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2. Maj 1920.

lag ,a f den af .Statsbaneudvarget af.' 1911 afgivne
Betænkning og gennem den af hant forela:g�e
Plan viste han med Overlegenhed hvilke
Krav den foommende Jernbanedrift maatte
.
stille til
Anlægene ved F:orslagene om Dob
beltspor, nye Baneanlæg, Broer osv.
Overfo;p Lokomotivperso1nalet viste han
1
megen In�eresse, og en af' del før1 :ste
, Fiorhand
linger Organisationen førte med �am vaJ:i an
gaaencl e Tjenestetidsspør, gsmaal,et. Allerede
den Gang, :og det Vl�ir( i hans t"ø1·ste Minister
tid, b�rn.ærkede man, med hvilken overlegen
Lethed han forstod at gøre sig bek:endt med
· og sæ:tte sig ind i den Siag, der beh'andledes.
Paa hans Initiativ og efter Organisationens
Tilskyndelse kom der Gang i .S1agen.
Vor Organisation saa ogsaa med Tilfreds
hed paa, at M�nisteren overtog Hvervet som
P:ormånd for Lønningskio:mmissio[nen. Dette
var et overm,aade vanskeligt H\verv, 'men M�ni- ·
ster H,assing Jø�·gensen bestod med Glan.s1 den
store Opgave, der blev lagt paa hans Skul•
der. Han saa med Forstaaelse paa Tjeneste
mændenes Kamp for Opretholdelse af Hjem
menes Standart og han har bidraget sit til Re(
sultatet, som blev naaet. ·
Resultatet var jo ingenlunde saal,edes, at
vi kunde erklæpe os tilfreds med dette, men
man ·ma,a paa den anden S:ide ikke gtemme
dt:1 H,undreder af Krav, der slilledes til Kom.
missionens Ledelse, der aUe rraa ,tte, gennem··
gaas ,og af'v,ejes for, at Ro.rhoJdet kimcle .blive
det rette.
Gennem vor-e F;orhandlin,ge, r om Fo\rfr-em•
✓

Fhv. Trafikminister

Hassing Jørgensen.
Paa en brat ·og ganske uventert Miaade fik
Ministeriet Zahle og dermed Minister H.as
sing Jørgensen Afsked den 29. Ma
: rts1 efter
at ha,n havde staaet i Spidsen for Stats
banerne i oa:. 7 Aar.
· I de 7 Aar, m!ed de mange Besværlig
hieder, som Krigen skabte, bestred Trafik
ministeren med overlegen Dygtighed de
Rotretninger, de:r paahvilede ha1�1, og de\ For
ventninger, man nær1 ede ved hans Oviertage
i lse
af det høje Embede er ikka bleven skuff:ede.
1
I •
Med fast Haand forstod han at lerde
sit Mi. nisterimn samlidig med, al I1an s.tod forslaa
ende overfor det ham undergivne Personale.
Under hans Ledelse gennemt�1tes Stats
banernes nye Organisation af 1915 paa Grund-
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metse af Lokomotivfyrbødeæ, der til S;taclig- hætte dækket Udskæringr i Platformen forhed forrettede F'ørertj,eneste paa Stræknin- · · an Røgkammeret.
gen, niødte vi, efter at man ved Forhand
B r ems e tø j e t.
lingerne med M1askinclirektøren ikke havde
opnaaet et tilfredsstillende Resultat, ved Mi
Eftersynet af Lokomotivets Brcmsctøj ha1·
nisterens Afgør<el&e at faa forfrieiinmet de( om til Formaal dels at forebygge, at Bremse. sa,aler, Bremsehængere, Br-emsenksler o. lign.
talte Lokomotivfyrbødere.
Paa man,ge Ma
; acler har han vist Lolwmo tabes under Kørselen, hvi)ket som ticllig!ere
nævnt kan medføre Fare for Togets Sikkcrtivpersonalet P:orstaaelse,· og vi har dedbr al 11ed,. dels at kontrollere de forskellige Brem
Grund til· at sige den afgaaecle Trafikmini se011g,aners korrekte Virkemaade.
ster en Tali for hans velvillige Imødekom
,Man 'maa saaledes forvisse sig om, at Brem
men af viore Krav og for den go;de Fp,rslf;,a,else sehængernes Ophængningspunkter paa Ran1han har vist ,Lokomotivmændene gennem de mepladerne er fasle, samt al Bremseklod
sernes Befæslelse til Bremsehængerne er
syv Aar, han var vior øiverste Chef.
betryggende.
lLvor der anvendes Bremsesko med løse
Saaler, gælder det om, at Splitten foi·oven
gennem' den Fjeder, som holder ·Bremse,s aa
len fast til Bremseskoen, er til Stede,, samt
Nogle Betragtninger vedrørende
at Fjedemn ikke har forskudt sig eller er
Eftersyn af Lokomotivet.
knækket, h'vilket vil have til Følge,! at S::iaJen
før eller senere tabes. Endvidere bør det
Af B.-suaning.
paases, at Saalen ikke er slidt tyndere end
-;tilladeligt, hvilket 'vil være Tilfældet, naar,
(forts.)
de paa Siderne ~ar S_aalen anbragtte frreni�
Ganske det samme g�lder i øvrigt for de sprin1gende Slidmærkier er helt forsvundne.
Bolte, hvori ae under Akselkasserne anbrag- · Jo tyndere Saalen er slidt, desto mere vil
t e Fjedre er ophængLe (Fig. 3), og for Bol den seLvføl�elig. være udsat for at knække,
tene i F,jederhæn.gernes
Ophængningsp.uifl{ ogi Resultatet af et Brud vil saa godt som
1
ter paa Rammen (F'ig:. 6), hVlorfor disse Ste altid være, at Saaien tabes.
.,. vedli.g1eholdes ,ned
Endelig ,bør der lægges Mærke til Bremse
der til enhver Tid bør
klodsens Sl{lling1 i Forhold til Hjulet , og saafornøden Smør, els,e.
Tilsvarende Undersøgelser maå anstilles . fremt Klodsens Afstand fra deUe ea· større·
overfor de Tværbalancer" som er ai1bntg:te foroven end fornedeu eller omvendt, ma,a
paa enkelte Maskintyper (Litra D, Fs og For�10ldet rettes ved at der stilles paa den
Ks), samt overfor den paa D-Masldnerne i dertil anbrag:te SLilleskrue, sofn altid bør
Maskinens lvUclterplan anbrag}e Længde være til Stede og/, i god Orden.
'Med Hensyn til de gaffelformede ·styr for'
B�lanoe mellem de forreste Kobbelh,iuls TværBremsehæng
Balance og Truckit�n.
, :e,rne, som er anbragt paa Ma.- ·
skinens
Ramme,
bemærkes, at der altid bør
Den svære Bolt, hvorom denne Længde
,
Balanoe d1,ejer sig, bliver underliden uaa1··· være Luft i Gafferens Bund bag; Bremselig� vedligeholdt rned Smørelse, da Smøre hæn;ge; ren. ·
.
.
Ved Eftersynet undet Maskinen maa man
hullet hgger skjult og ret utilgæng;eli1gt, saa�
de forskellige Forbindelser mel
ledes at man maa føle sig frem dertil med undersøJ�e
I I
lem: Bremseakslerne og, Bremsetøjets Træk-_
Oljesprøjtens Spids.
1 denne Fo
: rbin�else er der Anledning! til · ogi Trykstænger samt disses Befæstelise til
at nævne den Bøjle, som paa D-Maskinerne Bremseh.æn.gieirne, idet en Løshed eUer et
bæi·er den forreste Ende af den omhandlede Brud l?aa el af dissc Pun
. kter klan medføre,
Længde-Balance, og som f1orov-en er fo\1'sy- at Br�p1sningen paa et eller flere Hjulsæ1t
net med en Smedej,erns _Vu:ggeskive, fæstet bliver· mfoclre effektivt e:ller svig:ter helt.
med Møttrik og Kontramøttrik,
der vugger
Ligeledes . bør man med ikk
: e ror lange_
:
paa · 'fruckens Centrumsstykke qg saaledes. Mellemrum undersøge Ophærng,ningen aF, ·
overfører Væg;ten af Maskinens Forende til Brems,ecylind1"e ogi Br,emsetbeh:oldea·e, som
dette: Denne Bøjle, ved H:jælp af hvilken er fastgjort til Maskinen ved Bolte og Mø
, t
Maskinens Fa.rende· kan spændes O}), er 1ne li'ike;·, der er udsat fo1· at løsnes unde.- Mn
get udsat for at knække og bør derfor altid skinens ""Ryslelser, og navnlig hvor de paa
undersøges ved Eflersynet, hvilkiet bekvemt g1ældende Møttriker er særlig vanskeligt til
kan ske gennem en med ,en lille Pladejerns- gængelige, vil der være saa meget mere AnI

1
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Iedning1 til at passe paa Opha)ngningen. Det meplaclen, vil denne udsættes for ein skif'
i Ilever .gentagne Gange hæncJ.et, at en Bremse Lcnde Paa.virkning, som kan resultere
'.
cylinder er lalJt under Køi-selen og1 har vol - ner i Hjf?)rnernc af Pladens Udskæt•ing:, navn
lig hvor Forbi ndelsesstykket under Akselka's
del ret alvorlige I(alamiteler.
Eftersynel mna desuden c-mf'a tte F'orbin se, n, som f. Ek's. ved Lokomotiv Litra K1 er
delserne mellem T."o}onrntiveL· Tiamme og1 de faslboltet mellem de to Grene afr Akselgaflen.
I3ukke, som danner Lejern,e for Brernseaks Far,en for saadanne Revner er i mindr,e Gr3!d
til Stede, naar det nævnte Forbi nidels,esstykft<e,
Jerne.
Undersøgelsen af I3rems,ekloclsernes rig som f. 'Eks. ved D- og! R-'M,askinerne, er fast
Lige Inclslilling forelagt\'> allid i Forbindelse bollet paa selve Rammepladen og saaledes
med den Prøv•e af Bremsen, som er fore afstiYer Udskæringen i denne for neden un
skrevet og: nærmere udviklet i "Sæylig Vej der Akselgafien.
Hvor Akselgafler forefindes, er der mod
Icclning for Lolwnrntivpersc/,ialct og Vogn
opsynel i Ben;yttelsen af og Tilsynet mes:J_ sat Kilen i Akseig,aflens Udskær, ing anbragt
den aulmnatisk,e Valrnumbremsc", Afsnit A. et Slidslykke, som optager SJidet af Aksel
I. 1,. Side 4.
kassen, og som. e,r fastgjort med Bolte, der
Ved denne Prøve bør man aldrigi undlade er undersænkede i S,li,dstykket. Saaf"riemt
at forvisse s:ig om, :al Bremserklodsernø er fri Mø
, ttrilærne løsner sig paa disse Bolte. vil
Boltehovederne
kunne krvbe ud af Under
af Hjulene, naar Vakuum er opsugi
: et, og at
Stemplet samtidig er i Bund i Vakuu1ncylin s�nkningen og rive i Ak;elkassens Bronze
deren, altsaa at Bolten i Enden af den _lange sk0.
1
For Akselkasser, nes V edkornmende bør• man
Bremseiarms Gaff'el er fri til alle Sider æf
det aflang1e Hul i Stempelstangen, saml at hyppigt eflerse Smørevægerne, da disse i Ti-
denne Bolt er stillet saaledes, at Stenip,let dens Løb kan blive stive og begede, saaledes
maa løfte sig! 15 a 20 mm, forinden det b� at de bliver. uskikkede Lil at opsug:e Oljen, \
hvorved del paagældende Lager k'a n komme
gynder at bevæg
, e Bremsearmen.
Endvidere bør man giansk'e sædig over l-il al nu(ngle Smørelse.
bevise si,g1 om, a:t Stempkt under Bremsnin
gen ikke løfter for højt, thi saafremt $, temp
let naar Toppen af Vak'uumcylinderen og
dermed Grænsen for sin Vandringi, forinden
Brem'seldodserne ,er trulrne fast mod H.iu
lene, vil B�em'sekrafben selvf'ølgelig ganske
. t.e.
svig,
Indstillingen af Brems,etøj,et maa allid ske
paa et saa t idlig;
, t Tidspunkt, at denne Mu
li:gl.rndier absolut udelukket. (Jæ,vnf'ø-r i øvrigt
ovennævnte Vejledning, Afsnit B. 27-28,
Side 14-15'.).

.

25 Aars Jubilæum.

A�s ei ka s s e r, A k s e l g afler e tc.
Undersøgelsen af Ak'selka
' sser og Ak1s,elgaf
ler (Akselbakker) foretages bedst fra Under
' lder1 over
siden af M1aski nen, naar denne ho
en Fyrgrav. M1an prøvei· alle tilsledevæirende
Nagler, Bolte og M,øllriker, saavel Naglern,e
og Boltene, der fæster Akselgaflerne elle1�
Ak'selbaldrnrne til Maskinens
Ramme, som
•
Boltene, der berfæster Forbindelsesstykket un
ol
de1� Akselkass�n, samt IV[,øtLrikerne, derr
der Kilesk'.ruen i sin Stilling_ i F:Orhold 'Lil
det nævnte Forbindelsesstykke.
Samtidig bør man have Opmærks' omheden
henvendt paa, om nogen af AkselgaJlernci mu
ligt elr løse og har arbejdet i F,orhold til
Lokomotivets Ramme, h,;ilket i Reglen kan
kan ses paa Snavset, som siddei; i Fugen
mellem Akselgaflens lodrette Grene ogRam
mepladen. Naar Akselgaflen arbejder i Ras-

A. C. SCH UL TZ.
Den l. Maj fejrede Lokomotivfører A. C. Sch�Jtz,
Kjøbenhavn G, 25 Aarsdagen for sin Ansættelse som
Lokomotivmand.
Jubilaren blev ved sin Ansættelse stationeret i

I

I
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Kjøbenhavn, kom kort Tid derefter 'til Helsingør,
Og han brænder Fingrene, hver Gang' den skal
hvor han forblev til Forfremmelsen til Fører, hvor
vises frem! Nu mangler han lige bestemt 50 FødS. stationeredes i Thisted. Blev efter nogen Tids - selshjælpere, som vfl være enig med ham i ikke at
være enig i noget som helst.
Forløb forflyttet til Nyborg, og herfra efter· Ansøg
ning til Helsingør, hvorfra S. blev beordret til Kor
Naar han har fundet dem, skal der være Rejse
sør, hvor han forblev indtil han efter Ansøgning
gilde, og Kransen gaar til Tops.
forflyttedes til Kjøbenhavn i 1910.
' ' Og saci skal der være Fest, og Slagsangen har
han allerede vedtaget, og den gaar paa den kendte
Jubilaren er en stille og rolig Lokomotivmand, der
ved sin beskedne Fremtræden har vundet sig mange
Melodi: "Peter Olden er go', med Huller i sin
Frakke" o. s. v. .:_ Venner, saavel blandt Lokomotivmænd som blandt
-Og her staa Manden, som kender Bjørnstjerne
øvrige Medansatte.
Bjørnsons gamle· vise Ord "Sejr loves den, som
Vi ønsker ham hjertellg til Lykke paa Festdagen.
Styrke ta'r af Nederlag". Men han har intet- lært! Nederlagets Kunstner! For, evig!
Med Tak for Optagelsen
Deres ærb�dige
Hr. Redaktør!
Kalpar Røgbrænder.

.

Fro det daglige Liv.'

Kan der i disse papirknappe Tider blive en lille
. Plads til en Bemærkning.
- Naar jeg beder om
.
I
dette, Hr. Redaktør, er det fordi, jeg er saa fuld af
Beundring over en særlig "intellig�nt" Lokomotiv
mand paa Gb., der konsekvent i,ndtager en Stilling,
der gaar mod hans Kollegers Interesse, og fo�staar
en vis Kunst - N.ederlagetsKunst - paa en saa yp
perlig Maade, ci't han ingensinde gaar fejl af dette.
Der sker omtrent intet, uden at han, ligervis som
salig Niels Nielsen fra Hønseavlertidende, altid har
en Opfindelse parat, altid staar med et ufejlbarligt
Midde! til at naa det sublime · - - men ligesaa
altid, slam det klik for· ha,;., - men, saa sikkert
som det er, ,at han er en stor Fejltagelse, Jigesaa
sikkert er det, at han kommer ·igen.
Altid, altid! Indtil man ryster ham af sig!
Men, Hr. Redaktør, hvornaar gider man ryste
ham· saq grundig, at alle hans - "glimrende" -'-
Ideer falder til Jorden.
De kan se hå'm hver Dag, ivrig gestikulerende,
med Lpmmen struttende af Rapporter, paa hvilke
han, i forvirrende Mængde, har noteret sine beru
sende "Tanker", alle hans store ophøjede Idealer. De kan se ham den ene Dag være ivrig filhæn
ger af Generalstrejken, og den næste, en lige saa
ivrig Modstander af den, men De kan ogsaa være
sikker paa, at hans Argumenter er saa godt udvan
dede, at der intet' spirituelt er ved dem, 'ikke dest�
/ mindre beruses han selv deraf og tror paa sig selv
som Lokomotivmændenes Redningsmand - Føreren
af Guds -Naade! - Bang! - - -:? ? ?
Hans sidste nye Opfindelse er den frisindede Lo
komotivførerforening! - Foreningen skal være i en
fast Form,· en bestemt Ledelse, og de enkelte Med
lemmer skal have fuldkommen Ret til at gøre, som
de vil, lig,e mod hvad Ledelsen bestemmer. - Or
ganisationens ·bærende Ide skal laves om, hertil
gaar han med Ideen i Lommen. - Der var en som
ondskabsfuld bemærkede, at Ideen· var saa varm,
at han havde foret Lommen med Jernplader, for at
den ikke skulde brænde Hul�i Tøjet.

Hr. Redaktør!
Tillad· mig Plads i "Dansk Lokomotiv Tidende"
for disse faa Linier.
Vi. har her i 3. Distrikt modtaget en Skrivelse, der
omhandler "Førelse af Lokomofivførerrapporter", i
hvilke11 Betegnelsen "Fyrbøder" er anvendt i Stykke
4. Jeg vilde i den Anledning gerne henlede For
fatteren af bemefdte. Rundskrivelses Opmærksomhed
paa en ikke saa meget ·gammel Ordre, der gælder
for alle Tjenestemænd, hvori det indskærpes spe
cielt at anvende Betegnelsen "Lokomotivfyrbøder".
Vi Lokomotivfyrbødere mener at kunne gøre Krav
paa den samme Høflighed som Forfatteren af nævnte
Skrivelse. Det kunde vel ikke tæ'1kes, at Lokomo
tiverne skal normeres med en 3. Mand, som skal
betegnes som "Fyrbøder", thi i saa Fald ønsker Lo
komotivpersonalet gerne en Meddelelse herom for
inden og ogsaa at være medbestemmende om Man
dens StilJingsbetegnelse.

M.

LokomotivpersonaJets Kransekasse,
.Aarhus.
---.
Paa et for Aarhus Afdelinger den 30. M'arts d. A.
afholdt Fællesmøde, opretted.;s en uafhængig Kransekasse.
/ I Henhold hertil bedes Meddelelse om Dødsfald
blandt D. L. F.s Medlemmer uopholdelig tilstillet
de respektive Afdelings-Formænd i Aarhus, nemlig
Lokomotivfører P.A. Andersen, Tietgensgade 10 2 og
Lokomotivfyrbøder V. Johansen, Faaborggade 202•

,

Jubilæumsfest.
Aalborg Lokomotivførerafdeling havde den 10.
April indbudt Afdelinøens 2. Jubilarer, d'Hrr. J. S.
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Jensen og J. K. Hansen, til en lille Festivitet, der af
holdtes paa Hotel "Kong Frederik". Festen var ar
rangeret af samtlige Lokomotivførere, der havde
indbudt Jubilarerne til et Festmaaltid.

lig skiltes ovenpaa det animerede Gilde. Til Slut
indbød Vifladsen hele Selskabet hjem paa en ægte
Havannagigar, og her skiftes man i Bevidstheden
om at have tilbragt en ypperlig Aften santmen. F.

Mange smukf<e Ord blev taft, og en Sang, forfat
tet af en Kollega, blev sunget til Ære for Jubila
rerne.

senest Lørdag den 8. Maj.

Man samledes KL 6 Em., og KL 7 gik Deltagerne
til Bords, til et dejligt overdaadigt veldækket Bord.
Bibliotekerne.
Ved Bordet bød Afdelingsformanden Velkommen, specielt henvendt til Jubilareqie. Da den værste
Sult var stillet, talte Formanden for Jubilarerne og
Jysk-fy11ske Statsbanepersonales Bibliotek.
overrakte dem hver en smuk Gave fra Kolleger,
Det aarlige Eftersyn af Bøgerne finder Sted i Maj
som et Bevis for den Agtelse, de havde erhvervet
Juni Maaned. Sidste Udfaan foregaar Lørdag 1. Maj,
sig gennem godt Samarbejde.
og alle udlaante Bøger maa være tilbageleverede

Efter Festmaaltidet serveredes der Kaffe, hvoreftet
Jubilarerne bød P{!a Punsch. Og nu flød Talernes
Strøm. Humøret steg,. mange gode og velmente Ord
blev sagt, og mange Skaafer 'drukket, og mange
Hurraraab i Forbindelse med det gamle Aalborg
Jubel lød til den lyse Morgen, da Deltagerne ende-

Biblioteket aabnes atter for Udfaan Onsd. 2. Juni.

Paa Grund af Bogeftersyn er det sjælland-falster
ske Bibliotek lukket for Udlaan fra 8. Maj til 7.Juni.

Sidste Udfaan foregaar 7. Maj. UdfaanJe Bøger
bedes tilbageleveret senest 14. Maj. Biblioteket aab
nes atter 8. Juni. Rekvisitionssedler kan indsendes
sammen med Bogbrædderne nogle Dage forinden.

Jernbanelægerne

-

Sygedistrikt

I

l Al
J Ali
J A III
1 AIV
1 B
] Cl
1 Cll
1 Dl
] DII
1 E
] FJ
] FIi
1 GI
J GII
25 A
25 B
33
-

Jernbanelæge

I

Bopæl

-

Lauritzen A. G.
Vesterbrog. 82
Thomsen Gunnar
Vesterbrog. 68
Jensen, Thorv. F. E.
Colbjørnsensg. 15
Biering-Petersen E.
Nørrevold 6
Busck Gunni
Islands Brygge
Petri Aage lm.
Classensg. 34
Dr. med. Ørum H. P.T.
Sortedamsg. 5
Linde, G. P., R. af D. Nørrebrog. 180 A
Dr. med. Ø,um H. P.T.
Sortedamsg. 5
Gothersg. J35
Dr.med. Frk.ReinhardH.L
Valby Langg. 15
Duurloo J. V.
Rughavev. 7
Lerche Mogens
Hørdumsg. f
Dahl Aage
Rughavev. 7
Lerche Mogens '
Smalleg. 8
Stamer, A. H.
Nielsen Ejler E. M.
Frberg Alle 68
Paulli V. K.
Margrethev. 6
I
I

I

.

1

Kjø�enhavn.
.

Træffetider
i Læge�s Hjem

Hverdage
]2-1
JO-JJ

i

9-10 M. 0. To. L.
10,30-11,30 TI. F.

•

-

1-2
]2-1
12-J
JJ-12
2-3
JJ-12·
12-1
12-1½
12½-J½
12½-1½
12½-J½
1-2
1½-2½
12-1

--

og desuden

I

-

I Anmodn
om Syge-

paa Central,
samme O.
værkstedet,
maa ske
Kbh., Hverdage inden
besøg

-

Fredag 7-8 7¾-8¾M.&To. K!.9Form
.
do.
6-7
"
do.
Onsdag 7-8 9¼-10¼Ti.&F.
do.
Torsdag 5-6 9½-10½O.&L.
do.
Mandag 6-7
do.
6-6½
"
do.
Fredag 6-7
do.
Søndag 12-1
do.
Fredag 6-7
do.
Tirsdag 6-7
do.
Fredag 6-7
do.
6-7
"
do.
6-7
"
do.
6-7
"
do.
Onsdag 6-7
do.
Tirsdag 6-7
do.
Søndag 8½-9

-

I

-

Opmærksomheden henledes særlig paa, at Jernbanelæge Gunnar Thomsen (1 Ali) først tiltræder
sin Stilling den 1. Juli d. A., men at Interessenterne allerede ved Lægevalget nu pr.¼ d. A. skaf tilkende
give paa de udsendte Medlemslister, ifald de ønsker at vælge ham.
Indtil 1/7 d. A. besørges afdøde· Dr. Otto's Praksis af de 3 andre Jernbanelæger i J A Sygedistrikt
med Konsultation paa deres respektive Bopæle.
I det nye Sygedistrikt J B (Amager) have I nteressenterne paa Christianshavn og ved I slands Brygge
indtil Amager Fælledvej (eksklusive) Valg mellem Jernbanelægerne i 1 A Sygedistrikt og Jernbanelæge
Gunni Busck,
i 1 C (Østerbro) mellem Jernbanelæge Petri og Dr. Ørum,
i 1 °D (Nørrebro) mellem Jernbanelæge Linde og Dr. Ørum,
J F (Vålby) mellem Jernbanefæge�Duurloo og Jernbanelæge Lerche og
i 1 G (Frederiksholm) mellem Jernbanelæge Dahl og Jernbanelæge_Lerche.

•
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DANSK LOLOMOTIV TIDENDE

Hjertelig Tak.

For al Opmærksomhed paa min Jubilæumsdag
takkes hjerteligst.
/. S. Jensen, Aalborg.

Alle som har bidraget til at glæde mig paa min
25 Aars Jubilæumsdug, bedes herigennem modtage
min b'edst� Tak.
/. K. Hansen, Aalborg.
Hjedelig Tak til air::: for udvist Opmærksomhed
ved mit Jubilæum.
A. Marx, Aarhus H.
Gennem disse Linjer beder jeg m· ihe gamle Kam
merater og Kolleger, Kjøbenhavn. Gb., om at mod
tage min hjerteligste Tak for deri prægtige Vase,
jeg har modtaget som Erindringsgave for mit Ar
bejde, for D.· L. F. Afdeling 2, Kjøbenhavn Gb.
Det var med den største Glcede, jeg modtog denne
Anerkendelse, so.;.. stedse vil vidne for mig om en
god, kammeratlig Tid.

· lokomotivførerafdelingen
Kallundborg: Formandens Navn og Adresse rettes
ti'!: C. F. Hansen, "Solglimt".

lokomotivfyrbøderafdelingerne:
Randers: Form andens Navn og Adresse rettes til:
H. Andersen, Slyngborggade ]6, J. Sal.

Til Medlemslisten.

0. Carlsen,

Overført fra D. S. og M. F. til D. L. F.: Lokomo
tivfyrbøderne P. Petersen, Otto Olsen, Alfred Knud
sen, A. L. Jensen, Kjøbenhavn Gb., og J. Jensen,
Gedser.

Alle MedGnsatte og Kolleger, som bidrog til at
gørn min Jubilæumsdag til en Festdag for mig, be
des -herigennem modtage min hjerteligste Tak.
Th. Rugaard, Kh. Gb.

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO
AKVAVITTER

forh. Fmd. for Afdeling 2, Kjøbenhavn Gb.

•

Rettelse til Adressefortegnelsen.

)

Hvad koster Serges?-

Det kommer an paa, hva,d De vil anvende det til, og hvor De køber det! Naar De skriver til A. Wildes kontante
Martufakturforretning, Nyborg, saa er det til en af de store forretninger, som fra selve Produktionsstederne indfører
særlig store Partier, og som i Kraft heraf tilbyder gode Varer. til billige Priser saa langt under almindelige Butikspriser,
. at det ikke er Smaabeløb, der spares ved enten at besøg� forretningen selv eller sende denne sine Ordrer. forretnin
gens g�de Navn er erhvervet, fordi dens Navn aldrig misbruges, men fordi ethvert Tilbud �erfra er mønsterværdigt.
Vore Kunders fulde Tilfredshed er vort Maal, hvorfor enhver Vare, der ikke tilfredsstiller Køberen tages tilbage og
godtgøres naar Returnering sker straks.
,
Garanteret Hel Uld
Garanteret Hel Uld
Garanteret Hel Uld Garanteret Hel Uld
120 Ctm. bredt marine Kjole 140 .Ctm. bredt sort eller ma 140 Ctm. bredt Marine Kam 135 Ctm. bredt marine Herre
serges, vævet af . fineste en rine Cosiume Serges, kraftig garns Cheviot. En meget so Serges .. Overordentli� smuk
gelsk Uld, meget smuk og Kvalitet
lid Vare til at slide paa. Til og stærk Vare til Herre- &
blød Vare
stærkt Herre- og Drengetøj Drengetøj
12,40 Øre pr. Meter.
12,20 Øre pr. Meter.
Opgiv farven De ønsker.
16,70 pr. Meter.
15,63 pr. Meter.
forbrug til Nederdel 2 Meter forbrug 3½ Meter til Frakke
Til hel Kjole 3¼ Meter
42,40. 4 Meter til Costiime: forbrug 3,15 Meter til Herre- For'brug 3,15 Meter til- Herre
Habit 49,25
Habit 52,61.
39,65
49,60.

A. WILDES

KONTANTE MANUFAKTUR.FORRETNING
Annonee-Bkspeditien:

NYBORG

Vodroffvej Nr. J B, K,jøbenhavn V., eHer
K. Johansen, Sommerstedgade 22 3, �:ø-»enh-avn B.

T,elefon: Vester 4011.

Udgaar 2 Gauge maanedlig.

Redaktion: Vestcrbrogade 98 a ', Kjøbenhavn B,

Tlf. Vester 2S95 v.
Abonnementspris: 5 Kr. aarlig,
Te.-s paa alle PostkolriGrer i Skandinaviffl.

·--,-·1

ANERNE.
LEVERANDØRER TIL STATSB
-....,------�-------_-,L.-------------�---nn
•
:,is Nyborg Jernstø�eri �g Maskinfabriks-Udsalg
Y

- Tlf. 2'12� = Veste:l'voldgade 6 - Tlf. 2724 Besparende Kakkelovne, Komfurer, Vaskegryder
samt alt B y g n i n g s s t ø b eg o d s anbefales.
. Opsætning og Reparationer udføres af vore dertil øvede folk.

Nordiske
Metalvarefabrikker AIS
1
KØBENHAVN.

.

Elektriske Belysningslegemer og

Elektrisk Installations Materiale

.VUhelm MaflStl I, li. ,.
Olle•,

•

·

1

X:emlkalle•,
· en lf08• ·

Hajrevej 43. - IIMliltl
,, ., L

Telefon:
33
71.

":':,..

;,:

Telefoni K•bennavø &t8i, ÅaPllll6 1''63,
Aalbor« 2346, RøM SM.
li

1:1

- VEJLE -

- ODENSE -

- AARHUS

R

A. Muchitsch, i_i :·s�···········:·::·:············:·:
··:·······
. ··························
Vestergade 7.
Aarhus. �
:. .:

��E��E Ar�LLl�ARrn 1

-·
p]JI

'

Pelsvaremagasin.
Hattemagasin,

•
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- ESBJERG

Jørgen Pedersens Eftf.
(Johs. Cle,:nensen) ..

...
.
.
� foretrækkes overalt .: .:
..
.: .:
:
paa . Fyen.
...�.............., ...................
. •.•...;.:.:
..
••••...•••.........
...
.....•..
■

Kontant Manufakturforretn ing o o
63. Tlf. ssz. _Esbj�rg.
Hvidevarer o Gardi n er o K1oletø1er
Tæpper o Overtøj o Sengeudstyr.

Kongensgade

Telef. 27 8< 28

FREDERIKSHAVN

- Qlas . Porcelæn,
• - Uds(yr. •
Fest- 6 Brudegar,er.

Isenkram

IIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mmnm

&
Goldschmidt
0POD18

· - - Nybo:rg - -

har det største Ud valg og vil
være den billigste
Leverand ør til Med lemmer af
H nsholdningsforeningen

4ktleselskabet

Vejle Da.mpmøll�

KØDUDSALG OG
PØLSEFABRIK
Telefon 400

Nyborg

Nyborg Cykle- oi
InstalJationsforretning.
• • Telefon 606 • •

kern. Tøjrensningsanstalt

Telf. Ul, VENDERSOADE 63 A, Telf 141
filial: DANMARKSOADE 21.
Tøjet hentes og bringes overalt.
Ærbødigs! M. Brodersen,

Vl:ILf
Mitetelefe1t2G

-NYØORG
ERIK SØRENSENS

E. /. Rolefl,

Fredericia Dampvaskeri,

Støbe
God•

flormel, Rugsigtemel, Halvsigtemel, Or Rugmel, �.,n.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111mu

- FREDERICIA

■
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C·M·HC.SS.
FABRIKKER

Symaskiner og elektriske Artikler;

Christiansen & Hansen, Kongensg. 22.

1

f_.Larsen Hol_st, ..
har

Nyborg,

altid det bedste fodtøj
til rimelige Priser

Gør et Fo:rsøg T

P. Chr.Rasmussen

Tlf. 239 .S.
Isa,gers
Eftf. Tlf. 239
.
.
•
l

Urniager & Guldsmed
Stort Udvalg I Festog Brudegave.r

=.o?e:. ::.::::.::;"
M n U&in "iU-ftø f d.
Børnekonfectlon
Største og bedst sorterede
.
bringes i Erind rin g
_,
,
Altid .billigste Priser Man uf aktu.rlage,.r .
I
Leverand :�\
holdnin gs:
���
.
f r
._
.

D arnekonfektion Bluser, kjolar

S. J Q, H A N<N E S S O N
•

� �- � H8JBROPLADS 13. Største Udvalg,
Eha,tak-ontJ.telle:ret Virksomhed.
"Af.
• 3149. �r �ttsælges billigt fredag og Lørdag. T 1 f. 3684.

Støt vore AnnoneøreP ·

•K-i'A ?I· t!;.1 ;• •I�l >J311fi-llimw· ���
-

•
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I

,�� Værktøj

I
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I

tor alle Haandværk.

Telegram-Adr.
wULTRA•.

Tlf. C. · 387
·
10317

M
' ø11 er MASKINFORRETNING
, TEKNISK :'

VESTERBROOADE 2 B. KBHVN. B.

ALLE TEKNISKE ARTIKLER

- HAVNIOADI!: 5,5 - - KØBENHAVN K. -- - TELEFON 7986 -

<JJansk
@)/ibeskive-!Tcz brik¼

-

Ottlllauj København ValbY,

Carborund11.m1kiver.
Første d8"'ka Speclalfa�rik.

®

Telefon
18704.

.

•

Ølibekoruild,

Telecr.-Adr.

Største
Reparationsværksted
for elektriske Maskiner og
Apparater

Sejldug og Presenningdug,
Tougværk, Staal- og Jernvire

C. TH. ROM & Co.'1 EFTF.

.ax

Niels Ebbesensvej 19
Telefoner 2817 & 9907

Nyhavn 46-�7.

Busholdning1artikler.
:, M' .· ,

Jobs. Nielsen,

TH. MØLLER,

I.NIELSEN, J:J�:

NØRREBROGADE 32, København.

Tapet- og Rullega1·cH11er
til Lagerpriser.
E. Svendsens Sliberi.
samt Udsalg af Knive og Saxe

1

. anbefales.

GRØNNEGADE 1. Telf. Byen y 5140

� IINSO�y J?fSl,ll}lfR?tt

r

2 JfEf-1.

TELF 0 35'f • �

MÆRKE PLADER.

BYEN 321.f.X •

Signeter • Dørplader - Haandtryl<kerier
BrænrlPiPn1 - N11mpr:-1t0rPr - Perforerer.

- . ,,
Maskinfabt iktn " P
. h øntx

Ramsberred

Odens�.
Rep�ration af Lokomotiver og andet Jernbanearbejde.

Moeerne indrettet Værksted
for saavel Jævnsfrøm
som Vekselstrøm

s
p JENSEN
Rantzausgade 40, Kbhvn. N.
·reli!fon
Central

'

3033

Telefoq
Central

0

3033

A.lle $lags ,Tern og Lllet,aller
kobes til højeste P1·is.

� Hermansen & Lannoy
�

'

I

(Brclr, Timms Bid,)

VESTERBROOADE 29

Jernbanelygter,
Trækfrl Billetvinduer [-WellejusJ.
Blikkenslager, Oas- og Vandarbejde.

�

°_ .
1

a nnesen & Dnn1ttup

�

Maskinfabrik

&

il

Kodelsmedie

Peter lbsensvej 24.

Tlf. Central 733. - Taga 1609.

Laurits Andersen & Go.

ODENSE Tlf. 128
D:riv:remme og Olier

Tlf. 128.

----------------

1 ¾ Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft

