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Eegenden om en Y3anegaaPd.

Majestætisk, som et Ligtog for et lands Monark, 

som et Kongetog for Digteren, som døde i det Fjerne, 

indglider Toget, stolt, som med en Kunstnerpatriark, 

med Alterlysets Skær i en lokomotivlanterne . . . . .

Den sorte Vogn, som dækker kun den jævne Mand, 

et Barn af denne By, han elsked mest af alle, 

er som draperet med et Flor af Fattigdommens land, 

der, skønt usynlig, om den sorte Vogn ses falde. -

Fra gyldne Rejser over /ordens So/skinside, 

fra Stræder, som en Eventyrers Sind kun saa, 

ses Hjemmets Søn,. den Døde, over Hjemme,ts Tærskel 

skride . . . .

mens alle Byer som Fanthomer i hans Følge gaar -

Fra denne Banegaard, hvor Rejsen, med en Sejers Start 

begyndte, ,skal din Vandring, døde Vandrer, ende. 

Dit Hierte sejler som en Baad med Dødens Fart 

mod de�ne Bred, hvor ingen Kandelabre-Blus ses 

brænde. 

Perronens Lamper, Mændene ved dette Plantags Døre 

kender denne ·Langsomhed, før Sørgetoget staar. 

De ved, ærbødigede, hvad godt de her kan gøre
,-

-

hvor ingen Venner ventende ved Vognen gaar . -; . .

Saa mangen Mand paa denne Pilgrimsmaade 

kom hjem til Banegaardens søde Barndomsport. 

Saa mangen Vogn og Tog gled ind som stille Baade -

Det var som klædtes Banegaarden tyst i Sort .

Emil Bønnelycke. 
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. Sommerfe.rie. 

f,e.iie-i2s. �f.id er �tide: ;i1a1� se;- daglig et l:,{y}-

. dei· af Rejsende Lrække horl fra Storstadens, 
beklumrede {,11ft ud.-paa Landet, for der at 
�pnaa Hvi'i�, for ·:01.l samle Kræfter, saalodes 
at de efler- endt n·ekreali,on kan vende tilbage, · · 
stytclrndy. af Landluften og me�l fornyede Kræf
Ler tage. den daglige Gerntng op. 

:Son1merferie, Permiss,ion, disse Ord har for 
alle Miennesker en forjællende Klang, indeb:;e-

. rer i sig Løfte om en Tid, hvor alle det dag
Uge Livs Sorger og 'Besvfer for en Slund 1rnn 
lægges Li I . Siide, og den Tid Frihedens Time 
slam; imødeses af alle med -Længsel og 111ed 
Glæde. 

Der findes snart sagt ikke den Inslitution, 
ikke den Virksomhed, der ikke har Forstaa
else af Feriens Betydning for Personalets Vel
færd og dermed for Virksomhedens Trivsel, 
og som en Følge 11eraf sættes, alt ind paa at 
givo Per'Sonalet Sommerferie. 

Mei1 Undlagelser findes, og blandt disse fin
(le11 n1an, vi h'av:de 'nær :s·agt ��lvf'ø!gEf,ig, S�ats-
banerne. · - . 1 

BJandt del Utal af Ordrer, Personallet er be
lemret med, find-es ogsaa en, der nærmere an
giver det Antal Dage, man i Løbet af et Aar 
k a n  faa Permission, men selvfølgelig tages 
der el P:orbehold, og det kan i givet F:ald 1gøre 
hele Bestemmelsen betydrtings.lø-s. 

Det er for Tiden i 1. Disbikt næsten lige 
saa umuljgt at opnaa Permission, s-01.11' at vinde 
den store Gevinst i Lotteriet. Det· vil siig,e 
llelt um1digl er det 'ikkle,-men man maa h'elst 
JæggCJ Sommerferi-en hen til Tiden mellem 
Oktober og April, paa 'den Tid har del hidtil 
værel muligt at faa Permission bevilget. 

Spørge,r man hvad A'an;;agen hertil kan være
1 

ja -cla ·er der altid MJassevis af p:orklaring[er 
for Fænomenet: megen Sygdom og for stærk 
Trafik! 

Og om kor1t Tid kommer der vel en fny For
klaring, nemlig den, at nu skal Statsbanerne 
-overtage de sønderjyske Baner, ·o� en Følge
heraf'bliver, at der bliver Brug for alt det
Personale, der kan rages og skrabes sammen.

Dislriklsehefen har i hvert Fald til et Blad 
udlalt, ,,at vi kommei" til at dele det lidet :vi 

· ha1· med Sønderjyderne",

, 

Vi skulde ikke have beskæ,ftiget_ os med 
delle Spørgsmaal og vi skal heller· ikke b<:
nægte det Faktum, at Statsbanerne fqr Ticlen 
e1� ved - -at køre i Staa, dersom Permissions
spørgsmaalet var af ny Dato og forsaavidt -
Ledelsen kuncle siges at være uden S1ky_ld i 
Mjseren. ) , 

.M1en sa.aledes er det· jo ikke, tværtimod 
er: delle Forhold af ganunel Dato, lLgger .sa:c-i 
'langt tilbage, at det i hvert Fald for det l_kø
benh a vnske L1okomotivpe1°sonal-e næsrten altid 
hai� hæret f·orbundet med V a:n�keligheder at 
apnaa blot nogle Dages Ferie i Smn·mediden, 
og Grunden er - pernianent Personalemangel 

Vi har Gang paa Gang h'e1· i Bladet og 
overfor Administrationen henledet Opmærk
somheden herpaa, og at m·an' burde sørge for 
Tilgang mens Tid var, o_g vi er vidende 1om:, 
at Generaldirektoratet g1entagne Gange har 
mi:iddelt Distrikterne,, at det sk'ulde · sik're sig 
Personale og sørge for dettes Uddannelse; 
men om Distrikterne har vendt det dø-ve Øre 
Lil, eller der er noget .andet i G,ær�; det ved 
vi ikke. 

Men hvad nu A'atsagen k'an være til al 
_Distrikterne ikke hai· sikret sig det nødven
dige Personale, sk'al vi lade uomtalt; men vi 
forstaar f. Eks. ikke, at man i 1. Distijkt fnæg:
ter: Permission til L'okom1o1livmænd, naar De
poterne selv erklærer sig i Sitand til åt skaffe 
Afløsning,. 

De kommende M,aaneder vil antagelig stille 
slore Krav til Lokomotivmrepclene, Krav, som 
det sikkert vil blive vanskeligt for ikke .at 
sige umuligt at opfylde. 

Vi tror, al Personalet er fuld af F:orstaaelse 
heraf og at man med Grund kunne vente 
Personalets Bistand for at komme over Van
skelighederne; men vi er paa den ande11 SJde 
ogsaa paa det rene med, at 1. Dishikt (ved den 
k.ategorisk gennemførte Nægtelse af Permis
sioner: har forringet .Mjt1lighederne h'erfor.

Vi mener ogsaa, at Nægtelse af S:oni'mer
ferie kan medføre større S,ygelighed blandt 
Personalet end den norin·a1e, fordi adskilli_ge 
anvender Fer1en t il en haardt tiltrængt Ud
hvilen, der, hvis den ikkle finder Sited_, kan 
blive nød,,endig som Følge ar ½ægens Paabud 
herom. 

Hvis det er Meningen at ,skabe mere urn:

.. 
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fredshed blandt Personalet) end den der alt 
raader, da har man naaet Hensigten. ,M:en 
Eksperimenter. af den Art klarer nu en Gang 
ikke S�æret - Personalemangel. 

' . .

Gifte· og Ugifte· 

.-1 sidste Nr·. af "Di. L. T." skrh:er :Hr . L. 
H. ·Dybdahl, i et Indlæg under Overskriften
,,Forskel", at der efter Forlydende i "Poli
tiken" skulde v.ære Forskel paa Dy_rtidstillæ
get for Gifte og Ugifte i det af Kommissionen
.stillede Forslag.

ber: �r ab.sol uf ikke noget at sige til�. at' 
Hr. Dybdahl gør Forsøg paa at faa det\ændret, 
og paa den Miaaide, som det nu en Gang er 
Medlemmerne muligt gør sine Kollegei op
mærks�nn _paa Forholdet, nemlig gennem 
M�dl emsbladet. 

M,en det foreko�mer mig;· at Dybdahl har 
en noget mærkelig M:aade at argumentere 
paa; thi uden at bevise, at hans Stilling :til� 
det ovennævnte . Spør:gsfnaal er den rigtige, 
uden paa nogen M�ade at motivere sin og 
sine Meningsfællers· Stilling, erklærer han: 
dette vil vi haive gennemført, og hvis vi ikke 
J'aar det, rneld1er vi os ud af Foreningen. Hr. 
Dybdahl slutter oven 'i Købet med en Salvej 
som vel skulde vær,e en Trudsel,;, 

11emlig ved 
at sige: ,,Og Jeg ·tør frit si_g;e til alle, vi er 
mange ugifte Lokomotivfyrbødere, som er 
fast bestemt paa ikke vedblivende a:l §laa 
som l\tfodlemmer af en Organisation, der ikke 
udelukkende vil arbejde for de ugiftes Inter
esser." 

. Til Dybdahl og de Miedlemmer, som inu
Iigvis støtter ham i hans Betragtninger, skal 
jeg si,ge, at jeg ikke k'ender nogen mere fejg 
Stilling al indtage end netop denne, hvis jeg 
ikke faar min Villie gennemført, saa melder 
ieg mig ud. · Kan I ikk'e selv .se, hvor fejg 
:<;let er? 'NeL ·sig saa hellere: Hvis, ikke Ho
vedbestyrelsen har �en fornødne ,Føling med. 
hvad der rører sig blandt Medlemm'erne, saa 
en det paa ride, at ·vi' skifter dem; ,al_tsaa m:aa 
Eders Stilling i dette Tilfælde v,ære de;nne: 
først maå I søge at bevis:e, at ne_top den 
Miaade I ser S,agen paa er den rigtige, og 'kan 

Hovedbesty,r:elsen ikke modbevise dette maa 
9:en, hvis ·ct�n ikke fø,Iger os, finde slig i at 
blive vraget. 

Jeg skal e1;1dda tilgive Hr. Dybdahl ha.ns 
Vredesudbrud, hvis han blot en eneslle Gang 
kan paavise, .at HK)vedbestyrelsen ikke, hvor 
den har, haft L'ejlighed ·dertil, har arbejdet 
for lige Løn for lige Arbejde. 

L. IR.

Stavnsbaandet: 

Hr. Redaktør! 
:I'illad mig at forespørge, hvor længe Lo

k:omotivpersonaiet skal leve under samme 
Forhold som Bønderne i Enev,ældsregenter
nes Tid, da Bønderne var bundne til den Egn, 
hvor de fødtes. Jeg har tidt undret mig lover, 
at noget saad�nt har, k:unnet opretholdes gen
nem mange Aar, men jeg blev alligevel endnu 
mere forundret, da jeg saa, at Stavnsb:aandet 
Val� genindført for Lok:omotivpersonalet. Gan
ske vist hal'. jeg ikke rnærket særlig Ul, iat 
Lokomotivpersonalet havde samme- Frihed 
_som :andre af Landets Borgere, men at 
de, var saa ufri, a,t de ikke k'u,nde bo hvor 
de ønskede det, hvor: der var Brug for /.Ber- _ 
sonale; det havde jeg ikke tænkt mig, og jeg 
venter snart al høre, at H:ov,edbestyrelsen har 

. faaet dette uvæ�dige Baand løst. Jeg mener, 
at Delegeretmødet krævede dette sa_a efter
trykkeligt, at Hovedbestyrels.en ikke kan have 
taget fejl af M1edlemmer,ries Stilling til denne 
Sag. I AMelingenne ly,der Raabet højerei og 
højere om den Uretfrer,dighed, der blivel· be
gåaet mod- Persona1et, og navnlig nu under 
de lejlighedsknappe Tider; thi det er en stor 
Udgift for de Medlemmer,· der bliver fq_rfrem
met og kommen til et andet Depot. Glæden 
over, Forfremmelsen gaar som Regel t.e.�ine
lig hurtig tabt, naar det opdages, hvorledes 
ens økonomiske Fol'hold i· Løbet af ganske 
ko;t Tid ødelægges. Vi har en Ord1�el , der 
siger, at vi kan faa n:ogen Godtgøl'.else for 
denne M�r:udgift, men det er i Reglen van 
skeligt at faa en saadan Regning honortr'et 
En Lkf. her, ved Depotet havde, for at 
næ,\one et Eksempel, indsendt en saadan Reg
ning, og nu begy_ndte den at cirkulere mellem 
Distriktet og Depotet her, og det blev tilsidst 
til en hel lille Bog, og da Id.er ,s,aa formodentlig 
ikke kunde findes fler:e Krogveje at gaa, kom 
til ·s1ut en Forespørgsel, om Vedkonimoode 
kunde vedlægge en Kvittering for de forskel-

. lige Beløb. T;:enk' Dem, Hr. Redaktør;: at en 
Lkf. kunde være saa ufornuftig at ga,a ind 
og købe sig en Kop Kaffe uden at faa en 

/ 
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kvitteret Regning, eUer købe M�ddagsmad, 
· naar:_ hans Miadkasse var· gaaet forkert i Byen.

Det va1� virkelig ogsaa forkert aJ hl.ltm, ett
saadan Flothed kan Distriktet virk'elig, ikk'e
finde sig i, og jeg t.ænker da ogsaa, at der
snart kommer en OPdre, der sig.er, at en
Lokomotivmand, som: skal have BetaJing for
dobbelt Husførelse, maa -forinden han tillader ·
si� at købe nogen M,ad, henvende sig til sin
n.ærm.este Overordnede, og denne vil da t
hvert enkelt Tilfælde udtale, om det er L\Ød
vendigt; thi det maa anses for utidig Flot
hed hvis en Liokomotivmand forlang;er noget
a:t �pise, naai� han har Fri;dag, og \ligeledes
Dagen før han har tænkt sig at rejse hjem.

Kedelhavarier. 

Kedler til Lokomotiver, Skibe elter slatio
næl'.e Anlæg er ifølge deres Anvendelse af 
forskellig Konstruktion; men Størstedelen ;1.f 
de under Driften opstaaede Paavirkn�nger, 
som kan bevirke Havarier, er ens, hvorfoi: 
Erfaringer fra den ene Kedeltype kan .anven
des direkte paa de andre. 

I det følgende vil vi de-rfor ikke ud.eluk
kende holde os til Lokomotivk'edler, meni i 
Almindelighed beha:ndle Emnet K ·e cl e 1 ha
v a: r.i e r, hvorved forstaas, p.t M;aterialet af 
en: eller anden Grund svigter, saa at Kedlen 
maa: sættes ud af Drift. 

Et� Havariet af større N a.tur, saa al bety
delige Damp- og Vandmængde,r :udstrømmer, 
vil det pludselige Try,kfald bevirke en ø,je- · 
blikkelig voldsom Dampudvikling, . hv'orved 
Dele af Kedlen eUe1� endogsaa hele denne 
k_an sl�nges bor:t, og dette kaldes K e d  e 1-
s p; :ri.� n gn i n g. 

A'arsagen er den samm·e ·som· ved Kede-1-
ha·vari blot er Virk'ning:en voldsommere. 

l . . , 

. Kedelhavari.er skyldes i Almindeli_ghed en 
af følgende A'arsager: 

1. Fejlagtig Konstr,uktion;
Q, · For højt Kedeltryk
3. "Vandmangel,
4. Tykt L'ag Kedelsten, Fedt eller: Slant paa

Rør! eller Plader, som paavirkes af 
Flammen, 

5. Tæring af Kedelpiader, . Rør eller Stag,
6. R'evnedannelse.

1. Bejl a g t  i g K o  n s  t r u  Il\. , __ :·1. Kedel
plader elle-r Rør kan være for tynde i �d
set eller: Afstivningen for svag til at modstaa 
Damptrykket.. Materialet k'an være af daarlig 
Kvalitet eller en Reparation .slet udført. 

Disse Fiorhold indtræffer ikke _med Ked
ler, der fabrikeres eller repareres af ans,ete 
Firmaer, hvorfor nærmere Omtale • ikke e1' 
nødvendig. 

2. Fo r.h ø j t  K e d e l t r y k,kan kun ind
træffe, naar SJkkerhedsventilerne er overbe0 

lastede eller har sat _s,i� fast. 
Det første er iføli:re dansk Lov strafbart, 

og mod det andet- sikrer man sig ved ;en Gang· 
:!J.nellem at bevIB$e Ventilerne med Letteappa
ratet. 

Kedelhavai·ier af denne Aarsag vil derfor 
altid skyldes For,sømmelighed, og som Eks
empel herpaa meddeles nedenstaaende: 

I August 1915 skete en Kedelspr�ngning 
· paa S:taalv,æi.,ket J'hornh[l[ i England, h'vorved
8 .l\fiennesker: dræbtes og .J. 7 .saaredes.

.Af 1,1Board of Trade"s Undersøgelse frem-
• gik', at Sp�æ.ngningen skyldtes Kedelpasse
rens rent utrolige S,kødesløshed.

Anl.æget bestod af 8 Kedler, der var koblet
sa�men · og havde et Arbejdstryk paa 3,7
Atmf. Der havde været slukket af i en halv
Snes Dage, og efter at der igen blev fy.ret
op, bem;:erkede Kedelpasseren, at Sikk'erheds
ventiler:ne paa Kedel Nr. 4 blæste. Uden at
se paa -Try,kma.a,leren eller undersøge Slop
vent-ileMe gik han straks ud fra, at der [maaUe
være noget i Vejen med S[kkerhedsventilerne
(indirekte V,ægtbelastning), hvorfor han flyt-

. tede ..Vægten helt ud paa Enden af V�gtslan
gen, og senere tilføjede han yderligere en 
Vægt paa 25 kg. Da dette heller ikke hjalp, 
paahængte han yderligere 32, kg. 

Resultatet var dermed _givet; thi, som den 
�enere U:ndersøgels{? viste, S,t o_p v e n t i l en 
v ar; 1 u k k e t. Omtrent 3 fimer efter Fyr
tændingen skete Ulykken, hvor:ved hele An
læ:Set blev lagt i Ruiner og alle tilstedevæ_
rende enten dr,æbtes eller saaredes. 

Kedelp.asseren, som overlevede Ulykken, 
erklærede, at den paagældende Stopventil hav
de staaet aa_ben, da Anlæget blev sa� ud af 
Drift, og det blev forøvrigt ikke oplyst, hvem 
der havde lukket den. 

.. 
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"Boal'd of Trade"s ·Inspektør :udtalle, ,,at 
man skulde tro, man befandt sig paa en !Gale
.anstalt". 
(,, Tidsskrift for Maskin v,æsen" 15. -12. -15.) 

3. V a n dma,n g e l  er en af de hyppigste
- - .. 

Aarsager til Kedelhavari eller -sprængninger; 
den kan sl{yldes voldsomt Overkog, Lækage 
paa, Kedlen eller npngelfuld Fødning. 

Overk�g k'an bevirkes af Fedt eller Slam, 
de1� læ.,.g1ger sig paa Kedelvandets Overflade 
og hæmmer Dampudviklingen, indtil denne 
-:i'>live1i kraftig nok til at bryde Laget. En 
pludselig A.abning af Stopventilen kan ogsa:a 
b(}virke Overkogi; men Vandmangel af den 
Grund vil dog høre til de sjæilclnc Tilfælde. 

Lækage kan indtræffe ved utætte N aglerr, 
Samlinger, Rø,r eller Haner saml Revner i 
Kedelpladerne, hvorimod m-.e-ngelfuld Fød
ningj i Reglen skyldes Forsøimmelighed, da 
,enhver Kedel mindst har to af 'hinanden uaf
hængige Fødemidler._ 

Her kan det i Lokomotivdriften ikke nok 
.som t ilr:aades at holde Ordren herom efter
rettelig, og ved Brugen af begge Injektorerne 
altid være o,verbevist om, at de kan fungere, 
saaledes at man i modsat Fald i. Tide kan 
tage sine Forholdsregler. 

- Ligeledes bør: nøje vaages over, at V a,nd
s tandsgl assene fungerer rigtigt. Mian ha,r Eks
empler paa, at de kan misvlse _pa,a Gr:und iaf 
Skævhed i Hullerne mellem Vandstandshane 
,og Kedel, eller fordi Gummipakning eiler As
bestsnor har forskubbet sig. At Blypropperne 
i FyrkasseI,oftet i kke reagerer, kan ma:n ikke 
med Sikkerhed tage som Bevis for, at Vand
standen endnu ikke lægger Fyrkassieloftet 
blot. Det har nemlig vist sig, at den iene_ Vi•op 
,eller Skrue slet ikke har ladet V and trænge 
igennem og den anden først efter nogen Tid 
og i ringe Grad, fordi Silam og Kedelsilen har 
kunnet holde Hullerne stoppede. 

Indtræffer der af en eller anden Grund 
Vandmangel i Kedlen, bør • Fyret hurtigst 
trækkes og Dampudviklingen hæmmes ved 
lndpumpning af koldt Vand. S�el' dette iJ.d{e, 
vii Inderskallens Pladei· opvarmes; til Rød
glødhede, og i gunsti,gste Fald vil de da 
nedtrykkes og danne Buler, Lommer eller 
sammenklappede Kanaler; men oftest giver 
de efter for Trykket, saa at V a,nd og Damp 

udsti:ømmer ogi Sprængning kan indtr,æffe. 
M:an hører ofte fremsat. den Formodning, 

at lndpw1pning1 af koldt Vand paa .�n over
hedet Fyrkanal · skulde resultere i en vold
som Dampudvikling,, der oversteg Sikkerheds
,ventilens Løfteevne og foraarsagede en plud
selig Tr:ykstigning med paaføl�ende Sammen-
klapning af Fyrkanalen. 

Denne Anskuelse er <jog grundløs
:, 

thi den 
1-:inge Va�memængde, som paa denne M,aade 
kan opsamles i en Fyrk'anal,pla:de, k'an ikke 
bevirke nogen større Dampudvikling. Dette 
er ogsaa bevist ved praklislrn Forsøg, som den 
engelske Fiorening af Dampkedel-Ejere i Aaret
1910 har ladet foretage med lndpumpning af 
½oldt Vand paa: overhedede Fyrkanaler, uden 
at disse togi Sikacle. 
'.-Ifølge "American Engineer" har man alle
rede i Aaret 1868 i Pennsylva:nien afho1dt 
Forsøg med en Lokoniotivkedel for at komnie. 
til Vished om disse Forhold. 

Lokomotivet havde en lige Kedel med 49" 
Diameter (25" i Forbrændingskamret) oi et 
D11mptryk paa 6 Atmf. 

Der anbragtes en ,Tr_y.kmaåler 1ned meget 
- .sto1i S -kive, som var synlig f la,ng Afstand fra

L:okomotivet, samtidig qpstilledes. en Dam}J
pumpe i sikker Afstand 0_$ forbundet til Ked
len med et 3" Rør ved FødeJ.)umpen,.

Derefte.r fyreaes L:ofomotivet �,p, og men
Blæseren naaedes 6 Atmf. Tryk'; S!ikkerheds
ventilerne lod m'an blæse, og Glashanerne var
anbragt saaledes, at Vands,tanden kunde af-

. læses ved for::skelHge Højder ,under Fyrkana
lens Top. H,a:nerne lod man s:taa a,abt1e. Efter
'20 M�nutters Forløb k1oni der Damp ud af
Hanen, som sa:d 1" under S;vøbe:t, og en halv
Time senere kom der tør Da:m:p fra -Hanen
-2" under Kan.alen. M1ed Damppumpen · in'd
pumpectes aereffer koldt Vand, in,dtil Ka,na
len var d,æ.kket. 'Det viste sig da v.e,d fore
ragen Undersøgelse, a.t Kedlen var l'uldk:Om
·men uska:dt.
, ''

D

erefter fyredes atter op, og ma,n Lod
- Vandsta,nden falde til 2"under: Kanalen, og i
denne Tilstand henstod Kedlen i 15 M�nutter,
i ,hvilken Tid Vandstanden naturlig;vis Y,der
ligere faldt, sa;a at Kanalpladerne ophededes
stærkt._ Atter indpumpedes koldt Vand til Ka
nalen var dækket, og den nye Undersøgelse

• 

.. 



169 DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

viste, al Støtteboltene lækkede og Kanalpla
den var svagt buet; men derudover var ingen 
Skade sket. .,,, 

Skulde der. altsaa indtræffe Vandmangel i 
en Dampkedel, behøver man ikke at frygte 
for. lndpumpning, af koldt Vand paa de· over
hedede Fyrkanaler. 

I denne Forbindelse skal der paapeges en 
anden fejlag:tig Opfattelse, som stadigt frem
sættes i Dag,spressen ved ethvert Skibsf<?rlis 
elle1i enhver Jernbaneulykke, hvor Lokomo
tivet styrter· i_ Vandet. 

Vi sigter her til de kendte Ytringer: ,,Ked
lerne srræpgtes" eUer "Lokomotivt t eksiplo
derede". 

N aru, el S:kib eller Lokmnoli,v synker, og 
Vand.et slukker Fyrene, udvikles selvfø.lge
lig en stor Dampm,ængde; men der er absolut 
ingen Grund -til,_ at en Dampkedels pludselige 
Nedsænkning i- Vand skulde bevirke, al Ke
deltrykket stiger, tværtimod _vil det have Til
bøjelighed til at falde og saaledes formindske 
enhver Fare for Sprængning. Al den plud
selige Afkøling af de n,ormalt ophedede Kedel
plader skulde kunne bevirke andet end min
dre Ut.ætheder ved Samlinger o. lign., er selv
føl-gelig udelukket efter Erfaringerne fra Ind
pumpning af koldt' Vand paa overhedede 
Plader. 

,, 

Til yderligere Bevis kan meddeles, al man 
aldrig, hvor et S:kib er taget op efterf Kollision, 
har fundet Kedlerne sprængt. · Fra Udlandets 
Jernbaneulykker, hvor Lok'omotiver er styr
let i Vandet, foreligger heller ikke Tilfælde 
af Kedelsprængning, og _f1jemlige Uheld (f. 
Eks. ved Miasnedø for nogle Aa1· siden) viser 
ganske det - sa,mme. 

Af de mange kendte Keclelluwarier paa 
Gnmd af Vandmangel anføres nedenstaaende 
Eksempel: 

I Januar 1912 sprængtes Hj.ælpe:kedlen i 
Sejlskibet · ,,Indian Empire", der henlaa i 
Cardiff Dokker, lige ankommet fra Hamborg. 
3 Mennesker dræbtes og 2 saaredes alvorligt, 
Alle de· Forulykkede slod eller sad i Spræng
ningsøjeblikket omkring Kedlen. Sprængnin
gen skete med et højt Knald, og hele :Skibet 
indhylledes i en tæt Damp og Røg, sa,a åt 
det. varede læ.nge, førend det ku.nde konsta
teres,. hvad der. var. sket. 

Ved den senere Undersøgelse viste del sig, 
at Fyrkanalen var trykket ned som Følge 
af for· lav Vandstand. 

,,The Engiueer" 1912. 
I Juni 1914 indtraf en Kedelsprængning om 

Bord paa S:/Sa "Jeffersen", der tilhører "Old 
Dominion Line". 10 M,ennesker . omkom. 

En Undersø,gelse viste, ft Vandmangel var 
Aarsag,en. Fy,rk'analens Overdel var try,kkel 
helt ned, og den øverste Del af Rørpladen 
tilhøjre var fuldstændig blæst bort fra 12 
Rør. Støtterørenes Ender var i god Tilstand; 
det ene af disse, som sad i den. bortspræ.ngte 
Del af Pladen, var slet ikk;e bes,k'adiget og!Hul
let i Rørpladen helt, nalurligvis m�d Undta
gelse af, at det v�r forstørret saa meget, at 
T�rkket .__ som normall var 12,6 Atmf. -
ha.vde t vunget det udover det udval_sede .Rørs
Ende. 

,,Enginering News" 1914. 
4. T y k t L a g K e d e l s t e n e 11 e r Fe d t

paa Rør eller Plader, som paavirkes af Flam
men, virker som Isolator for Varrneo�e;rførs
len. 

En ren Kedel plades V arme.grad er · kun 
lidt højere end Vandets, selv om lldstedets 
Varmegrad er nok saa høj. Er Pladerne der
imod dækket af et varmeisolerende Lag, vil 
Va1•megraclen stige stærkt, og den deraf føl
gende Udvidelse kan bevirke lække Samlin
ger. Hvis Pladernes V armegrad overstiger 
350° C.� falder Styrken hurtigt og er meget 
ringe ved 400-4500 C., saa at de giver efter 
for Tr;ykket. I heldig:ste Fald vil der da lige
som ved Vandmangel opstaa Buler eller Lom
mer o,g sammenklappede Fyrkanaler, i væ:rste 
Fald indtræffer Kedelspr.æn,gning. · 

(Forts.) 

Fra det dagl'ige Liv. 
Hr. Redaktør, vær saa venlig at give os Plads for 

nogle Spørgsmaal og Bemærkninger. 
Bestemmelsen angaaende Udkommando omfatter 

... 

• 
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den ikke Lokomotivførere, der er udkommanderet for 
at forrette Lokomotivformandstjeneste, saaledes at 
den ikke overskrider to Maa11eder. I _det man forbav. 
ses over en Rundhaandethed paa den Maade, idet de·r 
ved et mindre Depot findes Folk, som vi mener, der 
er fuldtud kvalificeret til· ovennævnte Tjeneste, og der 
yderligere er en Lokomotivfører ved Depotet, der saa 
godt som a_lticl har Raadigheclstjeneste;--hviiket er e·ns
betydende med intet bestiller, og der fra Depotet, hvor 
Afløsningen ·er givet, kommer Røster om, at Persona
let. fkke har Udsigt til nogen Sommerpermission grun
det paa Mangel af Personale, derfor mener man, at 
den udsendte Lokomotivfører var haarclt tiltrængt 
der. Men et Savn vilde det maaske nok blive for den 
her paa Stationen værende Overassistent, idet man 
nemlig har Fornemmelsen af, at det mere et Overas
siste·nten, end den fungerende Lokomotivformand, der 
leder Depotets forskellige Sager. Grunden, hvorfor 
den fungerende Formanet opholder sig saa meget paa 
Overassistentens Kontor, kan maaske ogsaa være for 
rigtig at sætte sig ind i det Sprog, som bliver brugt 
af Overassistenten overfor hans Underordnede, man 
har jo allerede paa Depotet Fornemmelsen deraf, f. 
Eks. en Lokomotivfyrbøder forflyttedes til et an1et
Depot, og for at faa Familie-fripas henvendte Ved
kommende· efter Opfordring fra det nye Depot sig til 
den fungerende formand om at faa en Opgørelse over 
forbrugte familie-fripas, men han fik det Svar, at det 
maatte han selv holde Regnskab med, det havde den 
fungerende formand ikke Tid til. Vedkommende ud
talte, at han godt vild� vente, men mente jo dog, at 
naa,r den fungerende formanci alligevel havde Ko11"" 
todid paa den Tid, kunde han nok have faaet denne 
Opgørelse, men han maatte pænt gaa uden at faa 
Opgørelsen, med et pænt afvisende Sva,r. Et andet 
Tilfælde kan nævnes, hvor den almægtige Overassi
stent gjorde sin Indflydelse gældende. En ældre Lo-· 
komotivfyrbøder havde i god Tid bestilt sig et _Bad 
hos Bademanden til bestemt Dag og Tid, selvfølgelig 
paa en Dag, hvor det efter Badei-egulativet er Loko
motivpersonalets Badedag, idet Trafikafdelingens Per
sonale lige som os har bestemte Dage, hvor cle kan 
benytte Badeværelset. Men da vedkommende Loko
motivfyrbøder ko!T\ og skulde bade, fik han den Be
sked, at han ikke kunde faa det bestilte Bad, da 
Overassistenten først skulde ba-de. Denne Afgørelse 
va,r truffet af den fungerende Lokomotivformand, og 
man maa bestemt protestere mod en saadan Behand
ling, naar der er fastsat Regler for Badeværelsets 
Afbenyttelse. Ligeledes et andet Tilfælde, hvor .man 
maa forb_avses over, at den fung. Lokomotivformand 
er Lokomotivfører, idet han tager en Maskine, der 
skal bruges til fremførelse af Tog, og benytter denne 
ca. 4 Timer før d·en Tid til Brug til Spuling af Gul
vene i Remisen, og foranlediger ikke en Gang fyret 
renset eller gør Personalet opmærksom paa, at Ma
skinen har været benyttet, og fyret bør renses, men 
derimod· ved en Paatale om ovennævnte forhold af 
den paagældende fører svarer, at han vilde ikke høre 
hans Vrøvl. Dersom det nu var godt Brændsel, der 
var paa Tenderen, va,r det vel ikke Paatale værd, men 

det bemærkes, at det Brændsel, der en Gang er er
klæret for ubrugeligt nemlig nogle daarlig-e Koks, maa 
under den fungerende Lokomotivformand brændes nu. 
Mon der er nogen, der tror, at denne fungerende For
mand, dersom han skulde modtage en saacla11 Ma
skine, ikke vilde paatale det? Til Slut bemærkes, at 
vedkommende fungerende Lokomotivformand ved tid
ligere Lejlighed har gjort sig til Ære at ignorere Lo-
komotivmændene. 

Flere Lokomotivmæ,ul. 

Hjertel_ig Tak 
Hjertelig Tak til enhve;:-der var med til at gøre min Ju

bilæumsdag saa festlig og højtidelig for mig. 
A. Karlsen, Aarhus. 

Min hjerteligste Tak, for al Opmærksomhed ved mit 
25-Aars Jubil":'um. Axel Madsen. 

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed paa min Jubi-
læumsdag. R. P. Rasmussen, København, Gb. 

JysK-fynske . Statsbaneperso·
nales (Bibliotek. .· 

afholdt ordinær Generalforsamting 
Lørdag den 28. Juni 1919. 

1) Regnskabet fremlagdes og godkendtes. 
2) De algaaende Bestyrelsesmedlemmer, Maskiningeniør 

Duseberg og Overassistent Groth, genvalgtes. 
3) Algaaende Revisor, Assistent Davidsen og Revisorsup

pleant, Assistent Amorsen, genvalgtes. 
4) Generalforsamlingen bemyndigede Bestyrelsen til, efter 

Forhandling med det sjællandske Bibliotek at forhøje 
Medlemskontingentet med indtil 10 Øre pr. Medlem pr. 
Maaned. 

5) Paa Forslag af Assistent Davidsen vedtoges det at forhøje 
Regnskabslørerens Løn fra 25 til 35 Kr. pr. Maaned. 

Jernbanelægerne. 
Det meddeles at Jernbanelæge A. G. Laritzens Praksis 

som Jernbanelæge i I A I Sygedistrikt under hans Somme
0

rferie 
fra 10. Juli til ca. 15. August 1919, varetages al Dr. Osiier, 
Vesterbrogade 19, der vil være at trælle paa Jernbanelægens 
Bopæl, Vesterbrogade 82, og paa Centralværkstedet, Køben
havn, til de sædvanlige Konsultationstider, medens Sygebesøg 
maa meldes hos Dr, Osiier, Vesterbrogade 19, eller Telefon 
Vester 3386 inden Kl. 9 Form. 

_ · Jernbanelæge Petri er �ortrejst fra 1. C Sygedistrikt fra 
6. Juli til 1. September 1919, og hans Praksis som Jernbane-
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læge i dette Tidsrum besørges af Dr. Vedel, Classensgade 
34, 3. t.v. Hverdage 12-1. 

Jernbanelæge Dr. med. Frk. H. Reinhard, Gothersgade 135, 
er bortrejst Ira I. E Sygedistrikt Ira 10. Juli. til 25. August 
1919, og hendes Praksis som Jernbanelæge besørges 
indtil ·1. Augusr 1919 af Læge Frk. Agerholm, (Telefon 
Øbro 3624 y) Konsultation i Jernbanelægens Bopæl Kl. 12-1 
og efter 1. August 1919 _af Læge Fru H. Meisen, Gothers• 
gade 139, Konsultation Kl. 121/2-!1/2, (Tele!. Byen 6211 ). 

Jernbanelæge Thorv. Jensens Praksis som Jernbanelæge i 
1 A III Sygedistrikt besørges under hans Sommerferie fra 
16. Juli til 16. August 1919 af hans tidligere Assistent i 
Hillerød, Dr. Nørregaard; som træffes i Colbjørnsensgade 15
til Jernbanelæg_ens sædvanlige Konsultationstider, 

Stat�banepersonalets 
Biblioteker. 

Nr. 

Sjæl!.- Jyll.
Falst. Fyn 

10361. 8636. 
10362. 8633. 
10363. 

8632. 

8661. 
8646. 

Nye Beger. 

Dixon: En Nations fødsel. 
Bang: forliset. 
Neiiendam: Det. danske Thea ter 

Nordslesvig. 
White: Billys Grønskolling. 
Brandes, Georg: Samlede Værker. I. 
Enver Pascha: Tripolis. 
London, Jack: Michael. 
Secher: Idrættens Hygieine. 

10364. 
10365 a. 
10366. 
10367. 
10368. 
10369. 
10370. 
10371. 

8670. Hill: Den falske Hertug. 
8647. Nielsen, H.: Tegn og Gerninger. 
8653. Baden-Powell: Ulvebogen. 

9558 b. 7843 b. · Andersen Nexø: Lillemor (Ditte 

9722 b. 8007 b. 
10312. 
10372. 
10373. 
10374. 
10375. 

8674. 
8658. 
8666. 
8693. 

10376. 8702. 
10377. 8683. 
10378. 
10379. 8706. 
10380. 
10381. 8705. 
10382. 8655. 
10383. 8678. 

10384. 
10385. 
10386. 
10378. 

10388. 

8657. 
3366 c. 

8656. 

Menneskebarn. Il). 
Stegemann: Krigens Historie. II. 
Jens en, J. P.: Iians Peder Andersen. 
Jensen, Johs. V.: Norne Gæst. 
Croker: Askepot. 
Hansen, P.: Skæbner. 
Potter, 0.: Stedbørn. 
Thomas, G.: Det sidste Krak. 
Matthiesen, H.: De Kagstrøgne. 
Horvitz, A.: Verdensparaleller. 
Williamson: Lord John. 
Næsgaard, S.: Sjælelære. 
Vejrup, P.: Kærlighedens Magt, 
Bridges: Pigen med Guldhaaret. 
Lehmann: Legemligt og aandeiigt 

ArbeJcle. 
Gram: Grøntsagers Dyrkning. 
Vogelius: Krøniker. 
»Contact«: Paa Luftpatrulje.

Terkel Klesenfeld,ts Relse 
Journaler 1741-45. · 

Scholenondeley: for hendes Skyld. 

10389. 
10390. 
10391. 
10392. 
10393. 
10394 .. 
10395. 
10396. 
10397. 
10398. 

10399. 
10400. 
10401. 
10402. 
10403. 
1040�. 

i0405. 

10406. 
10407. 
10408. 
10409. 
10410. 
10411. 
10412. 
10413. 
10414. 
10415. 
10416. 
10417. 

10418. 
10419. 
10420. 
'10421. 

10422. 
10423. 
10424. 
10452 ?, 

10426. 
10427. 
10428. 
10429. 
10430. 
10431. 
10432. 
10433. 
10434, 
10435, 

8663. Garvice: Kampen for L""ykken. 
8687. . Melsted: fru Gerda, 
8682. Marstein: Aurora, 
8668. Henrichsen, .tt.: Lollands-Historier. 
8684. Mam'ois:' Oberst Rambles' Muse. 
8696. Ruck: Ni Aar for Rachel. 
8649. Andersen Nexø: Lotterisvensken. 
8611. Ho.ffmann, Kai: Blaanende Danmark: 
8652. Anker, J.: Walfing Mysteriet. 
8697. Segercrantz: Ministerpræsidentens 

8698, 
8650. 
8651. 
8665. 
8691. 
8704. 

8692. 
8679. 
.8703. 
6226. 

8686, 

8685. 
8711. 

8677. 
8080, 
8690. 

8700. 

8701. 

8680. 

8660. 
8681. 
8675. 
8707, 
8659. 
8669, 
8688 .. 

Elskede. 
Simonsen, C.: Danmarks Grænsefolk. 
An dræ: Rejseerindringer. 
Ayres: Det sorte fåar. 
Hansen, Olof: Gøgen. 
Oppenheim: Slægtens Ære. 

Afsløringer fra det rus-
- siske Kejserhof.

Salomonsen, C. I.: -De nyeste Kunst-
,retninger. 

Andersen, V.:· Nordboer. 
Ottoseh, J.: Sønderjylland. 
Leopold, S.: Ti Aftener. 
Trent, P.: Kampen om Lykken . 
Dinesen, M.: Frøken Sommerfugl. 
Thøyer: Unge Schmidts Eventyr. 
To-strup: Den Levende. 
Cutcheon: Prinsessen of Gransfack. 
Oppenh�im: Hvem var Kvinden" 
Mc. Kenna: Sheilas Intriger. 
Jacobi: De syv Vise. 

Moderne Kunst om Sinds-
sygdom. Et Svar. 

Fischer: Fra Bakteriernes Verden. · 
Larsen, Karl: Militarismens fallit. 
Rørdam: Digte fra Verdenskrigen. 
Muusmann: Hohenzoller1tes sidste 

Dage. 
Rasmussen, M.: Anders Stephansen. 

Sønderjylland vundet. 
Spøgelseshistorier. 

Thackeray: Forfængelighedens Mar-

Linck: Ved Lykkens Port, 
Kuprin: Tvel_rnmpen, 
Elgstrøm: Mødre, 

ked, I. 

London: Guqernes Hævn. 
James, H.: Iivad Barnet vidste, 
VoUquartz, J.: Landsoldaten. 
Ekeland: Haparandaliv. 
Henry: Millionærernes Bagdad. 
Moberly: P.alsk. Navn. 
Anker Paulsen: Iiun og Had, 

Til Medlemslisten. 

Overført fra D, S. og M. F. 

Lok�motivfyrb"der ]. Vib�rg, K�lundborg, 
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Forflyttet efter Ansøgning fra !. Juni 1919. 
Lokfyrbøder V. P. Jensen, Struer, til Aalbo1:g, 
Lokfyrbøcler M. Christensen, Struer, til Aalborg. 
Lokfyrbøder A. A. Sørensen, Struer, til Aarhus Ø. 

Forfremmet til Loldører. fra 1. Juni 1919: 
Lokfyrbøder A. W. P. Schmidt, Silkeborg (Ranger

fører) - i Orindsted (Depotforstander). 
Afsked-efter Ansøgning fra 31. Juli 1919 fra Stillingen som 

Lokfyrbøder: Lokfyrbøder E. C. L. Pedersen, Fredericia. 
Afsked efter Ansøgning fra 31. Maj 1919: Lokfyrbøder 

E. W. Lauritzen, Kbhvns, Godsbanegaard. 

Tilladelse til at bytte Opholdssted under 12. Juni 1919: 
Lokfører ·K. K. 0. Johansen, Østerbro, og Lokiører 

J. 0. E. Paulsen, Kbhvns Oodsbanegaa,rd.

Forfremmet til Lokomotivfyrbøder fra 1; Juni 1919: 
liaanclværker S. M. Sørensen, Brande, i Brande. 
tiaanclværker P. S. Petersen, Randers, i Struer. 
liaandværker J. J. V[berg, Aarhus li., i Kalundborg. 
liaandværker A. R. L. Jacobsen, Nyborg, i Nyborg. 
liaandværker M. P. Petersen, Nyborg, i Nyborg, 
liaanclværker 0. Jensen, Aalboirg, i Struer. 

Forflyttet efter Ansøgning fra 1. Juli 1919: 
Forflyttet efter Ordre fra 1. Juni 1919: 

Lokfyrbøder 0. li. Carlsen, Kbhvns Ooclsbanegaarcl, 
til 3. Distrikt, Signaltjenesten, Struer, 

Lokfyrbøder P. Møhler, Holstebro, til Ringkjøbing. 

Lokfyrbøder li. Bagger, Kolding, ifølge Opslag, til 
Silkeborg (Rangerfører). 

forfremmelse til lokfyrbøder fra 1. Juli 1919: 
liaandværke.r A. Halse, Struer, i Struer. 

Ji',, · Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 19191
, "�:!'rr:"\ HAFNIA ca. 95 Millioner Kronet. 

· �\�{�fj · Samlet forsikringsbestand pr, 1. Jan.19191
. · ca. 350 Millioner 

Nørrebros Vinim.port. Nørrebrogade 178.
R0:8ERT BERTHELSEN Tlf, Taga 1300 

,Stort lager af lste Klasses Vine og Spirituosa. - Billigste Priser, 

... 
GI 

C 

.2 �- ... 
al & ... .... 
al 'ti 
C. =
GI 

L d 
Forret• 

æ e r V a r e ningen, 
Sdr. Boulevard 46 

anbefal e11, 
Rejsekufferter, Citytasker, Portemonnæer 

Skoletasker, Tegnebøger m. m. 
i stort Udvalg. 

Husk Fiskeforretningen, 
Is t e d g a de 1 () 9. 

Tlf. Vester 1347 y, 
Altid irisk Fisk til Dagens billigste Prise� 
J. Osborne, Ny Indehaver.

Komplet lager 
af 

Briller 
og 

.. Pincenez 
Edvard Møller 

Brillehuset - Veøterbrogade 36, 

C. 8. Møller & Co�s
Cigarer - Cigaretter 

Cigarillos & Tobakker 

faas hos d'Herrer forhandlere samt 

Østergade 1 &. Østerbrogade 27. 

Tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgade 69, 

Konsultation fra 10-7 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 .

Stoffer� Restaurant Caff8rohøj 
Ingerslevgade 104, Dybbølsgade 9 . 

Telefon 10 172. 
Frokostretter a la Carte, Billard, Selskabslokaler. 

Stor fiitufts-Terrasse. 

Lauritz -Christoffersen, forh. Bodega, Tivoli. 

A/S . LOUIS LILLIEQUIST 
GARVERI & LÆDER-UDSALG

187, NØRREBROGADE 187. 
KØB EN HAVN L. TELF. TAOA 444. 

FU.GLEFRØ 
BIDST-BILLIG5l HER· SUIDES � 

lUL·IAYBOURN�����:�:-
Annonce-Ekspedition�r: Udgaar 2 Gange maanedlig. 

. for Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgaå.e 22 2, 
Telefon Vester 4011, " 

for Provinsen: L. Rasmussen, Hans Tausensgd: 14, Odense.
Telefon 2288. · 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn B • 
Tlf. Vester 2895 v.

Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig, 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

-
C 
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I SKOTØJSBØRSENS FODTØJ ® ® ® ® ® ® ® Igiver altid .Tilfredshed. 

. .NØRREB ROGADE 183. 
t' ----�'"' ..... �"' -..,. ...... � ,.,,.., 

T;��:
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Brob·erg, 16 Amagertørv 16 Telefon 

3356 

Dowlas 1,85--2,35, Medium 2,50-3,00, svære Haandklæder, 2 Kr. pr. Stk. 
prima Viskestykker 1,25-1,50_-2,00 pr. Stk. 

En Del, ekstra gode Overdyner, Underdyner lidt beskadigde paa Yaarene
af Vand bortsælges med 20 pCt. Rabat. 

Vattæpper, alle farver 22,25, 26,50, 31,75, svære uldne Tæpper 12-16-18 
20�28 Kr. Et Parti svære Sokker 4,50 pr. Par. 

Lokomotiv Tidendes Husk Rabatcuponen for De har ikke 
Raad til at lade� være. 

Rabatcupon Største Udval� i Gulvtæpper Gardiner, 
�.J>�t. Sengeudstyr. 

Leverandør til Varelotteriet. 
® • •• •• • •• .. • . • .. ... • .. • • •.• •••••••••• ®

Spar 10 pCt. paa Glarmesterarbejde. 
Køb deres Billeder og Fotografirammer i Glarmesterforretningen

Nørrebrogade 61, JOHS. HANSEN. 
�� Stort Udvalg - Billige Priser. �� 

Alt Glarmesterarbejde udføres - Alle jernbaoefunktionærer IO pCt. Rabat. 

Ryg 

li Personbanegaardens Marketenderi.

" . Fo L. Viltoft 
'-1 �-���:Si::an�b�e�f;:::::a:::::.le;:::::r�s

Ai;;:::;
g;::::t::::.il�d:::::e:::::.t :::::æ�r�e:::.::d:11:.e:::::L�ok:::::o�m�oilt:ti;::1.::v�p:.'.:i::e�rs�o�na�

tobak. 

� Leo 33 
mod 

Hoste og Hæshed. 
Faas overalt. 

) 

Musikhuset AllegPO 
N ø r r e b r o g a d e  163 - Køben hav n L. 

Gramophoner og alle Musikinstrumenter� 
Jernbanefunktionærer 10 pCt. 

GODTFRED MENTZEL 

MØBELMAGASIN 
N ØRREBROGADE 200. - - Telefon Taga 270. 

StiUulde, solide M 0 B LER. 
Moderate Priser. Lempelige Vllkaar. 

• 

® 

Største :U.dvalg paa Nørrebro T 

E.L. "W'EIMAN� & Co.
Si. Strand.stræde 9-11, 4. Tlf. 5871" 10871. 

Guld- og Sølvvarer en gr0s. 
Intet Salg til Private. 

Kranse Buketter BlomsterdekorationAr 

Blom.sterloPPetningen "Bellis", 

• 

® 

Foreninger 10 pCt. Ved.Martin Orlebel. 
St. Kongensgage 90 :: Telefon: Palæ 590 y. 

Hej es te � a an. Bageriet Hj. af Jagtvej 
paa Klasse- pg Kolomallodder. og Borups Alle anbefaler sig med 
Gevinst§r udbetales biHigst. 1. Klasses Varer

R. J EN S E N, Nansensgade 32. til jernbane!unktionærerne. 
• 

Telefon 3279. Ærbødigst Georg Johansen 

.. 

·······----- ~- ............................ -. 
: 

······•-•······· ···--···-·········· I . ""' - _____,;_· ....:...· .::..-..:....__:::.'__ ,. 

ll 

::::: : : === : : : : ::::: 
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