1
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;mdre Legeringer. Nikkel og K_rom tilsammen
forøger- Staal,ets Værdi og netop � Samme1.1I ræ:ngning har det l1eg,erede Staal disse Bestand
dele, og det kan derfor tætkorn·et bedre mod
staa dets Atomers indbyrdes Paavirkning, e111cl
hvis de ikke• var til Stede, .fordi_ Forbindelsen
er god fra først af, og Me,tallætheden,. ·Ato
merne, giYer ikke efter for Tryk, som de viidc,
hvis Krom og Nikkel ikke fandtes i Staalel.
Staalet har forøg-et sin Styrkeværdi. Vanadin* beskytter Staalet mod den daarlige Virk
ning af forskellige Oksyder, Ilte, medens Ti
tan*·* er ,et virksomt Disoksydationsmiddel.
Faren som 'skyldes Tilstedeværelsen af Svovl
eller Fosfor -er, at de danner Sulfid og Fosfor
forbindelser. Disse 'fremkalder fremmede Le 
gep1er inde i Metallet ·og enten svæJ{ker det
eller gør det mere skørt. Svovlet er ikke ska
deligt som saadant, men det er det Svovljp:rn
(Fertos1.1lfid), hvis Dannelse det er Skyld i, og
dette .Ternsulfid har et lavt Smeltepunkt. Derl'or naar Stykket eir varmt svækkes det og ødetæggu· Metallets Ev1n:e til at modstaa Spændjng.
DeUe er, hvad man om Staalet kalder for
"rødskørt". Svovl har en yderlig�1r e skadelig
Virkning. Det foemkalderr stærk Krympning
og indvendige mikroskopiske Brud eller Rev
ner. For at danne et nyt Udtryk, som maaske
er anvendelig her, forsaavidt som Betydningen
hen"ed kommer frem, kan siges, at Krom (og
altsaa Vanadin) bidrager til at gøre Staaleit
,,rødstærkt".
I Forbindelse med disse Bestanddele i leg'e
ret Staal ør det almindeligt at angive Mreng
. den, af Kulstof, som er 40 Point. Det vil sige,
1
at Mængden af Kulstof beløber sig ·Hl F. rre
tyve Htindrededel af 1 pCt. i Staalet. Det bør
egentlig skrives som 0,40 pCt. Eri Forskel,
mere eller mindre vilkaarlig, er dragen mellem
blødt Staal og haardt Staal. Blødt Staal er
praktisk talt det, som indeholder op til _60
' Point Kulstof eller virkelig .0,60, hvilket . er
0,60 Kulstof. Staal som indehplde1
r mindre end
1
' , dette Beløb bCillævnes i Almindelighed som
blødt Staa.l, og saadant som gaar oxer denne•
'

'

* Et Metal, som i ringe Mængde findes
• i Blyblende,
i betydelig Mængde i kalifomisk Mineral: Ros
coclit. Smeltepunktet er 16800.
** Et Grundstof, der forekommer i meget ringe Mæng
de i Naturen i forske�lige Mineraler.

Fremstilling i Kulstofindhold er henført til
haardt Staal.
Vi ha1· nu, kan vi sige, et Nikkeilkromstaal,
hvor Anordningen af dets forskellige Atomer
er saa god, som vi kunne faa, og at vi har givet
det e, n særlig omhyggelig varm Behandling,
hvilket med andre Ord vil sige, at det er ble
vet forsigtigt og forstandigt opvarmet, 1idglø
det og afkølet. Vi har derfor et godt Staal,
stærkt i Spæindighed og Tæthed, i Stand til
at modstaa Rystelserne af Arbejdet, og den
hurtige Vek�len. af ) Tryk, som næsten kan
maale sig med Slaget. Hvis et saada11t Staal
er anvendt til et Lokomotivs arbejdende Dele,
vil Konstruktøren finde, ·at han ha.r et Ma
teriale at disporrer,e over., som kun behøv:er
et Minimum af Metal for at give den �amme
Styrke til Arbejdet, son1 tidligere andre svæ
rere og tungere_ Metaller i Almindelighed .. er
bleve- t anvendt t il at udføre. Virkningeri af
Anvendelsen af Krom er, at det forøg·er Staa
lets Styrke og Sejghed, det gør Staalet haar
dere, og det udvider Elasticitetsgrænse,n. Foi_:
uden dette freµikommer den væ'rdifulde Yir�c
ning ·af .Forøg,elsetn af' Staale,ts Evne til at
modstaa Rystelser og Virkningen af vekslende
Tryk. Det har den Virkning at lette og for
høje de gode Resultater af varm Behandling
mer end noget andet Stof gør Nikkelkromstaal
synes•at udmærke sig ved en særlig Forskel
i Sejghed ved forskellige Temperaturer over
for Slag.
Med He:nsyn -til· Staalets Indsætl1ing, Hærd�
1iing, hjælper Tilstedeværelsen· af Krom til
Qptagelse af Kulstof og giver den ydre Flade.
et finere kornet, haardere og inere slidsomt
u'dvordes. Ved Valsning ellef Smedning aif
Staalet giver en Tilsætning af 0,50 pCt. Krom
en Kvalitet, som ikke kendeligt paavirker Staa1ets fysiske Egenskaber, hvis det træffer .sig_
at indeholde 25 pCt. Kulstof; men den varme
�ehandling kan, for Staal med saa la,� en'.
Procent' som 0,20 have en meg'0t udpne:get
Indflydelse paa de opnaaede fysis�e Res1Hta,,
tet.
Nikkel i Sta� forhøjer det elastiske For
•
h,oldstal, som er det numeriske Forhold mel
lem Elastisitetsgrænse og absolut -Styrke eller
Fasthed. Nikkel forøger _Staalets Strækkelig
hed, Smidighed, dets Sejghed og Modstands.
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kraft mod Slid eller Stød, det fremhjælper
cle gode Virkninger af varm' Behandling, og
det holder igen mod Forrustning.
Naar Mangan er tilført i Staal, forhøjer, del
en Smule Elastisitetsgrænsen, hvis det virker
alene. .I Forbinde:lse med Nikkel og Krom
forhøjer det ogsaa Elastisitetsgræn:sen og sejg
gør Staalet lidt, og i Forøgelse udfører det
- en Del af Reinsni'.ngsarbejdet i Støbeovnen.
Det hjælper til, 1iaar 'Staalet 'er valset, at IJort
skaffe- den "rødskøre" Tilstand ved at· for- bind� sig med Svovlet, og saaledes optage
dette. Denne Anvetndelse af Manga
· n er i
Kvanhun op til 1,0 pCt. Staal som indeholder
mere .end dette er skørt op til 2,0� pCt. og
, hvis Indholdet af Mangan ,gaar ov,er, 2,0 pCt.,
gør det Staalet overord�ritligt sejgt.

-.

Behandling sagde lum: Virkninger:ne af varm
Behandling er saa store, at et besteml Staal
l<an giv.es en meget lang Række Egenskaber
beroende paa Behandlingen
1 , og enhver ønskel
bestemt EgenskalJ mdenfor deirrne Hække kan
opuaas udelukk,ende ved at variere den varme
Behand'ung. Hovedvariationen er Graden ar
de� anden Opvarrnning. Jo lavere denne er,
desto stærkere og stivere bliver --Staal�t, og
jo højere desto blødere og smidigere bliver
det.'',
Af det kqrte. Overblik over nogle af Egen
skaberne ved logeret Staa , som her er frem
sat, er det øjensynligt, at hele Videnskaben
om Metalblanding, og specielt Sammensætnin
gen af Sta;l med andre Bestanclele, endnu er
pa�l sit allerførste Stadium. Vi ved. imidl�(·-
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Pig. 1.

Lokomotivkobbelstang,!,Punkteret Linie viser Stange·n af Martinstaal v'ejende 965 Ibs. Den fulde Linie er Stangen
af Nikkelkromstaal vejende 810 Ibs. eller en'Besparelse paa 15.5 Ibs. (70,2 kg.), det er 16 Ofo. ',

Blødt Staa!, i sin naforlig'e Tilstand inde tid, at v1 �1ar gjort en god Begyndelse i Fre111holder fra 0,40 til P,50 pCt. Kulstof, og deUe stillingen ·ar de,t mest brugbare komponert}cle ·
giver e:n Styrke af oni.kring 7p,ooo fbs. (31751 Metal, det varmt benandl�de legerede Staal:
kg.) og en Elastisiteit�grænse af 40,000 Ibs. De passende Forhold eller maaske de mest
(i'.81.43 kg.). Varm Behandling vil forøge. Styr fordelagtige Kvanta for vor Hensigt med Kro111
ken omkring 10,000 Ibs. (4535, kg.), �1vis Staa og Nikkel i Staal' skaff,es kan hænde ved den
let bliver olieafkølet og hamret. 1 Alminde erfaringsmæssige Metoq_e; prøve og forsøge og
lighed vil et forhøjet Kulirtdhold i Staalet iagttage Result:�.terne, og derrefteil· have frem
kun formindske Styrken og fremkalde. Skør- skaffet den b�dste Legering man kan er man
,
. saaledes istand til fremdeles yde1rligere at
hed.
"'
En belydningsfutd Bemærkning blev gjort forøge dens Værdi paa en re(mærkelig Maadc
af afdøde L R. P o rn e r o y i et :personligt ved skønsom varm Behandling. I Virkelig
Foredrag holdt for A m e r i c·a n Råi l wa:Y heden er Resultaterne af varm Behandlir.g
M
: a s t'e.r M'e chan,ics A s s oci a t i o n i 1916 sandsynligvis langt 111ere vidtstrakte og for
om "Legeret Staal i Lokomotivkonstruktion". skellig'artede• .paa dette Omraade,. e111cl vi nu
l Oi;nhandlingen om Virkuinger.nc af v:.u'm ved eller 11ar tilstrækkelig f"orestilling 9m.
,1
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De tilsigtede Bestræbelser med de Forsøg, som
forcgaar med denne fint komporicrede Lege
ring li l ,Jernhanebrug er al nedbringe Væglen,
mi�ll' Legeringen a:nveudes· til <le frem- og til
lJagcgaaende Dele i Lokomotivets Driv�;ærk
samtidig med at Maskinstyrken bilJeholdes.
Dette er opuaaeligl ved god Konslruklion, ved
korrekt Lege.ring, ved varm Behandling og
1
Yed omhyggelig og g1'undig Fremstilling af Me
tallet. Dertil forudsættes· to Ting og de er
nødvendige oe: i høJ·este Grad af l3ctvduina.
Disse betydningsfulde Nødvendigheder er for• slandig og korrekt Konstruktion og omhygge
lig og samvittighedsfuld Forarbejdning. For
trin i begge disse Retninger vil aldrig overskride Fuldstændiggørelsens Ideal. .Belønningen, som kan vindes ved Løsning
1
• _en af de1te
maskintekniskie Problem., er vel ,enhver An
strængelse værd: Økonomi i Driften og Beva
relsen af Spor, Banelegeme og Broer er nogle
af de Ting, som lig.ger indenfor en Maskin'
ingeniørs Rækkievidde.
\ or IHustration tFig. 1) viser en Kobbel
stang til et Lokomotiv. Den 'fuldt optrukne
, Linie er Nikkelkromslaals-Stangen og den
punkterede Linie Dimensionen ai den samme
Slang af Martinstaai. Denne "Stang er "brugl
paa en stor ·Maskine af J> acific-Typen 'C2 C 1).
· N[artinstaalsstangen vejer 965 lbs. (437,6 kg.)
og. N"ikkelkromstaalsstangen 810 lbs. (367,3).
Dette viser en Besparelse paa 15 lbs. (70,2 kg.)
- eller omkring i6 pCt., naar Nikkelkromstaal
er anvendt.
\
Det skal imidle1rtid anføres, at det er ikke
altid muligt at opnaa saa stor en Besparelse
som denne ved Brugen af Nikkelkroinstaal
og en lignende stor Besparelse kan ikke ven,tes v,ed Drivstænger eller Stænger veld hvilke
• ltil Stan
' Hovederne er, sæcrlig- store i Forhold
gen da Besparelsen ved-Hovedet paa en' hvil- kensomhelst Stang ikke er saa stor som ved
· selve S_tanglegemet. Imidlertid, Besparelsen
, er væsentlig og illustrerer fuldt qd, hvad der
kan gøres.
Det Vedholdende Tryk, af de nuværende Til. stande, og det eksperimentale videnskabelige
Syn, der nutildags er del bestemmende i alle
vore Bestræbelser i Jernbaneverde�1en lrcm
tvingcr Fremg�ngsmaaden. Dett� bringcr�de:n
:
aarva.agne, konstruerende Ingeniør til en Vir\

►
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keliggøre
, lsc af det un11dgaaolige Krav og an
viser Vejen al møde ethvert Tilfælde med den'
vundne Fordel. Godt legeret Staal, hensigts
mæssig Konstruktion �g ihærdig og omhygge
lig Udførelse er kommen i Forgrundc11, som
aldrig før. De er nu Nødvendigheder, der
maa mødes og beh:mdles s-om saadam1e· for
at frembringe det tilfredsstillinde Resultat af
hele det it1:dviklede Problem.

b

Sikkerhedskommissionen
\

1

S,ignaJ- og Sikringsanlæg, Telegraf- og
Telefonanlæg.
For Tog med Hastighed af 90 km. i Timen ansættes
den Bremseafstand hvormed der, kan regnes til 500
m. pa.a Fal d 1 :100,400 m. paa horisontal Ban� og 300
m. paa Stigning 1 :100. Med den største af disse
Bremseafstande, 500 m., som Grundlag stiller .Kom
missionen Forslag om et vist System for Opstilling af
Indk0·n�e1ssignaler m. v. paa Ho-vedbaner.
De fremsatte Forslag gaar i Korthed ud paa føl
gende:
I. Paa Baner med over 70 km.

Kørehastighed.

Ved Stationsindkø_rsldr.
Stationsindkørselssignaler anbringes, tivor der. ran
geres ud i Ankomsttogvejen, 250 a 300 m. foran Ind
gangssporskiftet eller et til dette svarende Punkt; hvor
der ikke rangeres ud i Togvejen, nedsættes Afs.tanden
til 150 a 200 m.
Signalet angiver Stationsgrænsen.
50 m. indenfor Indkørselssigna\et anbringes, et R;in
gergrænsemærke.
Et Forsignal med Blinklys. anbringes 400 m. foran
Hovedsig'nalet. r
' Afstandsmærker 111ed henholdsvis 3, 2 'og 1 Plade op
stilles i Afstandene 600, 800 og 1000 m. foran Hoved- 1
si,gna1erne. Hvor Stationsint�r�allerne er �neget korle,
'
kan Mærkernes Antal_ reducer�s efter Forholdene.
Knaldsignaler bortfalder.
V e d M, a s t e s i g n a 1 e r· p a a f r i B a n e.
Foran et Mastesignal pa_a fri Bane anbringes for hver
Køreretning. et Forsignal med Blinklys i en Afstand
af 400 m fra Hoveclsignå1et, derimod anbringes ingen
Afstandsmærk_er.
Knaldsignaler bortfalder.
li. Paa Baner med 70 km. Kørehastighed eller
/
derunder.
Samme Ordning som foran med Undtage1se ar; at
Forsignal her kun opstilles, hvor Forholdene særlig ·
maatte paakræve det, og da paa samme Maade. Hvor
To-gvejssigna1er for Indkørsel mangler anbringes ved
Indgangssporskifterne særlige Sporskifteviser�.
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For· Udkørsel paa større Sta.tioner med flere end 2
Hvor stedlige Forhold n,ødvendiggør Brugen ar sa:r
Togveje anbefales det altid at anvende Togvejssigna lige Meddelelsesmidler bør disses Betydning l'asL
ler, og Togvejssignalordningen foreslaas i det hele slaas ved lokal Ordre.
Af Jernbaneforeningens Lokomotivrørerkreds eF sLil
· simplificeret ved Opstilling af adskilte Signalmaster
let Forslag om, at er optages en Lokou1olivfører rasl
enten hver ved sit' Spor eller' paa Signalbro.
Med Hensyn til Signalernes Fol'n1 og Farve bemær i hver af de 'Signalkommissioner som sektionsvis dan
kes, at det fremskudte Signal og Indkørselssignalet nes ved,· Sammentræclen af Sei,tlons1edernc og Sig
forbliver uforandret; Sporskift eviseren skal vise til nalJnspektøren, og med Ret til L Kommissionen al
Hovedspor: om Dagen: rt;ldangulær hvid Flade og stille Forslag og fa.a cl.isse behandlede.
Kommissionen kan ili.ke tiltræde denne 1--lenslilling,
derunder cirkulær hvid Flade i Mørke: .1 hvidt Lvs;
til Sidespor vises cirkulær rJd- og hvidmalet Ski've, da man maa ,foretrække den besta.aen'de Ordntn,g, hvor
efter en paa vedkommende Banestrækning stedkendl
i- Mørke: 2 brandgule Lys.
Lokomotivfører som særligt tilkaldt deltager i Signal
I ·Signalreglementet foreslaas • kun enkelte mindre
Ændringer. Det grønne Lys ønskes fjernet fra Spor0 kommissionens Besigtige1se af Forholdene paa Stedet
skiftesignalerne og disse erstattede med omdrejelige og i dens Bes1utninger. Neto
, p ved at lade en sledkendl
Lygter; ligeledes ønskes det grønne I:ys i Togvejssig Lokomotivfører tiltræde Signallwmmiss.i-one.11 mener
nalernes Repetering i "Kør"-Sti.lling fora ndret, særlig man paa åen mest frugtbringende i\[aade al høsteNytlc
for Udkørselssignalernes- Vedkommende. Ved Over af Lokomotivpers.ona1ets Erf.aringer for,. paa hvilken
kørslerne . foreslaas Haandsi,gnal afgivet med hvidt Plads i de forskellige Omgivelser et Signal faar den
Lys, og de grønlige elektriske Buelamper paa Statio bedste Synlighed.
Vedrørende S i k r i n g s an 1 a: ,g c n e gaar Kommis
nerne fraraades anvendt.
Ned rene Afiøbssporskifter udenfor TogvejssfJor an sionens væsentligste Indstilling ud paa, al der indføres
befales anvendt den ved Stoppebomme anvendte· sær Centralaflaasning paa alle Baner, hvor l{31r:h,islighede11
:
lige Sporspærringslygte: Cirkulær hvid •Flade , med er over 45 km. i Timen. Naar Centralaflaasning kun
delvis er ,gennemført paa Baner med indtil 70 lun.
���Str�
Som Signal •til "Fors.igt1g Kørsel" pa-a Fri Hane Toghasti,ghed, forekommer det Kommissionen utilst1:-a•k
foreslaas indført en ny Signalgivning, nemlig: Uden keligt, uanset at Politiregle;nentft ikke forlanger det.
for Togtid: Samme Signal, suppleret med '.Haancl Kommississionen formener, at Faren ved fejlstillede
Sporskifter ikke kan anses for uvæsentlig ved Ha
signal: .Brandgult Fl,ag henholdsvis brandgult Lys.
Slutsignalet anbefal�s forandret i sin ,Form til en stigheder, der ligger mellem 45 og 70 km., og henviser
smal hvid Flade, som den bruges i Sverige, endvidere til, at der blandt Auclitøriagerne findes 12 Tilfælde
at der indføres et Signal til Betjening ,Lf bagersle af fejlstillede Sporskifter ved Indkørsel paa ikkeSkruebremse i skruebremsede Tog, at der skrues.nogle sikret Spor.
Kommissionens Indstillinger angaaende Sikringsan- ,
Bremser fast, naar der arbejdes under Toget.
læ.gene er iøvrig
Som Togafgangssignal anbefales de grønne Lamper
, t følgende:
som, hvor det særlig tiltrænges, kan sætles i Afhæn�
at Nøg1eaf1aasningsanlæg kun anvendes under de
gi,ghed af Udkørselssignalerne, n;avnlig paa Forgre
ningsstationer. I Stede� for det grønne Flag, som an allersimpleste Forhold og saaledes, at Nøgleia,asen
vendes til Stationsbestyrern�s Afgangssignal, anbefa fastholder selve Trækstolen i dens Endestilling og
les benyttet en hvid Skive og Togførerens Fløjtesig at der i Sporskiftetrækket indskydes en særlig L�ase
zja1' foreslaas erstattet med grønt flag, henholdsvis mekanisme 'til Sikring af Tungetilslutningen,
· at der ved almindelig:e Centra.Iafla,asningsanlæg ved
grønt Lys, medens Fløjtesignalet kun anvendes i usigt
N'yanlæg anvendes opskærlige Haandtag, saafremt der
bart Vejr.
Naar der benyttes SkydeiokQmotiver, bør forreste ikke herved skabes Ulemper for Traadtrækkenes Re
Maskine have Ledelsen og give Fløjtesignalet til Sky gulering, og at der i Forbindelse med saadanne Haand
tag tilstræbes anvendt Spændvægte i Trækkene,
demaskinen til Igangsætning.
at der ved Centralbetjeningsal).læg ved Nyanlæg anEndelig stilles Forslag om, at Sporanlægene saa vidt
muligt udføres saaled�s, at Range1ing ud i Ankomst vendes opskærli,ge Haandtag og
at der ved Centralbetjeningsanlæg anvendes Kon
vejen ikke ,behøver at finde Sted, at der i mere ud
strakt Grad gøres Brug af Rangersignaler, at .fas,te trolaflaasning ved modgaaende Sporskifter med mere
Si,gnaler ,ved Overkørsler kun anvendes ved særlig end 200 m. Træklængde,
at Indgangssporskifterne, der paa nogle L,andst�
stærkt befærdede Overkørs1er, og da altid som Maste-
signaler paa fri Bane og i Afhængighed med Bomluk tioner kun er kontrolaflaasede i Stillingen til Gennem
ningen, at der søges Hjemmel til ved Ekspropriation kørselssporet, kontrolaflaases i begge S_tillinger,
at der ved Nyan1æg med elektrisk Betjening anven
at kunne fa.a fjernet Bevoksning, der hindPer Signa
lern'es Synlighed, at forstyrrende fremmede Lys i S.ig-, . des sær}i,ge Tungekontakter ved modgaaende Sporskif
1
nalsynslinien . søges undgaaet, og at Lokomotivfyrbø ter i Persontogveje,
derne_ saa, vidt muligt skal deltage i Udkig_get frem
at Sporskiftehaandtagene ved mekanisk Beljenings
efter og uopfordret give Lokomotivføreren Melding anlæ-g forsynes med Opskæringsvækker,
om Signalernes Stilling.
at Anlægene paa Stationer med fler.e Poster udformes
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saaledes, at Stationsbestyreren altid gennem de meka
niske og elektriske Indretninger kan have di_rekte
!Ierredømp1e over samtlige Togvejes Indstilling,
at de Sporskifter i Togveje der er underlagte deta
cherede Poster, gøres centr�lbetjente og sikre,s · ved
Dækningssporskifter og at eventuel Opskæring af Spor
skifter un_der detacherede Poster ved Vækkerringning
tilkendegives i Kommandoposten,
at Togvejen dækkes fuldstændi,g mod Vognbevægel
ser fra Sidespor,
, at der i Stedet for de nu anvendte almindelige Stop
pebomme anvendes hydreauliske Stoppebomme el}er
lignende, hvor Togveje ender blindt, samt at der v�d
Indkørsel til "farlige" Statiimer anvendes Hastigheds
tavler og Stopmærker til fornøden Vejledning for Loko·
motivføreren,

for]ange sig li,gestillet med en Tjenestekategori ved
uen anden Afdeling uden at han samtidig kunde :drage
Paralleller i Arbejdets Art og Karakter med den,
· Kan nu Togførerne drage saadanne Paraleller? Mig
forekommer det ikke. Lighedspunkterne er i hvert
Fald saa smaa, ,at de aldeles ikke kan være Grund
lag for ovenfor omtalte Beslutning, thi jeg kommer
i Tanker 0111 en lille Be\\5ivenhed .paa en Rejse, jeg
gjorde for ca. 3 Aar siden en Efteraarsnat fra Fred�·
ricia med et af Iltogene,
Togstammen var Gennemgangsvogne og efter no
gen ·�'ids Forløb rejste jeg mig op, for at spadsere en
Tut langs Kupegangene. Udenfor var det et storrn
l'uldt Vejr med• piskende Regn mod de lukkede Vinduer.
og dob.beit hy,ggeligt befandt Passagererne sig i de
·
opvarmede Vogne,

Efter at have passeret gennem nogle af Vognene kom
at Sporbesætte1s�sspærr�r af den selvvirkende Type
altid an,vendes ved Nya
, n
: læg paa Stationer med Ud jeg forbi en Tjenestekupe, hvis Dør stod lidt paa Klem
kørselssignaler og lejlighedsvis indføres ved æ_ldre An og hvis Gardiner 'heller ikke var trukket 1l1elt for.
I Kupeen sad Togføreren og to Togbetjente. Togbe
læg,
at der. paa alle Krydsningsstationer, hvor Udkørsels
tjentene røg deres Piber og ·læste .i nogle Aftenaviser.
signaler mangler, i udføres den snnplere mekaniske Henne i det ene Hjørne sad Togføreren, en lidt ældre,
hvidskægget' Mand, der efter at have tændt den halv
Sporbesætte1sesspærrer,
at Signaitrækkene ikke ,gøres længev,e end ca. 1000 m� ! langt') Pibe var gledet over i Morfeus' Arme. Han
O·�l! at der' hvor Afstanden bliver større, om fornøden't lignede, som han sad der, en hyggelig rar gammel'
Bedstefa'r, der tog sig en Lur, som om han befandt
anvendes Kraftbetjening,
at den maksimale Længde af Traad træk for Central sig i Familiens Skød. Jeg stod og saa lidt paa dem,
aflaasning og Centralbetjening fastsættes til honho!ds de bemærkede mig ikke; og jeg tænkte, at den gamle
vis 500 og 350 m.,
Togførers Dagværk nok havde været 1arig og streng
at Nøg1eaf1aasning anvendes -i Stedet for· Hængelaas og at Trætheden som , Fø}ge deraf nu var kommet
ved Aflaasningen af spigrede Sporskifter i Hovedspor, over ham. Da jeg gik 't ilbage til min Kupe og Stor
al der anvendes firdelte Blokapparater i Linieblok nien og Regnen synes at tage til i Styrke, kom jeg
posterne i Stedet for de hidtil ved Statsbanerne an uvilkaarlig til a t drage nogle Sammenligninger mel
lem de ved ··Toget tjenstgørende, der sad i Tjeneste
vendte todelte,
at der udarbejdes en kortfattet Beskrive1se af Linie ku,peen, og de to tjenstgørende der foran paa Loko
. blokan!ægene med tilhørende Instruktion til Brug for motivet, - Hvilken Forskel! - Her Ro,'• Hvile og
·- Betjeningen af Linieblokposter,
Varme - paa Lokomotivet under, største Agtpaagiat en Del ældre Sikringsanlæg fornyes paa Grund • venhed Uro og Arbejde, Spænding, Regn og Storm!
af deres Alder,
- Der vaP intet, forekommer det mi-g, cJ,er kunde være
at det tilstræbes saa vidt muligt at anvende ensar Grundlag for Ligeberettigelse i Løn - dog, Publikum
tede Typer af Sikrings- og Signalaniæg paa Hanestræk- tror tidt, at Togføre:i:en er <len Mand, der staar paa
1
ninger, som tilses af samme Personale.
Lokomot�vet og fører Toget. Det kan undskyldes, thi
For saa vidt angaar T e l e g r a f- o,g T elef o n de fi4,seres ogsaa af Stillingsbetegnelsen; men Tog
a n 1 æ g ,gaar Kommissionens Indstilling · ud paa, at førerne ved, hvad Arbejde de _har og·behøver ikke at
der ved Krydsning med andre Ledninger tilvejebringes lade sig fiksere af deres Stillingsbetegnelse til at kræve
rornøden Sikker.hed bl, ,a . mod falsk Doblokering.
�i,gestilling med Lokomotivførerne. Dertil er For
skellen Arbejdets Art og Karakter for stor.

Togfør-er kontra Lokomotivfører.
Hr. Redaktør!
Da jeg for kort 'Tid sideri i Lokomo tivtidende 1æste,
at Togførerne paa deres Aarsmøde havde besluttet
V-ed den kommende Lønningsrevision at kræve Løn i
Ughed med Lokomotivførerne, stillede jeg mig selv·
det Spørgsmaal, h_vorfor netop denne Kategori søgte
sig ligestillet med' en Kategori ved Maskintjenesten
�g ikke med en Kate:gori ved Trafiktjenesten.
Det vilde næppe falde, en Lokomotivfører ind at

N. H.

En Udnævnelse.
Lokomotivfører A. J. Carstepsen er som"bekendt fra
1. Juni udnævnt til Lokomotivformand ved Gb. Depot.
Hermed g, lider Hr. Carstensen ud a'.f vore Rækker og
den Stand, hvori hans bedste Aar er svundne.
Carstensen har veci' sin retlin�de Pers,onHghed i de
forløbne Aar opnaaet en A,nseelse, saavel blandt over
ordne<ie som blandt Kammeraterne, �om kun faa,
Altid stod Carstensen med skarp Front mod Uretten,

' .
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altid parat til at bryde en Lanse for en god Sa-g, og
altid · ildfuld og ikke skaanende sig for et,, stort per
sonligt Arbejde, men styrende lige mod Maalet, na�p·
en Sag opfog hans Interesse, hvad enten denne gjaldt
ham selv eller Ka1nmeraterne. Por Aar tilbage var
Carsl'CJ1sen ligeledes stærkt intercsserel Foreriingnrnnd
og mange vil fra den Tid huske hans in tensive Arbejde
for at skabe bedre Porhold for Lokomlotivpersonakl.
Af Sager, som Carstensen- særlig har lagt Arbejde ind
paa er: 1) Oprettelse af Fagskole for Lokomotivfyr
bødere (Jernbanesko1e) og Aflæggelse af en effektiv
Prøve til Lokfører, 2) Ordresamlingens Revision , og
Simplificering, 3) Premskudte Signaler ioran alle Sta
tioner og 4) Praktisk. Anbringe1se af Lokomotiverne:-;
Værktøj.
Disse hans Kælebørn, som er af saa 5tor Betydning
for Lokpersona1et, skulde han ikke opnaa at se vokse·
op' medens han stod i Lokomotivførerstillinr.<.�,i:en ' men
,,
• \
naar de en Gan,g·....:... det ske snart - føres igennem,
da maa vi med Tak 1ni1ndes Carstensen som en1 af
de Mænd, der. har gjort et storl Arbejde derfor.

Tjeneste som I -faandvæ ·ker paa Væi·ksteclet - i Aarhu:;
1908, blev fast ansat- den 12. September 1909, forfrem
met til Lokomotivfyrbøder med Station i Gly11gore et
1. April 1911, blev kort Tid. clerel'ter forflyllcl li]
Struer og derfra til Vamdrup cl. 1. August 1\Jl4.
Han valt· en god Organisationsmand og meget :,:·-

·'

L. S. H ø e g 1 e.

Støt vor. Organisation i Ord og Gerning
A. C. Madsen.

~c::,<::>C::::X::::,.c::x::.:>t.fi)C>C>C>C)C>C)c::>io-c:>6c::x::;i.c::,:

2.5 Aars

Jubilæum,

Den 1. .Juli kan Lokomotivforer.11e N N. i\'ielse11,
Højersgade 18, Frederikshavn, :-J. I•:. i\'ieJsen, Violve_j,
_Yordingborg, M. J. Sørensen, Tietgensplads 53, Aarhus,
C. H. Lysholm, Langaa, og I-I. M. H. Soele, Frede
riksalle 451, Aarhus, fejre 25 Aarsclagcn for deres An
s,ætte1se som Lokomotivmænd.

Dødsfald.
Den 31. Maj afgik Lokomolivfyrhodcr A. C. Madsen,
Afdelingsformand i Vamdrup,· ved Døden paa Amtsc
sygehuset i Kolding efter at have ge1rnemgaaet en
Operation for en alvorlig Ui1derlivssygdom. Afdøde
havde i det sidste Aars '!'id skrantet en Del, ' men
alligevel kom_ Budskabet om �1.ans Ood som en al
vorlig Overraskelse for alle.
Afdøde begynåte si:n Virksomhed i Statsbanernes

holdt' saavel ·af sine. Kolleger som Medansatte, hvilket
o-gsaa viste sig ved Begmve1se�1, h,1o_r et meget stort
Følge af Kolleger havde givet 1\focle, endvidere var af
Foresatte d'Hrr. Lokomotivformand -Qvistgaard og
Ingeniørassistent Sand tilstede.
Ved Graven bragte Kreclsl'ormand for Lokomot iv
fyrbøderne, L. Rasmussen, afdøde en sidste Hilsen
og tolkede Kollegers S01sg og Deltagelse ov,er lrnns
·
aitro1· tidlige Bortgang.
Afcløde naaede ikke at blive pensionsberettiget, hvor
for Enken, der sidq__er tilba,ge med fire ukonrirmerecle
Børn. er økonomisk ul1e1digt stillet.

Hjertelig Tak.
Modtag, alle ved Maskin- o� Stationsl_jenesten min
hjerteligste Tak for al udvist Deltagelse ved·· min
Mands Sygdom og hans Død.
Min hjerteligste Tak. til Hr. i\\askininf{enior
Krag
.
og Lokomotivformand QVist.gaard samt Personal-et i
Vamdrup for den store Pengegave jeg Jiar modtaget.
En Tak ti] Hr. Qvis�gaarcl for tidvist lmødekommen- ·
hed.
En Tak til de forskellige Afdelinger i Laudet for de
smukke Krahse.
E m i l ie Macts.en, Vamdrup_
.

\
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Lønnings ko'm,m issionen.
Jernbaneforeningens nyvalgte F,orma11d, Qyerassistent
G, Ber:g, Helsingør, er udnævnt til Medlem af. 'Løn
ningskommissionen i Stedet for Stationsforstander N,
C, Henriksen.
'

\

·Jydsk-fynske Stat_sbanepersonales Bibliothek.
\ I
Lørdag den 29. Juni, Kl. 8 Aften, aj'hCJldes ordinær
Generalforsarhling i Bibliotekslokalet med følgende
Dagsorden: 1, Fremlæggelse af Regnskab, 2. Valg af
2 Bestyrelsesmedlen1mer i Stedet for Stationsforstan
der Niel sen og Trafikinspektør Petersen, der begge
afgaat· efter Tur 3 Valg af en Revisor og en Hevi
s·orsuppleant i Sted�t for de efter 1'ur afgaaende, As-_
sistent Krogh og Assistent Laur sen, 4. Eventuelt_
Regnslmbet fra 1. April 1917 til 31. Marts 1918 ser
,;aaledes ---:-ud: Indtægt: Kassebeholdning fra forrige Aar
1635 Kr. 87 Øre, Ord, Bidrag fra Interessenterne 6303
; Kr. 73 Øre, Godtgøre1se foi· 'bortkomne Bøger 11, Kr. •
95 Øre, Indvundne R,enter 80 Kr. 37 Øre, ialt 803L Kr.
92 Øre. , Udgift: "Indkøbte nye Bø-ger 1815' Kr. 63 Øre,
Indbindig af nye Bøger 55,1 Kr, 55 · Ør.e, Ind købte Bø
ger til Erstatning af udrangerede 1057 Kr. �8 Øre, lnd
bind'ng af Erstatninger for udmngere'de Bøger samt
Vedligeh@ldelse af Bøger 200 kr: 35 Øre, Tryksager og
Katalogtillæg 229 Kl', 50 Øre, Inventar 151 Kr. 70 Øre,
Porto, Kontorhold 34 !<.r., ,n Øre, Ulykkesforsikring
22 Kr., Brandforsikring 56 Kr. 35 �re, Bekendtgørelser
i .J ernbaneblade11e 8 Kr. 55 Øre. Lønninger' til Bib' liotekar med 2 Medhjælpere, Bud, Regnskabsfører og
for Rengøring 2587 Kr., Kassebeholdning ·1213 Kr. 90,
· Øre-, i.alt 8031
Kr. 92 Øre. Antallet af --Interessenter
,
Biblioteket indeholder nu ca. 12,000
· ' udgør �592.
Bind.

Betal dit Kontingent punktlig
Restance gavner ingen

I
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HAFNIA
,

· ·

Kgl. Udnæv nelse:

Ekstraingeniør, cand. polyt . K. Jensen, 1: Distrikt,
l\1askintjenesten, Kjøbenhavn, til Ingeniørassistent un
der 18. Lønningsk1asse efter Ansøgning ved 3. Distrikt,
M;askintjenesten, Struer, fra 1,-6,----:18.

Udnævnt af Mihijteriet for offentlige Arbejder;

Lokomotivfører A. J. Carstensen, Kjøbenhavn H., til
Lokomotivformand efter Ansøgning veq. Kjøbenhavns
Goclsbanegaard fra 1.-6.-18.
'

'

Forflyttede efter Ansøgning urider 8.-6.-18:

Lokomotivfyrbøder C. J. S. Sørensen-, Struer
Brande, og Lokomotivfyrb. H. P. Jørgensen, Brande
1
Kbhvns" Godsbg.
'

Pladsbytnin[t efter Ansøgning;
\

Lokomotivfyrb. L. A. Andersen, Skanderborg, og E.
H. �ie1se11, Sla,gelse, under 8.-6.-18.

Afsked:

' Lokomotivfører · H. Jochumsen , Aarhus 0., paa
Grund af Svagelighed med Pension fra 31.-8.-18.
1

Død:

Lokomotivfyrb .. A. C. Madsen, Vamdrup1 deu 31.
5.�18.

•

Paa.skønnelse

'I-

1

Generaldirektoratet har udtalt sin bedste Tak og v,ar�
meste Anerkendelse bl. a. overfol' Ldkomotivfører K.
A. Sandber,g , Kbhvns. Godsbg., for ved modi,g og reso
lut Handlemaade -at have bidraget til at afværge en
overhængende Fare for Togsammenstød..

Bytning.

1

Undertegnede Lokomotivfyrbøder i Slagelse- ønsker
at bytte med en Koliega i Helsingør eller Roskilde.
Lokomotivfyrb. V. , J ø r gen s e n,
Absalonsgade 52, Slagelse.
I

Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 1918

ca. 85 Millioner Kroner.

Samlet.Forsikringsbestand pr, I.Jan" 1'9181

ca. 300 Millioner Kroner.

_

1

Godt •konomisk ,Nyt!
Kli,ngry Sæbespaaner. ·

Den mest økonomisk og let
teste Maide ,at bruge Hushold
ningssæbe paa. Faa■ overalt.

Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn �- Tlf. yest�r · 2895 v.
.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes paa alle Postkonto�er 1 Sk�nd10av1en._ ,

f for Kjøbenhavn:•c. Han�en, Sommerstedgade 22', Telefon Vester 4011.
.
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l for Provinsen: L Rasmuaaea, Hans Tausenlj;{ade 14, Odease. Telefon 2288.
•·· � \ "

J

B�kendtgø:relse

til Dansk Lokomotivforbunds Medlemmer.
Det meddeles de ærede Medlemmer,· al der er
aabnet et lste u;1asses Møbelmagasin, hvor d�
erholdei' · 10 pCt. foruden en yderst billig Pris
paa alle Møbler. Ratebet aling kan indrømmes.
Ærbødigs!

.

1
Snedkermester A n t o n D � m,

; ,��t�r�ro� �totllj��o�

l Bn,:havevej l (HJ. af Vesterbro,i;.)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
: 15, Absalonsgade 15,
: bør v�re D!res
: Leverandør 1 FODTØJ

: C fe
Tandlæge
m Frk. Sørensen

"Laurits"'

a

ScJ,r. Boulevard 60,

U

�9, Istedgade 6 9,

Konsultation fra I 0-7 Tlf. Vester 905 x

Hele Tandsæt fra 20 Kr.

Ældre Tænder omsættes billigt, Plom
bering og Tandudtrækning, Moderate
Priser, Bedøvelse hver· Dag Kl, 2,
· Reparation udføres paa faa Timer,
Jernbanefunktionærer indr. 5 pCt.
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, anbefaler sig til det ærede Publikum
. med gode Varer m billige Priser.
Telefon:

Vester 3280.

Laurits Haagehsen

fh. Tjener i Hotel ,Istect,'.

Rvo

Støt vore Annoncerer,
L..�::�:!������-�::.��1.3.��-��7
, j
Kafe og Restaurant ,,Høg'',
9
• :...

· Syndergaardsgade 5,
overfor flæsbhallen

. anbefales med varme Frokostret,ter.

ttobak.
.,

GODTFRED MENTZEL

MØBELMAGASIN

Solide, stilfulde M 0 B LER til rimelige Priser.
Største Udv�lg paa Nørrebro Y
N ØRR EBROGADE 200. - - Telefon Taga 270,

Brude-Udstyr·.

s:::��::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::=::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::=::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::=::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::=::::��::::::::::::::::::::::�::::::::::::�:::::::::::::::::::::::�•

er Crome & Goldschmidt's Specialitet oq kan ingen Steder
købes bedre og billigere.
Tiaar der Landet Ol7er findes Tusinder af f>jem,
hl7ortil Crome & Goldschmidt har lel7eret Udstyret, saa
skyldes ·dette

den· aldrig svigtende Holdbarhed i Bn�g.
,der stedse har 17æret kendetegnet paa Fabrikernes 'var�r. ,
'vi anbefaler det ærede Publikum at gøre deres
Indkøb nu, _idet 'vanskelighederne 1Jed Indførelse af Raa
materialer snart 17il 1Jære uo�erkommelige.
Kontant Salg til Fabrikspriser..

Crome & Goldsch·midt
City,

Bngelak Splaeatue,·smuk, lys Eg, komplet, 500 Kroner
Komplet hvidlakeret Sqveværelse • • • • • • 450
Moderne Eg.Splaeatue, .... ; ....., ... 250
Komplet Eg.Rerrevmrelae ... ... • .. • . 3150
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