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FERIEHJEMMET,
om 1b kendt aaibnedes Feriehjemmet
i Mi,dten af Juli Maaned. Naar vi nu ser
tilbage paa denne ag, opdager vi pludelig, at det kun er 2 Aar siden, at den
r l! j t I . Ja, 1kun 2 A ar - ,og nu. taar
Hjemanet der aa fe tligt indb
i ydende om
tænke kan. Der var vel ingen, om tænk
te , iCT Muligtheden af, at ,det ,SikJulde gaa aa
hurtigt; men Tilfældet og h1Urtig Hand
ling bragt _ 0 Hjemmet meget før end d t
\'ar ,·cntet.
Og der taar det. nær Yed den 1 herlig
, te trand og det deilig1ste Vand, milende
....
til Be..,kueren,
der ogt aa nart ætter it
venligt te An igt op, han kan il{lke andet,
han tving dertil, bhi der er vi t lidt Triol
cl om v d · tedet.
Blandt HjeU11me allerfør te Gæster
tog vi derned for i nogle Dage at hvile,
faa frL k LuJt i Lungern og iøvrigt til
bringe Dagene paa den bed t muli e Maa
d . Blandt den Bagage, vi havde taget med,
fanrlte ogsaa nogen Ferieleikture, det var
j,o rart at lhave aned, hvis det ku.lde blive
van keligt at faa Tiden til at -'aa.
Vi blev, da vi 11 om til Hjemmet, mod
tag t af dets el kværdige Be tyrer, Hr.
Petei, en og ;})an Hu tru, Hjemmebs Ølrn
noma, der beredvillig ,hjalp 10 tilrette med
vore ager, ,og meddelte o , at Frokosten
tod paa Bordet. Efter et ha1Stigt Toillette
oven paa Rej en tog vi Plads ved Boridet
_
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i den herlige Spi tue, der med ine
lrnidlh.vide Vægge og , it mru!ktke 1Ba bpa
nel er yder, t tiltalende.
1
l u skiulde vi se ilwad Økionomaen ifor
maaede at sti1le paa Bor,det for o . Og
heldigvis var det et godt Valg, man ,havde
gjort. Maden var udmærket tillavet og An
retningen iprioper og tiltalende. E)fter Ma
den erverede Fru Petersen Kaffe, og vi
ojtorde trakis den Opdage}, e, at thun til
fulde fors, tod den Kunst at lave en g.od
K1op I(affe.
Saaled udrUJstede og ikr i Bevid t
b den om. at Maden i]kl�e skulde komme
til at gøre noget kaar i Glroden, . paderede vi en 'I'm orp ,paa »;K101hornet«. Man
opdager for thver Gang, man kommer
herop paa Feriehjemmet 1højeste Punkt,
n:ve, prrogtige Udi igter, og ligegyldig hvor
hen man vender ig· møder der en et tor
slaaet Panorama. er man mod 0 t, iligger
d 'r borte Kalundborg By med sin fom
taarnede ga;mle Kirke. Vender vi Blikket
lidt mod yidø t, er vi m d en Ramme af
ikJov Lerdhenlbiorg l1ot, der er et yndet
l dfll\lCTts ted for KailuDJdborgen erne. e
den for vor Fod glimter Kalundborg
Fjord Vande, ,og lidt længere borte er vi
»Ref. næs Kyistlho pital« med ine rmange
Bygninger gan ke tæt ved Fjorden. Her
øger mange kirtelsvage Børn Sundlhed i
den unde te og fri keste Egn, der finde
i Danma1 k. Dette kan vi IIlled Trygfued
ige, tlhi ved en af Læger :iioranstaltet Un
de1isøgelse, diorinden Ky; thio pitalets BygT
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uing, blev det klonstateret, at her var t det, der bed t egnede ig til at give d
med Kirtel vagiheder bela, tede Børn den
bedst mulige 1dsiigt til Helibredel e.
D r dybt n de o-limter og piller Fjor
den klare, , 1I11ukke og fri � e Vand for
vore Øjne, og Liv er der over Fjorden. Det
r umuligt at iblive træt ad' at e herud
over, til n ten alle ider finder Øjet
Hvile, kun mod V t er man Vand og
Himmel møde..s i Hori onten. I ydvestlig

Fot. Ad. Jeppesen.

øge kyggo h r mod olen brændende
traaler.
Heroppe kal der tillige rej e en Flagtang, hel t en 1I11ægtig tor, tihi den kan
se vidt og bredt, og et Flag med D. L. F.
Initialer ka1l !herfra bringe Bud til alle,
der befarer Fjorden, at iher ude øger
tat banernes Lokomotivmænd Hvile og
t rkelse til den daglige Gerning, og at
dette Hjem er an 1kaffet ved Lokomotiv
mænd n egne 1idler.

Fig. 1.

J
Retning kan man i sigtbart Vejr
·kimie
Fyn, og ika3t -· Bli'kl et lidt nordligere,
kan man e I rum ø. Paa den anden ide
F'jorden _ligger A Jlc med fs ine ret tore
"
,'kov , der danner den ipræghlgiste Ramme
til do glimtende og blaanende Bølger.
Paa deiie nml ke Ti dsig punkt er det
Uensigien, naar Nli'dlerne tr( ' kiker d rtil,
al rej_ e e11 Pavillon til Ly, 1hvis R gnen
sk,ulde ,overra:-: ko den B øgende, rog iøv
rigt om kærm i tærkt Bl I; ernjr eller
til Hvile for den trætte Vandrer, der vil

Kallundborg.

Alier · n Gang føler man B kræftel e
af d t gaimle Ord pr•og »at mange Bække
:,-maa gør en !', tor Aa«.
Men tilibage mod Hjemmet, der .kigger
fr (>m derude m Irlcrn Bakkerne, hvor det
ligger 1herligt i Læ 1J11od V ten bormene.
Vi turde ikke bliv lher1oppe hele Ef
ter,midda o-en, ,th
i i vor ..,"'ode ØJ' Ill'oma vii.ld
errnre Kaffe for os Kl. 3. ,og den maati, ('
vi jo lhave med. l det o-,ode, prægtige ol
kin "'vejr fik vi den erveret udenfor Hjem
met, og rnukikerc og fri kere Omgive! ·er
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at nyde in lllitermiddag kaffe i, kan van
kelig find I? . Her ·oppe paa den lille
kraanfog bag ved Hjemmet, d r er ny
deligt beplantet, lhar man den iherlig te
Ud igt.
middelibart foran »buldrer«
»Fo n « Vande i .Faldet mod » øen«.
• En behagelig monoton Lyd, d r dy er
Nerverne i Ro -og gør ind t ,dobbelt rood
tage'1igt for Indtryk
Her o:pipe ad vi 'Og da ede t Pair Ti
mer, ,til Middagen var erveret. Vior dyg-

Fot. Ad. Jeppesen

te Tim forløb i amfaole, ihv,or fter man
veltilfred gik til Ro efter at ihave tilbragt
en herlia Dag.
Den paa.følgende Dag fik vi B ( søg af
et Par Lokom•otivmænd med dere Hutruer, der brændte af r yisgeniglhed efter
ait e, hvoridan vort Hjem aa ud, og, vi uror
at tUl'de ige, at de fik
gerriglhed,:;n
tilfrnds tillet. Den fran ke i it blev lang
varig; de glemte helt, hvad de ellers skulde
hav udrettet i ,Ferien, men 1blev der i flere

Fig. 2.

tig, Økon·oma vi.st' paany n Prøve paa
in Kun t ved at erv re en udmærket og
velsmag nde lborgørlig Middag med en ef
ter.følgend brilliant Kop Kaffe.
de ved I tranden, :JJV1or Badeihu t er
beliggende, begyndte vi at øve o i at slaa
» mut«, i hivilJ{en port vi ft uhaanden
opnaaooe tor Færdigih d, og Børnene mo•
red l' ig med at grave ·og bygge Huse af de
mange ten, om finde ,paa trandbred
den. Uden at man vidste et Ord aJ det, var
det bleven 'I'id til Aftendrilclrn, og den , id-

Kallundborg.

Dag , glade -og velitilfrecL e med Otmolidet,
og kun nødt ungent, da Tjenesten 1kaldt0,
forlod de Hj0lllll11et, for ikrend om. at de
kæn nart igen, fhvMl vi heller iJ<ik b·ivler
om.
1miidlertid havlde vi bedt en Fotograf
oon at konlll11e herud for at tage 11ogle In
teriør.. , aa at Moo'1emmerne 1lrnnn r faa
et lille lndtr k aif, 1hvorledo der er ud
indendørs i V'Ort eget Hu .
D t før te Værel e vi kiommer ind i r
Bonde tuen (Fig. 1). D f' nne Bond tue
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er, om enhver
kan se, meget soor 0 ° rUJm
melig •og ,hyggelig.
Her fik vi Damerne ,s·ait i Arbejde den
ene .AJften med at sømme og lave Gardi
nerne i Orden til Havestuen, som vi brin
ger et Billede wf neden {or, det ene te Væ
re1se, ,der manglede Gardiner, hvilket de
glade og fornøj de gjorde; ,det var j·o de
res eget Hjem, de var med til •at pryde.
Vi for taar d t ikke helt, men der 'hviler
en egen Hy,gige over vort .smuikke Ferie
hjem, en Hygge, der breder ig til de Men-

Fot. Ad. Jeppesen.

man den frem til ein Gæ t, hører man uvil
kaar1'ig dbrud ,som: »ihv,or er den d j
lig!« eller: »herlig«, og endnu herliger
�orekommer •den en, naar man ,opdager,
hvilken giod Mad, der erveres.
Deit tredie tore Lokaie er Havetuen. Fig. 3. Vå.nduerne vender ud
mod Fo evandet. Et dejligt Værel e.
Det er ibl. a. forsynet med F'orte
piari10, og lher tilbragtes de Aftener,
hvor Vejret var ,bedre inden- end ,udendør,s,
med amtale og med Musik. Vi 1S'kal ikke

Fij?. 3.

ne ker, der er Gæster der, og faar aJle,
der en Gang /har været fher, til som ivrige
Agitatorer at ar1bejde
• for Hjemmets Konsolidering.
Det næste Værel,se, vi kammer ind i, er
Spisestuen (Fig. 2) eller Salen, om man
vil. Festlig er den med sine kridihvide
Vægge, uden at •bringe den kiolde Følel e
med ig, der mange Gange 'kan ,betage
en, naar man træder ind i et saadant Lokale. Tvær,timod - den ti,ltaler alle, man
folie.r sig saa rart hjemme her, og viser

Kallundborg.

omta'le �ortepianoet med alt for rosende
O1id, det kurnde ellers trænge til det, gMll
m lt om det er, men alligevel, de rpillende
blamdt Gæsterne benyttede det ivrigt, naar
Lejligthed var dertil. En enkelt Afien ar
rangereel rder en lille vingom, 10g Delta
gerne ,skiftede til at pille, saa det gik
udmærket .. om sagt, Klaveret er daarligt,
og vi ma,a finde paa Udveje til at .faa et
andet, men det haster ilclre. Derimod kunde det være rart OOJ. vi ib.avde en Grammofon dernede. Den vil gøre ig ypperlig i
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Haven - ja, 1saamænd ogsa-a inde i Ha
vesbuen, naar der skulde daI1JSes. Skulde
der mon blandt viore begejstrede Til
l)ængere af Feriahjerrumet findes en, der
vil anibringe et .s-aadant Apparat der ude
- med Plader - vil han gøre ig meget
fortjent blandt Gæsterne.
Det 1havde været or Hensigt a,t 1bringe
Bilileder ,o�saa fra I oveværelserne, rrnen
Fdtogrnfen mente, at ,disse ikke vilde blive
saa g,ode, .soon Være1serne med Rette kun
de gøre Fordring paa, ihvorfor vi lod være.
Derimod tog vi et ,Billede a.f den lange,
smukke Gang , i Annexbygningen (Fig. 4).

Hvorledes Tiden gik, vil vi ik1ke give os
ruf med at fortælle, imen den gi,k g,odt, og
de :medbragte Bøger fik I.Jov til ait blive paa
deres Plads i Kufferten, der blev aibsiolui
ingen Tid til ,at læse.
Der er aa megen Plads og ·saa yipper
lig Luft derUJde, at daarlig Tale ikke kan
trive , den taar slet ikke til Omgivelser
ne; der er lrun Phlldis for de tbediste Tan
ker ·og de reneste Følel,ser, ,og af den
Grund befinder alle, der koornner paa
Hjemmet, sig ruid.mærket.
Vor Hensigt med denne Artikel er ik
ke at agitere for Hjemmet, det ,skal nok
blive besørget a,f a:lle de Medlemmer, som
besøger dette, og vå. tviviler i:kke -c)m, at
det vil ske paa en meget bedre Maade end
vi ,er i Stand til. Vi Ih.ar ønsket at vise vme
Medlemmer, hvorledes Hj,emmet ser ud,
og ,saa tale liidt om Livet, der leves der
nede.
En Dag fandt man ,paa at tage en 'Dur
til Re.fisnæ Fyr, og :lior 5 Kr. lejede vi en
Char-a-banc, med Pla.id,s til 6 Perisoner,
med to tærike Heste for. Og vi fik en dej
lig 'Dur ud af det. Landisikaibet er hele
Vejen ,stærkt 1baklket, og hist og, iher glimter
Vandet frem. rru den ene Side ser ma·n
Kalundlhorg Fjords Vande titte ir,em mel
Jem Ba!klrnrne, og mod Nord spiHer Sejrø
bugten frem. Smuk er en Tur ,derud, me
get smu1kJrnre end vi hal\nde tæn1kt os. Det
tog o 1½ Time at komme de1"ll.d og lige
saa lang Tid hjem, og ½ Time ,s,pa·dise
rede vi omkring helt ude paa Næs·set, hv•or
i ,selvd'ø'lgelig V'ar opipe i Fyrtaarnet, hvor
fra der var en stornlaaet Udsigt til alle
Sider.
De a:f Gæsiterne, der ønskede at ,bade,
maatte i de før,ste Dage bade fra Stran
den ; men nu er viort ,store BadahUJS fær
digt, men den dertil hørende lange Ba
, ud til 3 Alens Dybde.
debr:o, der er ført
Og Vandet er dejJ.igit fdsikt derude.
Alle er tilfredse med Opiholdet - men
kede af, at de ikke kan bli�e længere der
ude, end vore spar omme Ferier tilla
der. - Og at die kommer igen - længes
derefter, ved vtl..

.

Fot. Ad. Jeppesen.

Fig. 4.

Kallundborg.

Her findes 10 udmærkede Doblbeltværel
ser, 5 tH hver ide, alle forny,nede med
Divaner 10g mornterede om paa et 1. Kl.
Hotel. Denne lange Gang mellem Værel
serne er tyipisk , den er simi•peliihen præg
tig i sin Enkeltihed - og SOIIIl den er, er alt
paa viort eget ypperlige Hjarn.
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paa vid Gaib, kaldende paa vore Medlem .der ,stiat:i!oner,et baaide Hjælpevogn ,og Arrn
•
bul-amoefo,g. DLsse sidstnævnte StaJtion�rs
mer, tilbydende dem nogle Dages heI'ligt
Liv for en ibillig Penge. Det er ikke nød Nedbrudsr.araidighedstjenes:te maa absolut
•
vendigt at rejs1 e mord det sydlige Udl•and hetegnes som vær,ende af ,ov, eror,dentlig
for at se rnoget prægtigt, det kan man 1og Betyidi"ninig i T.ilfælide ,a f ,stør-re Uheld eHer
saa se ved vort Feriehjem, og dertil kom U:lykiker.
mer den 'beihagelige Følelise, naar man hor
Vi har da 1og,sa
r a
1 nylig set, ·hvo, r 1ha;ardt
pa,a Ferrehjemmet, at vi har Foden under der bl,ev truget paa nogl,e Lokomot• iVlIIlænd,
vor,t eget Bord.
d-er fod.rod -en saadian Tj·eneste tiiil den i
• Vi kan i1<1ke slutte denne Otmtale al vort Kør,s-elrsfor,d,"el±n,gen f.rusitJsatte Ti.d, �en for
FerieJhjem uden paany at. rette en Opfor ind1e11 MeJrdi! ng oJ.n Tjene:stenrs Ophør foredring til viore Medlffil1imer.
1,aa, ,og -hermed ihar Adrrnintstrationen til
Vær med i Aribejdet for at gøre vort Overflod fa1St,sl.aaiet -og tilkendegivet hvH
Hjem stort og rigt paa alle Omraader, ken Betydning, der tillægges denne Tj,e
og •det kan alle. Paa de bil>li�ste Betån neste.
geLser kan der tegnes Andele.
Paa større Maiskindiepoter, i hvert Fald
Tag deru!d nogle Dage, .og Hjem.roet paa Gib. ih.ar man, for ,at være p,aa den
har en AndeLs!haver og en Agitafor mere. sriJkre Side, ,opr,ett,et to Res,erver for Ned
om- faa Dage finder ,den anden Bort brud,, betegnet •s•om lrs,te o,g 2,d,en Ned
lodning Sted til -Fordel for Feriooj>emmet. bru,d,sr.aadighed, ihvHket bl. a. ,er· Resultat
Vi ,skul,de gerne ihave et godt Oversilmd af die Erfaringer, man hø:stede vied Viger
he!ipaa, men endnu findes der mange uaf ,sl,evJmtastrofen, ihvor der var ,Brrug for
satte Lodlsedler.
flere Maskin1er. At A,dlministra;tfonen har
, kam dier næppe være
Har du kø(bt en Lodseddel itil Gevin.st ,disponeret rigtigt,
ford- elingen? Hvi,s iklæ, saa kølb en, eller Tvivl •Orm, speciielt, naar imam erindrer, at
køib flere. Vi skulde meget gerne have u
r d der fra dette MaiSlkindep·ot v·ecl a:lJ.e fore
sol�t. Gør det 1he'1lere i Dag end i Morgen, kommende Uheld ,af mer,e >0mf.aittende Be
thi den 10. August finder Lodtrækningen ty,dning wdsende,s Hjæ1petog med det for
Sted.
dette Øjemed godt indøvede Mandskab
der have,s til Raadig{hed fra Værlk:s:tederne
·og s, O!ffi udienfor Arbrejds·tiden hurti.gt kan
,tilkaldes fra TjenesteboH,gerne der er ihe
N ED B RU DS R A AD I G H ED.
Jiggelllde i Remiis8'111s o,g Værkistederhe,s
P,aa næsten aUe Maskindepoter holdes umiiddelbaJ.·•e Nærhed.
Det er d.a .o,g,saa af ,ov,er.'ordrentlig Vig
der Reserve for Nedbrud
,, det, main efter
•
den · fore Spar,ekiomi,ssion ih.ar gennemført tighed for diet rej,s,ende Publikum ,at vide
sit Spar-eri, kalder Nedhr-u,d,s,1,aadi.ghed. at Sta•tsba,nernes Hjælp,ev•ogllls- og Ambu
Denne Raraidighedstjemieste k
, an være af Lancetogstjeneste er ·rsaa godt or.gani,seret
for,skeJUg Natur, men et er fælrles for alle som den er, og i den Henrseelllde kan ma,n
NedlbrUJd,sraaidig{heder, at den Maislkine og irkike beskylde Statsb:anerne for umd11g iSpa
det Personale, der har denne Tjeneste, reri, idet der er strudig Udvikiling i denne
skal kunne rykke ud uden F101,sinkelse, Saig, bl. a. ,som Følge af den Komrrni,ssi,ons
hvilket pra
' iktfa,�k talt maa ifonstaas paa den Aribejde, der lhar været :noosat for at sy
Maade, at der ,ska� !køres ud naar Mel ,stematieere 10g forrbedrre d,erune Tj·eneste.
Til ,al Held rsa- avel for Publikum som
dingen kommer om Udryikning.
1So;m ov,enfor nævnt :har delllne Tjene for Statsb-anerne og for P,erisona;let er det
s, te e, n notget fo,r:skel.Ug Karaiktier, saailedes ikke no�en dagligda,g,s Ting a,t der sker
er ,der ,Steder, ih.vor der lmn er Maskine til Uheld eller U: l .ykker af større Udstræk
Dispr osirtio, n, a1.1Jære Steder for,efindæ tillige ning, o, g maaske kan dette bidrage til at
en· Hjæl1pevogn ,og atter andr•e Steder er vi,sise Embedismæn,d (Depotfor,standernie)
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efte11haanden ihilder sig i den T1,o, at de
uden vlidere ka,n dis1)onere ove'l' edbruds
ra,adig,
, hec}erne fordi der - held:igvi,s - i
Reglen ingen Anve, ndel,se er for dem. Vi
vi'1 dog .tr.o at di e Mænd maa vi,de, at
der er god •og gyldig Grund til st.aidig at
:have døt .c)mh,andJede Per,sonale, til D.1s,po
· 
sition, det vilde under a
, He 01!11JStændi,g
heder kund•e blive ret• skæbne.svamgert ,oan
man i -en given itua.iti.oin skruJ<l,e taa uden
døt nø<lV'0'11dåge Personrule.
Vi s, kal i Parantes nævne, at der netop
i di,s,se Dage er rudsenrdt en Bekendtgørel,se
om AmbuJancebog,søvelser, hvi'lket efter
vort Skøn bevi,ser ait Admini,strationen n
ganske anderledes klar over hviliken Be
tydning der maa til'lægges Nedfbrudisraa
dighederne og som et advi,s til alle der h
. ar
nogen Forlbirndel,se med. 'agen 0m at være
beredt.
Imidleritåd er det ,aa,lede.s, at man til
Tider p,aa Gb. finder ,sig for.a:n:ledigøt til
a,t anvende Nedbrudsr.aadig,hederne til
Sær�o,g,skør,sel, - f. Eks·. :til Kør -el med
Murs, ten. tog, - stolende p
, aa, at der int t
sker, •og ud, fr.a ·den Fo
rudsætning,
ait kan
,
Depotfo1�standerne iklke •bDuge f. Ek<s. 2'
edlbrudisraadigthed paa denne Maade, ha1·
Depotet slet ingen Brug for den. Det fore
kommer os ,g.aTu&ke ubegribeligt, at en Lo
ko
, motivm ster kiam -antage, .at, hans Skøn
om, •hv.orvidt der ,er Brug for denne Tje
neste, ihaa: nogen Betydning, -s-om i0m det
iklke var ,ga
. n ke amdre Ting id.er ihar været
bestemanende for InMørel,se af doon,e Raa
digthec1stjeneste. For os staar det klart,
at det er Hen ·ynie,t !(;i,} c1et rejsende Publi
kum, der har været Dri vrfjedren til Op
rettelse a,f 2. Nec1bruc1sriaadighed, og .at det
bl. a.. s,let ikke •har været aJ' Hemyn til
Lokiomotivmesitrenes
Bekvemmelighed.
StatisbaJnerne maa heUere i Aarevis 'have
dette Peæonale dis,ponibelt end at der blot
en Gang skru! blive Brug for det ved en
Kaitaistrofu. - Ja, m,an har end ikke væ
reit haingie for a
, , t disponere ogsaa over 1.
Nedbruc1sra,adrl,1ghed-, s,oo.J.edes -at Depotet
har væ1'18t- ganske blottet i Tilfælde af
Uheld eller Ulykke.
Det gamle.Ord, at h
, urtig• Hjælp er dob-

belt Hjælp gælder ogsa,a for Sita1Jsbamer•nes
Ambul,anoe- ,og Hjælpetog tjeneste 10g det
kan j.o i,kke nyitte por, at Adlmini tra
tionen ,organiiserer og b
, ringer donne Tje
neste •bip til et Højdepwnkit, naa
, r Træk
krruften mangJer - fordi ,viis e Lol omotiv
mestre fiulc1stændig savner For taael,sc n[
denne Tjenestes Vigtiglhed.
Man har isaav,el Dag som Na,t P.enso
nale kJ.art ,til at bemande Hjælpe.tog med,
saa dette [hurtig ikan endes ud, men lige
aia nødren<ligt er det at Maskine og Lo
k;omotiv,pe1�onale er it:il Ra,a,dighed for saa
vel HjælrpeV'Ogn tog om Ambul.anoetog.
Det er ,tilsyn Laidende nødvendigt, at der
ka,l mindiei,; om dette, derfor skriver vi
diiss,e L:i•nier iior bl. .a. og,sa,a Depotfor, tan
derne kan forstaa, at pørgsanaalet om
hvad de har Brug for, ,let ikke ligger for,
;men at He111synet ti1l det Publikum, der
beny,tter Banerne ,er det en afgør,ende, .

.

I

1

DEN FLYVENDE SPAREKOMMISSION.
I diisis•e Da,ge hiar den Ifommission, vi
omtaHe i nærværeinde B,la
. id,s r. 9 paa
begyndt ,sfi.,t Arbejde i 3. Distrikt. Det er
Meningen at Ifommii,s�ionen bl. a. kal un
der øge, ,hvorme ,et Arbejd der er paa
Maskinerne pa,a Strælminge.n. Hv.or vidt
det er Meningen, rut dette ka-1 være med
bestemmende for d'Hel°'rer K,ommi sion medlam1mers Bedømmelse .af :hv,or langt de
tøT \/love dg
, ·ud n�.ar de kal itil æt tramme
Tur,ene yder.J!i.gere ved vi ikke, mem det
vilde for sa,a vidt vær-e ihen1sigt, m.: �sigt
om man f.or,etog diss• e Under,søgeliser pa.a, et
andet T1c1spunkt •og ikke netop i omme
rems Tid, hv,or ATbejdet 1paa a,Ue Lokomo
iti\ller •er lett,e,st, . Paa den .and,en ide ka,n
det .naturl.åigv:iJs, være af Beitydning ait de
K1omrrn1S1SioThSilllieælemmer, om kun kender
Lokomotiv-tjeneste pr. Di,stance ogisaa ser,
hvorledes Arbejdet for,egaar. Og vi er i
den Henseende ganske rolig,e, die vil fa.a at
e Folk, dier er i staidig Funkiti,on og 001
ihvem det Begreb »A1�b-ejde i det meste af
Tjenætebi<len« ikke pfuSISer me,n a
, t der er·
Ar.hej-de i hele Tjenestetiden.
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En stor Del af Lok QIIIlotivmændene vil
der.for faa Lejlighed ti'l wt
• ihilse paa
d'Hrr., og i Henhold tH den derom_ udendte Meddel.el, e ka,l enhver Tjenæte
mamd være ,beredt til at give dem a
, lle Op
l, y,sningier, de ølllSker. Det er gM
, 11Ske vis,t
ikk-e for ait ik:;;:ube bedre ArbejtCLsviLkaar for
Lok.,omotivnuænden,e, d'Hrr. r ude, tvært
imod, deres Opgave er den modsatte, ait
paalægge Lok-omotivrper onalet større
Byrder om deit maatte være rnul.igt. Denne
Opgiave har
• denne KoJll!lllission, men efter
aUe olemærker at dømme, efter de Kla
ger, vi jæroUg er, kan der vi t ikke blive
_ megeit for· Kommissionen at tjene. Vis
d'Hrr. Trafikrrnænd hvormeget Arbejde
der udføres p,aa Ma1Skinen og vis dem at
Lok,omotivmændene tilfulde for mar, baa
de d t fysiske Arbejd der paaihviler dooi,
og det dikke miirnd;i.-e vigtige: Sikke1·hed tjenesten.
Endvidere kal KQ!Il11ln· ionen beskæf
tige r ig med Lokomotivper ona1ets FOT
beredels-e.s- og Atsluitning tid. Det er jco
· udtalt i par,ekommi 'SfoneTuS Betænkning,
at Lok-orrnotivføærne
F1@beredeLsestid
formentlig er for lang, og derfor har man
ogisa.a paalagt Kommi ion n at undersøge
d bte for !hvis muligt at fork,01�te doone Tid.
D t er næV'Ilit mange Ga gie, at !he:ri()IIIl, k,an
der ikke være Tal , thi det er jo flere fork llige Arbejder Lokomotivføreren skal
udføre Lorinden Ma kinen ka:l køre for
it 'Dog, og saa vidt vi k-an e, r ingen af
ms e Arbejder O\li rflødige.
Den Sl,a,gis
Ting kal j10 udføres amvittighedsfuld,t
og intet maa ,overn,es.
om -agt, K,orrumissionen har nu be
g ndit sit Arbejde, ,og Lokomotivmændene
skal, saavel som de andre Tjen teanænd,
og aa gennem denne kær·sHd. Lad o
haabe, at Koimmi! !';ionens Medlemmer er
objektivt paa Sagerne, og at de for t�ar at
man skal vo, gte Slig for ait spænde Buen
for meget, allerede nu er der tærk Util
fredshed iblamd,t Lokomotivmændene med
den Maa.de,. paa hvilken Tjenestetidsreg
•
lerne gennemføres, en yderligere Belast
ning kan faa Sikkerlhoos,ventilerne til at
blæ e.

FORHOLDENE I PADDEBORG.

1

I »D. L. T.< r. 14 er F1orhaldene i
Paiddeborg behandlet, men j g kunde godt
lide at faa diis e fr,em, som_ de i Virkelig
heden er, for Ifr. W. er a1tfor mHd i >ine
Betr.agtruing,er, ,og u<1taler itilsidst et Haab
om, at han� Linier maa medvirke til, at
Forih,oldene narest ændr .
Det tror jeg nu ikke, , Hr. W. - des
v rre. F,or der er klaget Gang paa Gang,
og der er v:iist ,ogsaa ret l()Tte klaget paa
Rapporterne men inteit hjælper; men '1ad
mig ige det traks, at man kal have et
ualmindeligt godt Sovelhjerte for at sove
i Paddeb.org, ,o g Admiin:iistrati,oneru maa vi
de, at de daarlige -og svinagtige F,01�hold
kan bHve n medvirkende Aar iag tiJ en
Jyikk,e.
»Remi! en< er aJtsaa aaledes,• at der
kan taa en '.DendeT derinde, men Gud f1i
s for at faa Maskinen derind ,ogsaa, �oT
d t Per, onale, der·l!igger i »Rumme'Ile< for Værel er kian man ikke ,k,alde 1 dffill har da nu kuru Fyring, Kullempning og
ihøjTootet Tale a,t høre paa, men. kommer
Ma kinen derind -0g,saa, vil der j10 blive
endnu mere ipektakel med VenbHiblæs
i .
nirn,g ,o. m. a
Og Værel, erne i Remi,s n - ær de Hr.
Redaktør! Det løb r mig lwldt ned ad
Ryggen - Loftet er 01--it, Kander og Frude
fedtede og ;n,getøjet, ja, det er mere end
f dtet, og d t er tats.aidmini!Sltra:tion n ogaa, niaar ikke den kam koste lidt paa at
faa di se FoThold ændr de.
F,oruden det por der før r ind i Re
misen, er der et por mell m denne og
Barakken, 10g ,her er FyrgTaven, men naar
poret r besat, ier d t umuligt at f,aa en
Ma ,ldne ef1te11set underneden e1liler f,aia retet en A keka e, saa man fo1, taar ikke,
at der ikke ,b,Iiver lagt, et por mere, idet
der kun r Plaids til tre Maskiner, men
paa v1s e Tider er der 4 og 5, 0- g de Ma
sldner, der saa ikke ka,n stæa pa,a Maldnafdelinge.:n O,rmadde, maa da ,stiaa
paa 'I'rafiken , og det er uheldigt.
.ild te Vinter var treng, •og den haar
de Fro t led Maskinern 'ID get und r, idet
alt frø , og man har d.a ogsaa. se-t et Ti,1fælde, hv,or en Maskine ikke kunde frem
føre sit T,og; men man behøver ikke at
være Ing niør ror at e, at det er en k,osit
bar Hi torie at lade Lokomotivier taa UTo
der aa
i ben Himmel i 15 a 20 Gr. Fro t, og
man maa :pørge: H.ar tatsbanerne, vir,ke
lig Raad. til endnu en Vinter at sætte K a
pitaler til i P,addeborg.
Mainglen pa.a Drikkevand h
, ar Hr. W.
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siooo- saavel ,som Depr,es ioooarbejdle ikan
8/ltsa.a holde ba:ade foldtud om i alle øn
skede Græns,er ved Ma kinens Kørsel
uden Damp, c1er behøv
aaledes ikke, art
indlad i Cylillldenm den !hidtil ædvan
lige Tilfør ,el ,af kold Luft. Følgen heraf
er en ikk,e ubetyd lig V.arm,ebesparelse og
Undga
, aelsen af den eiller indtræffende
...tivmng <'1f yli111der·0Ue,n særlig ved Lo
komotiv.er med overhedet Damip, ligeledes
bliv,er de ,ofte indtræffenide Korro foner
undgaaet.
»Koch« temp,elglider,erne overflødig
gør, · om main af •ov nstaiaiende aUer•ede viil
tb.ave et, paa den mest fuldkolll.!fi,e Maiade
d,e hidrtH ib nyttede Omløbs- ikkerihecLs
og · nøEtev,enrtiler. Disse var hidtil at an
se som et 110dvendigt Onde. De Ulemper,
der klæbede v d di e derved, ,at Ventil
keglerne ve<l Tilsmrudsning satte I ig :llast,
deres ringe Gennerngang,s.tværsnit og den
ved Fjederheil.Mtningen giVll1e ikrøbelig
rhe,d var al amm,en Morrnenter, som ikke
.tillod eu udelt Glæde over d�m. Deres
Bor.bf.ald vil være enhver Lokomotivfører
behagelig, gam.ske bort& t fra de ildce ube
tydelig,e Omko tninger, s·om deres ITT kaf
fel for.-:t rar ·uger. Yd.erligere bringer de
res Bortfald dog ikke alene •en direkte Ud
giftsbæparelse, men og aia Besp,areLse af
Damp genn m. en iklce ringe F•ormindr ikel
se a,f ,det ,skaid lige C linderrum.
Indfør,el n af »K•och« tempelglidea1f Akti el kaibet
ren, om frelJll tiH
Balcke, I eubeckum, maa wa.J.,e,d i en
hver Retning hil es.

berørt, -0g og <0g1S1aa at Personalet _ved
Overtaigelsen var klar over, at der VIlde
være Va'ThSkeligheder a.t 1overvinde; men
nu er der .ga.a1et to Aar, og V,aniskeligihe
derne for Pers,onaaet eT ikke for.bi e:ndnu,
og ,biliver det v.ist heller ikke foreløbig, da
man 'har IDJdtrykket ,al, rut de Over•oninede
er lig,egbde med P.er •onalet.s Vel, og nu
skal der j,o sk8Jbes Ov·er kud, og det er
ingen Sag, 111aa..r ,der ikke bliv;er kostet
• no
get paa Forbedringer og Vedligoooldel e;
men hv8Jd om »D. L. F.« he,nv,endte sig ti1
Fabrikstilsyn,et og Jod dette ,se 1lidt paa
F,or1holdene, for Statsbanernes Ingeniører
er V1el a111Svairlig ov·erfor denne Ins,tJi.tution.
Hvad mener De iQm dette, HT. Redaktør?
Eller skal vi vente -0g se ,om ,di
Artilcler hjælper, for jeg k,an oply; e for D.
L. T.s Læsere, art Være, l,soc og Gan
· :ge i
Va
i mdrup ruu faar •en vælrd:ig Omgang af
Kalk og Malinig.
En Lokomotivmand.

D EN NYE 11KO C H" S T EM PELG LI DER.
V�cl Otto Bendixe11.
( 1UJtilet).

Ov•ensta.aende Arbejdsbookrive1se gæl
der nruturHgvi begge p,aa oon Glid,eraksel
sididende tempelkr,op
· p,e. Men v,ed KMsel
uden Damp btliv,er samtidig begge Taller
kel ventil,er briagit i den a
, aibne Stililing, saa
der fr,errnkomrner en umiddelbar F,orbin
, ncle-lse fra d n ene CyJind'B'l.· id,e t. H d,en a

EKSPRESSEN,
Fig. 2.
den og altsaia d,en af templci, foritrængte,
L uftmæng,die k<'1n gennem den •store Kanal
aabning ,e uformindsket driv,e frem og til
bage, fr,a det rfæT· te Stem.ipelrll!IIl og om
vendt. Er e,n DT,osJd-ng dog 0nsloot, siaa
k:an ,dette uden videre opnaais v,ed en til
svarende Ind tilling af Styringen.
Ethvert Cylinder,stempel, Kompres-

Vi henl der Opmær!l omheden paa, :.t
den ved Kongre sen før te Gang sungne
ang, bor-fattet af Hr. LokomotiV'fyrbøder
i es optaget andetsted i nær
Hammer, find
værende 'LU11i111er med Joder og Tek t.
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E T S AN M E N S T 0 D,

-

I de tys1ke Lokom.otivforerers Foreningsor
gan • Voraus« findes o, fte gengive· t Uheld og Til
·dragel er, som vore tyske Kolleg,aer har været
ude for, og da det paa udmærket M,aiade viser,
hvad der kan ske selv for den mest paapassende
Lokomotivfører unider U<liørelsen af hans an
sva1 fulde Gerning, en Gerning, som rummer de
samme Vansikehgheder og Farer, hvor paa
J01,den den end udøv , 1Skia,l vi fra Tid· til anden
fremføre nogle af diisse Beretninger fra den
daigligie Tjeneste.
I 'atlen melem 1den 25. og 26. November
L A. befordrede ,det Knorr bre1nsede Gods-tog
Nr. 13773 oa. 50 tomme Vogne fra Ruhro1i til
SiniSen. Dette Tog køres for Tiden med to Lo
k,omotiver, ,a,alede al ,der fra Sinsen til Ruhr
ort .kan befordre 60 læs ede Vogue, ca. 1800
Tons. Den paagældende Nat blev Godstog 13773
bragt Lil tand ning ved Blokken J:Iocbstra se
for det nogiet fo1 inkede I er ontog 1911, som
r
kørte foran. Tog 13773 haV'd:e planmæ si,gt
at
befar Per �nlogi poret. Efter at Tog 1911
havde passeret Bollrop fik 13773 fri Bane for
<poret. Det næste ignal, Ind.kørs
Per ·ontog
len Lil Botlrop, kan paa Grund af Kurven først
meget ent se· fra Førersiden, og Lokomotiv
revisor n, som netop var p,aa Maskinen, tnaa,d
le derfor over paa Fyrbødersiden for at iagttage
�gnalet. Ind'Jcør el ignalet v.isle fuldt grønt
Ly , og delle blev Lil-raabt Føreren baarde af
Lokomoli v-Revisoren og Fyrbøderen. Føreren
overb vi, Le ig ,I igeled1es ved ForbiEarten, al 'ig
nalel vi ·Le en Vinge, aJLsaa »h'!i. Bane« for Ho
ved 'por 2. Ved Indgangen til Banegaar,den
svingede Toget dog ikke ind i Hovedspor 2, me11
por 1 er Kørsels
derimod i Hovedspor 1.
Lraks ved Ind
sporet for modsat Retning.
gangen ti>l Banegiaa11den )rigger en por kifte
pos t, hvorfra ,der blev grivel HonlS'ignaler, og
, amti<'Ug havde man paa Lokomotivet opdaget,
at ·man befandt sig p,aa et forkert <por. Loko
motivfører B atte Hurtigbremsen i Vitksom
hecl og bragte Toget til tand. �1rng paa ca. 35 til
Men næppe var Toget stand'1:0 V•og,nlængider.
•
et, før Dokomolivet for det ho}clende Tog 13773
blev paakørl af det Knorr bremsede Godstog
9472, som korle fra Datteln til Friemersheim
og havde Genemkørsel ad Hrov-edspor 1. Det var
fremført af et G 12 Lokomotiv (1 E God:stogrslo
.lwmotiv) ,og havd,e en Last af ca. 1500 Tons.
Lokomotivføreren for ,dette T,og havide opdaget
Faren, at Hurtigbremsen i Virksomhed og gii.
vet Kontriadrump, men det var for sent. ammentødet var s,aaledes, at en balgii k 20 Ton Vogn
blev kudt ind under G 12 Tender og denne
skudt op i en Vinkel af 45 ° hge, foran Kedlen.
Oven paa Tenderen stod endvidere Pakviognen.
Personalet var blevet paa Miaskinen, men hel-

cligvis ikke blevet saaret og kunde gennem Vin
duet befri ig fra den ubehagelåge ituation.
u rejser pørg maal t sig, hvorledes, kun
de 13773 have Indkør el fra Person p01·et,
hvor ,dog Tog 9472 ha,,cle Uclkø1-sel ti! Blok
Voudern, begge Tog maalle a,J<tsaa krydse. Det
behøver vel næppe at sige , at tations,ledercn
strak bebrejdede Lokomolivføreren for 1 og
13773, at han havde kørt forbi topsignalet.
S1e-lvfølgelig begav alle ig nu til det omtalte
Inclkørselss,ignal. Del blev Ja ts.laaet, at igna
lerne stod i en Vin.kel af 45 ° opefter ,og viste
fo1dt grønt Lys. Det er atllsaa at fo1mode, at
igna.liaranen efter Per ontog 191 l's Gennem
kørsel dkke har fulgt Haan cltaget i por kifte
posten og af en eller ande11 Grund er blevet
hængende. I den omt,a,lte Nat v,ar del Lem,melig
slro tk Rimfrost.
ignaLarmen under
Men hvoDledes nu, hvi
Tog J 3773's Forbikør el l'ed Rystelserne var
faldet i top til.\ing? Lokomotivføreren vilde
gennem BJokappaxatet uvægerltlgt blive paavist,
al ·gnal A havde befundet ig i tilhngen
• 1Lop«.
U. B.

FORHINDRET SAMMENSTØD,
Herom &kriver en Berlin1er Lokomotivfører
følgende:
Efterfølgende Tildragelse l'il jeg gerne gøre
hekentlt blandt Kohleger med den Bemærkning,
at man ved Befordring af D Tog (E · prestog
med Gennemgangsv,ogne) kan vente Hindringer,
som man ved den nuværende ignailindretning
ikke ku1de holde for mulig.
Den 29. 01<tober i Aar (192-1) befordrede jeg
med Dokomoliv 1105, Litra 101 (2 C Iliogs
ldkomotiv) iD Tog 43, 40 Ak ler, fra Ha,lle 7,46
Em. gennemkørerude til Be11lrn (162 km). Jeg
kørte fra Ralle med 12 Mil1'utters Forsinke! e.
Da Toget kører med O kan Gennemsn.itsha.stig
h-ecl, havde jeg ved Gennemkør: len i Wilten
berg endnu den anrnne For&inkelse. Fra Wn.
til Za. har trækrningien S'ligning, og paa denne
11 km Jangie Strækning havde jeg ogsaa brugl
den J.1 Miirrulter fastsatte Køretid. Da jeg nær
mede mig talionen Za. (Zahna) blev det hidtil
paa • top« visende Indkørsels ignal sat til »Fri
Bane«. Det frem kuclte · ·gnal for Udkørsels
signalet v1ste gult Lys, jeg kunde ialtsaa. vente
• top« fra UdkorseL ignalet. Umiddelbart for
an Indkør el ignalet gav jeg »Giv Agt« ignal
med Dampfløjten og bemærkede ogrsaa slraks
derpaa, at Udkør el · ignalet, om paa Grund af
Kurven aa længe havde været skjult for mig,
viste grønt Lys og allsaa gav »Fri Bane•. Jeg
satte nu atter Damp til, da jeg fandt alt i Or
den. Men hvor stor var ilrke min Skræk, da
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jeg havde passeret Kurven og koode overs·e
Banelinien, thi paa ,det sair.n.1me Spor lyste et
Tog& SlutLantemer IIDig i MøcLe. At sætte Hur
li-gbremse ,og 1Sandspreder i Vii.rksromhed og, give
Konitraidamp viar et Øjebliiks Værk. J,eg var ca.
30 Meter fra Bagierudien iaf Llgodstog 6115, som
pl!anmæssigt s1lmhle ,overhales• paa den næste
Station, Blønsrdiorf, dia Toget hol'dt. En Lykke,
at Tog 6115 ,allerede vrar ved at kør,e ud fra Sltia
ti-onen, •ellers vi1de Sam:r.nensitød,et ,have været
uunrdgaaeligt paa Grund af den karte Afstand.
idirektør fra Trafikministeriet,
En Mimster.ial
:
S9Jll var i 'l\oget, har overfor Togføreren udtrykt
in Florurrdr.iing ,over, hvorled•es det er muligt at
give ,et gennemgaaende D To, g Indkørsel, n,a,ar
Sporet paa Banegaarden endnu var optag,et ,af .
et Tog. Jeg har til mine F,or.esatt,e .gi'V,et Indbe
retnii.ng om dette Tilfæ1cLe.

for at b'live forsik<ret e'Her ikke Øl[l!Sker at bli�
'.lrnmaet rm.aa ailt1saa under ,ailil,e Om
forsi-kret.
stænd!igheæer inds•OOJd1es.
Vi ma,a paa id.et lin1dstærudri.gste bede vore
Medl,errnmer gøre sit tit, ,at denne betydnii.ngs
: gennemføres saa hurti.gt som muligt,
fuMe :Sag
hvi,Lket kU:II kal!l ske, naar enhver Interessent
wdfyLd1er det haiin lirlstii!iede 1kemra ornhyg, geligt
og ,ti,Jbageleverer d�t snar,est.

.

Vi henvri.sier :iøvrigt tri,l det andetsteds i Bla
det optagne Meddele1se om, at S,ygekass•en-s Kon
tor af Hensyn tit1 Imra,li,deforsik:ringoo har illid
rettet en: Aftenkontrtiid:.

0. B.

I N V A LI D EF O R S I K RI N 6 E N,
I Ti,1,sJ.utn.im, g til den i vort Eik•stmnæiner den
20. J'U'li gri.V111,e Mec1d�lelise angaaerude Statsbane
:
sy,gekasemæ fovaJ.ideforsikring, ska l: vi herved
underrette Mechlemmerne om, at vi er gj,ort, op
mærksom ,p.aa, at bemidlede Interessenter og
disses Hmstruer, ,dier i-kk:e nu (mden 1. Oktober
19'22) begæ1,er sig .invralidefor:s·ikret, ikke senere
viol kunne •opta:ges i F!or •ikTirugen.
De af vore MedleIDllller - der for manges
Ved:lromrrnende viil blri.w betragtet som bem.iJdlede
- om k.urude .tænke sig at •])l:Ude si·g sel'V eUer
Hrustr,mm ilor ikre, rmaa diet derfor hlra,a,d1es
'traks at inidmellde sig.
Vi he1tled:er rs,amtiJdig O,pmær.ks,ormheden paa,
at de aJf y,gek.assen ud-s·endte ISIJ)ørges.kemaer
maa udfyLdes af samtlige Interessenter uanset
om disse er over 62 Aa'l·, eller ,o[Il die er bemid
lede eller ubemrudle• de, :og uanset om de ønsker
,<;jg forsikrede eliler ej.
Interessenter, ,d,er e, r bem,idlede, ,og SOIIU ikke
ønsker Slig invailiideforn.ikret be.hø-ver strengt tia
ge, t ikke at udtfy1die Rubriikel"Ile V100JJøre111dø I.rud
tægt og Formue, :men Skema:erne maa iøv:rigt
.abs•olut u,dfy1des bl. a. af Hensyn til, at der fi.n
d,es ,aidsktlllige Slpø,rg.smaal - f. Eks. om Med
Jemmernes A1der, .A!dTesse, Børnen,es A;n,taJi• rn.
m. - som er af s ,tor Betyidn:ing for Sygekassens
Alcllmriinisti:ati:on.
• i
Det er desu,derr ullillllliigt for Kasrsens Adm
nistration at .kerudie Grunid·en ti�, at oo lnter
sssent ikke Jha,r indsendt SU{<ern:aet. Grunden
hertil kan vær,e dien, at Vedkiollil'IIlende 1har glemt
at irudserudie det, mam. tør ;i ihvert Fa1d: likike gaa
ud fra orm givet, at Grunden er den, rat doo
paagæ1dende enten ik
, ke O'Pfy,lc1er Betri.ngel,serne

25 AARS JUBILÆUM,
Lokomotivfør-er G. F. V. P,eteræn, Aia.:lborg,
fejre,d·e den 1ste Juh såt 25 Aars Jubilæum som
k
Lotomotivm<W1d. Peter en a,nsattes som Haand
værker den 27. April 1896 og blev anmt som
LokomK:Yhvfyrbøider li Ka
, l :hmdbo,rg td,en 1. Juilii
1 97; rmen bl<ev Aaret efter, den 1. Aprii'l 1898
forflyttet· til Køben:h.avn, hvor ham. var til 1.
AlprriL, 1901, ,d,a 1han so,m 1. tK-lasrses Lokfbr. bl-ev
forflyttet tiil Aailborg og forhlev der ved sm
F10'11frternrn-e1se tJilt liclkarruotirvfører dl0n 1. A/pria
1908.
Peoorsen •hører ti'l de kendte Lokomotiv
mænd, kendt for sirt. sp
, •ruMernde Væd: og sinie
rair.n:mende Vitser ,og er en ligefrem og j·ovi.a.1
Nia.tur. Han er en dygtig , og int,ere&seret Lo1komoti·v1II1.a111d, hans Tegninger, siaavel af S{kri.bs
maskinier ,s;om af Lokomotiver, der .p'l.'yde-r Op
hokl,s,vær,e1sernes Vægge, bærer Vi,dine om hans
Dygighe'd &OiIIl. Tegner. Peteroon fik Ida o.gsaa
p,a,a s!in J11bilæur.n,sd,a,g v-ed e:n. Deputation over
rakt et s mukt GrurMu-r oom Gav,e fra K'Otleg,ørne
V'ed Aa:lburg Depot, h·gesom <ler var 1iV1li:gt Rylc
' ans srrnukke Hjem 'fr,a tid
in,d .af Gratul:an,ter ri h
lig paa Mor-g,enen ti,] sent
• ,om ·Aftenen.

188

.

R.

•

'i>ANSKTh_KoMOTIVTiDENDE

P A A S K O V. T U R.
I,ø,i,da;g dten 8. Julti afhoMt de • køben,havnke Dokomotivfyrbøder A:iidelinger
• kovtur.
Dagen opr,an,dt med traælerllde Vejr og dette,
• sa,aye]I som tdiet ,gode H'Umør, hold,t ig hele Da
gen, hvad der gj:orde it til at Turen fik det
fostltlge FOJ.,løb, &O!lll ,d,an gjorde. Men hvem
i l
: et end faa en :fornøjelig' Dag naair
kan a. m
Turen er l,a,gt tid• a,a \Skønne Orng.ivet er om
Hålilerø·d, og Maa,den hvol'l)a,a Festud'Va<l'get hav
de a.irrang.eret den. Kl. 8.03 .afrej t fra Kø
benhavn med Toget til Hiilerød og af den fø.r
ste lli11 en, som lød paa Køberubavns Hoved
bamegaard, hvor man havde sat hinanden
StæVTJ1e KL 73/., kunde man stra.k 1JJ1ærke, al
d,et var Fol'k om føHe Glæden ved at kulde
tilbringe en Dag sammen men KR, mrner,ater
og Damerne, der i ,deres 1 Lte, ly e tommer
dragt.er med idel samme satte det før le f t
lige Præg over 'Puren.
Det var en Fornøj I e at ,.e hYorlede man
111lerede paa Køreh1Ten ru� HiUeT0cl l<og sig
ammen i fesbllig Laig, aa før man a11ed·e del,
var rman i Hillerød. Herfra tog man saa •i
sh1ttet %•,op under munter kæmt til Hotel Kø
be'n1h.a,vns dejhge HaYe, som Vig.ger lige wd til
øen med Freideri. k, sborg �.at i Baggr.uruden.
I disse 0mgiiv �er nød ma111 den· m dtbragte
Frokcst under de dej,lige Bøgekroner og imunte;;
Pas.sua. r, d'er fortsat!
ti<l man aimlede. om
Kaffebordet, hvlOr en ·ang, forfatt t i Dagen
Anleichring af Hr. Hammer, Rio ki1de, blev af
s.ung 11. Ef.ter lamgen gav et Par K()Mteger
nogl•e muntre Vi er og Hi -torier.
En aatdan Tur giv•er Deil.tageTne den r.igtrlge
'lemi1!ing og M.inder o,m en Dag som enl gliem
mes, om det kønne i Naturen og det gode
ka,mmeral'lrige, lammenh:oLd for DeHagerne i en
siaaidan Tur. Kl. ca. 10 maatte mån aa for
ta,de diet herlige tE•·l for at beg•ive ig aid de'll
støvede Landevej ,til lationen, hvor man sta
d'iig hørte: aa dru c'el, •hørte du ,det, kan du
hu ke det, og saa en bjerte, Lig Latter, hvi•!Jket
er dtit beid1S1Le Teg.11 :pa,a, at aHre 1bavtde moret sig
og herfur maa man jo særilii-g -takke Festud
va,l'get for det store Arbejde, de ih.ar !i.agt i Ar
rangementet, 1Inen denne Tak føler de , Q i det
udmæ�kede Forløb af TuTen. Men der er flere,
man therågenneirn maa brin
. gie vor 1hjert, e1'igste
Tak, først Dåstrikt cheføn for Vel'Villig4ed•en
ved Fremskaffelsen a!f ·Fripas -til aiHe Deltagerne
og .Hoosi i Togene, oom førte bl og fra H.illerød
og ikke mindst 1Hr. Mirush.i.ruin,geniør chmid-t
hans F·re:rrnskaffe1 e af Per onal, e ti<! Afløsn.ing,
·og Lokomotivmestenm for 1hans Arbejde for
der k'Unde komme a,a mang,e med 0'1ll
der kunde kldmme aa mang, 'e mekl. S10'm
Derfor mo'dlflag ail'le vor Talk, alll:e som har væ-

ret m d til .at ,kabe denne herHge og mmde
ni ge Dag for de køben.havn 1ke L-Okomotiv
fyrbød:ere.
En Deltager.

UDFLUGT
Tor dagen den 22. J'lln.i afholdt nordjyd k
.·el kabelige Forening for Lokomotivmænd in
aarlige o:rnmerndflugt t il Gistrup Kro o• g
Lundby,krat, der er et meget yndet Udflugts ted
for Aalbm:gen erne, og ligger 1S1111uld meHem
Aælborg og Rai d, imd.
Turen blev begun tiiget aJf meget mukt Vejr.
Fra nortdjy,d •ke Privatbaner var beredvilligt
stillet ærtog ti,! Ra:a,dighed for Foreningen og
Tog- ·og Dokomoti>vpersona-let, der befordrede �
ud og 1hentede o hjem igen ofrede beredvillig
d Te· Fritid, hvorfor de bedes modage vor bedte Tak. Efter Anik:om ten til Gistrup t. drog
Deltagerne i Proce ion til Kro- en. I den muk
ke Krohave amledes aJl.e om Kaffebordel. der
fr.a Værtens it l e var godt og muk arrangeret.
Her bød Foreruingens Formand, Lokofører Gro
nemann, i en rmuk lille Tale For, amlingen Vel
kommen, a,rnt rettede en særlig Ve&omst lil
Gæ terne, Lokofører Socle, Aarhus, og Lokofh.
Hegelund, Gb. Ved Kaffebordet blev endvidere
omd Il og ungel en larrg, der gjor,de megen
•
Lykk, e, da mange af Foreningens Medlemmer
heri fi,k sig ·et Lille ven k.abelig Hib. Efter det
veHytkkede Kaffebo1�d drog Foreningen under
Anfør el ·af Lokofb Jensens 5-Mand Orke ler
ti,L Lundbykrat, eHer et Op1h1old ved Traklorstc
det og Dan eestraden, gik Turen ud i Lun,dbys
mukke Lyngbrukike, der jo tiø·vrig, t er 1hislori k
bekendt fra Krigen i 1 64. Her fandt vOlll b kendt en Træfning ted. Her blev el kahet
fotograferet af Lokof. ygaard PedeTsen, der
er en habil Fotograf. Herefter morede man
si,g med ang og Leg titl Turen gik ad Lande
vejen tilbage til Gistrup Kro� Ved Genankomlen ti'l Kroen var Appetitten til Aften maden
god. I Krosalen arrange- rede Damerne Fælle S'])i ning for ,srumtlige Deltagere, af ,de medbrag
te M,a,dkurve, og ved Aften bordet her :kede en
meget gemytlig ite.nmin,g og del' b1'ev boldt Ta
ler i ma,ssev1i . Lokofører RøgildiS talte for Da
merne. Formanden talte for Foreningens Ære medlem, Lokomotivmester Peter en og Frue,
og for Privatbanerne, og ,mange flere hav-de
som nævnt O1,det.
Efter ,det ve1lykkede Aften bord blev alen
ryddet til Dans ,og her fik Lokomotivmændene
aa den kor
rigti,g Benene rørt. Mus&en sled,
•
pulente 01>ke sterleders Ansigt kinuede om et
glø<dende Lokomotivfyr, og mange aJf de ældre
Deltagere glemte thelt at der er noget der hed
deT lligt.
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Ved Hjemkomsten v,ar ailile enige i, .at -det
havde været en -gemytlig Tur. Med Hensyn til
Tjenestefri'hed ved D. S. B. 1havtde Lokormotiv
mester Rolder ,oi,dnet alt pæa bedste Maade,
aaledes at alle, der ønskede det, kunde ,del
tage, hvorfor Lokomotivmesteren bEide mo·dLage
Foreningens Tak.

Deltager.

11m.iidæ
i e1bart, men :kru,tesi ti1lbage iclerpa,a fra .Ov
ruons Vægge og Loft.
!Fremdeles har man i Ameri1ka hy,gget Glødeo1 vnie til Projeikt ii�er, Hærdeovne ti} Geværløb ,og
navnlig 1.2 Meber ,høje Taiarnovne tiil Behand
li111g af K! an'on[,øb, 'h v-0rV1ed' Fremg,
• wngsma,a,clen
fortriruhge Moditaigelighed Jioo: Regulering :iisær
skaJl. '11,av,e istruaet sin Prøve. Det var umuligt at
1,egulere disse Kianono:vne med! en Nøjrugtighed
æf 5 ° ved en Temperahir æf 900 ° C.
iFremgangmniawdien 'har Anvendellses1JD.uligihe
cler ved' Komim•m·, K1ailcl<eilovne o. si. v. og ' i den
kerarnisike Industri.

BLYOVERTRÆK PAA JERNPLADER,

FLAM MELØS OVERFLADEFORBRÆNDIN6.,
Tryk:ker ,e,111 ,er s,uger man en. Bfandiing af
Luft og Gas geninem 1Jorøse Legomer af C'ha
motte, vil 1cuis1,;,e efter en ,kmt rOrphedrning na,a
1 h�d,e udien at noget :@Lammefænomen
1
IIv �dglød
·
kan ,irugll·ages. Op,dage.lse11 gj1oud1es samtidig a,[
W. Bone i Leeds 10g R. Slohnabel i Be1➔lin, og har
;idern 1912 genlag:ne Gall'ge vær€L ,o;mta'll i den
lokn'.iske Fa,grpress,e. N1!ec1ten& cleT ha.ir været_ ar
bej'det paia denlS UdnylooJrsie i EngLan-d ,og Ame11ilk::a, har 1Sagen næs,(,en hvutet i TysManid, 1b v'or
i a
n,yh
i g et Selsk
, b til dens GenopLag
, els,e ,er grun
, det ,af, d,en tys1ke Orp·firnder.
I 'Englam:fl har man kun 'Udrnyllet Ovierflacle
forbrændingen tiIL1 F
, yr i Damp1ked1ler og formel
en giau.sike ny [Ceideltype, s1om er 'tJ'rincipi, elH for1,1kellig fra id1e ,ga, imJie i sin 'l'i1d' arf diet 1t1sike S'C'l
sikaJ:> Bammg sk,abte Typer. Modie1rn Ide æ1Ldr, e
Kedler 1,ij,s,te en ,kort siairnmcntræn,gt Bygning
uiecl te,rnme1ig stor Diameter, e-r dio Jurværendle
by.gget meget wange og Ror,enioo Tvær.smit væ
sent,L�g æ111d11ed!e. Keclile1'!1c for1 sy, nes med Over
hedere •og F,orvamneTe.
Afvigerude fra denne Ud vJk!lin1g 'i Engilari,d
har Overfl.wde:forbræn1ilingen skiabt Slig et l1angl
,
mere
omf.att,en,die Virkefuldt i A.m,erik!a. Be1/h
ilehem-S'taalværJmr:nie og S'tatens Vaaben- og
Ammuniti1011Slfabriiker har � man,ge Ti-Lfæld:e
indført Fremgan,g1sma;a,dei n. Som et væsentlig
Frem.skridt betegnies Anvendelsen al Kmuil!d i
Stedet for den 'hidtiJl, benytted'0 iilid:fiaste Mass'0,
s<am i1ktke har vist Slig herusigts:mæs'S(i,g. Ved focl
føre1sen al d'0tte Stof 8k1all tid!lti.gere V.ansikehg
hecel r vær,e væsentlig :liO'Lm:uindsikede. Fremd<eles
benytte'!' ·man ikilre mm,e Kompres\S,or, mmi. en
liille Injector fil Irudbl'æsrring a
, f Bll.a'll'dlillg
' en af
Luft og Gas. !Sam Eks'empJ1er p
, aa Anve, rudels,en
i ,aJJIJerikansk Inidru,sitri .siklail anføres Smedeesser
og Staaa- og Metrulsmelteovne (Då.gel<ovne), som
, ofte er siaaJied1es indr,ettet. at Sitraiailei rrue foa d1en
ophedede ..ildfaste Mas.se iktke træftier Godset

.

.

I Amerika h
' ar [ll,an• forsøgt en1 ny M:aad'O til
al ,forsiynic Je,i,nrplrucler med' et Blyovertræik, uden
A1we.n,clelse af kioslbare Blylegerjnger, og herlil
bn1gt en Bl1an'Cling af Bly mod J 2,5 pCl. An
tiall'Otl.1.
J,er111pl1 aide1 rne chnp,pes1 førs,t i et :S'v,ovisyreba<l,
afvaskes i Vanrl og lægg
, cs i. en 01Jilo,-;ning af
AntimonHori, c, l til de forves kuJsorle, hvurcflcr
d1e aller .sikyHe,si i Vianirl 10 g neclsæn1kes i Bt, yba
d,et. THstut a,�kolie,s {le i Olje. Slom Lodcl,ernid1cle,l anvc- ••
ncles Zin:kkilorid, 1.
De s1aal,edes, beh
i arnd,le,cJ,c PJruder hm· vist sig
m
, eget mo,;k,tandsiclygl, ige mod' LuH og
, 
, Fugtig
hecla Irn:lv irkning, ,og en F
, abrik, der hiar an
veJ11clt cl('.m t,il 'T,agbel;,Jmd1ni'ng, kan opl'ise Va1·ig1h e, ck,r, es, ull,aLcr pa,a ,forefohi,g tro Aar, fornd
sa.t i:le ikk
, o u,clsælles' lior Luft-, dm: i11de'hol!dl:!r
1 rnp.
,lvov Is yre,da,
, es mecl <lu[t'ho,l,digt
Ved Pmvei·, de, r forel01 g
f
V1and ,og a·ndrc rustdal11ll'Cnde Sfof er, er Rust
,d,a11rnelsen a,ltrd begyndt vr,cl de sikarpe Plaicle
kianter. Det �siges y,die11li, ger,e , ,at Pl,rucleme kan
be'hian1clllie.s mecl H,amm,er 10g ri B
, øjffiTiaSlkiner,
uden al Jernet sliiptper Ov-ertræklkel.
Dettes
Vægt udgor 484 g
, r pr. om".

•

.. '

SYGEKASSEN.
Syge,kass�ns Kontor v.i'l - for ,at samle og
frnm,skynde Arbejdet ved Statsbanernes ,Syge
kassers In vaili<l�foris.rkr:ing idet mest, mulige fra 2. August d. A. og �rnd til videre være ruahent
hver Mandag, Onsdag og Fredag Aften fra Kl.
6½-8 for Eksipecliti,on af Sager ved-rørende Iin
val�deforsikringen.
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Del hen lille Lil M llemmerne ved eve�
luelle person·lige Hcmvendel er vodrorende In
vaH<lefors.i.kringen al benytte den nævnle Af
lenloontorbid og henlede Kolleger Opmærk om
hed herpa,a,.
J,ernbanelæge, ] rk. H. Reintha, rd, Gobhers
gad 135, ,er bortrej t fra 5. Augu t Hl 16. ep
lember d. A., og hende Prak i vaTetages i
nævnt Tti.iclsnrm a!f Læ� "Fru Helga d-øtsoo,
Gother gade 139, Tlf. Byen 6211.
Konsultationstid: Kl. 12¼-1 1/2.

11647 10059
10046
1154
11549 10067
11142b
11550
J 1156
11551
11552

1007
10076
10073

11553
11554

10077
10072

11555

10075

11556

10074

JUB I LÆUM.

BYTNING E R,

Den 2. .A!ug,u..: t Via.il' d�l _:j Aar Sil·,dien at Ky tbanen a.abn d
for Dri. fll 11.
Det officieliLe A•abningislog ,h,aivlck gla1msike vist
befaret l'l-æknfogen -die,n foreg1aia,endie Dag, men
før l ,clren 2. log Branren •i Brug for d�,l rej ende
Publ'ikum.
Pa1a Ø terbro Uasikri111d [)-Ol fi11cii - fl re Loko
m0Livrnæ11id Laliouered , dier . a1m1m n med Ba
n n hdrder Juhilc um, Met d h,ar kørt d,er uai
brudl i a1111e 25 Aiar.
,)

F n 1st.

Jyll.
Fyn

99 -!

En Lokomolivfyrb�der on ker Bytning med
en Kollega j æ1 heden af Hane! r . Evenluell
bylle Lejlighed.
Lokfyrb. Malling, den ·e.

:M,i11 hje1'Lelig le Tak for udvist Opmærk ·om
hed ved mit J1ubilæum.

Ny e 13 ø g e r.

liantepleure. Et kinægleskab.
Hyne Cutclil'fe. IJiamantmageren.
1004
i\Iatthison-Han en. Mellem Paaske
og Pinse
11524 10043 Bullivant. Fange Nr. 74.
1[525 10045 Clmmber. , tyrkeprøven.
11526
!1990 Egeberg, E. Bromanden.
Bohr, N. Atomernes Byg-ning.
11527
Den hellige Birgitta.
1152
11529 10055 Bircli, L. V. Verdenskrisen og D"nmark.
11530 10051 Næsgaard, S. Fantasien.
Høffding, H. Den nyere Filosofis
11149d
Historie, 9.-10. Bog.
\1581. 3366kk l\Iemoirer og Breve. Pastor Vilh.
l\Iuncks Optegnelser.
ielsen, Harald. Usurpatoren.
11532 10050
11533 10042 Anker, Jens. Djævlekloen.
11534 10053 \Viers-Jensen. De store Medier.
Jørgensen, A. Th. Filantropiens Fø·
11535
rere og Former.
Birch. L. V. Rigel offentlige For11537
maal og Indtægter
11538 10065 Proutz. Femte Hjul.
11539 10056 Chantepleure. Den grimme Ælling.
11540 10071 Galswortlty. Dei, rige Mand.
11541 10064 London, Jack. Tr Hjerter.
11542 10060 Hørlyck, Helene. Fætter Julius.
11543 10068 Wehsler, Jean. tor taahej for Peter.
11544. 10070 Y ol lquartz, Ingeborg. Guldfuglen.
11545 10058 Frank, L. Røverbanden.
11546 10044 Camden. Det mysti:jke Mord.

1152[
11522
11523

En Lokomotu,vfyrbø-der i Fredericia ønsker
Bylni-11.g m d en KorUeg,a paa •jæHand.
Bi,llet mrM. »Bytning 2« bedes ind endt 11a
re t lH Bladets Redaktion.

T A K S I G EL S E R.

STA TSB ANEPERSONAL ETS BIBLIO TEKER,
Sj.

Hamilton. Venskab og Erotik.
Curwood. Død eller Levende.
Ricard, Olfert. Fat Mod.
Bethmann-Holweg. Betrachtungen
zum Weltkriege II.
Nordiske Digteres Nytaarsgave 1919.
nge Digteres Foraarsbog.
Palludan, J. De vestlige Veje.
Heller, Frank. Hr. Collin er rui
neret.
Rhais, Eleazare Datter.
Dedenroth-Berg.. Cajus Cassius Ti
køb.
Baronesse Orczy. Manden ved Hjør
nebordet.
Muusmann, Carl. Clara Hoffmann.

( 'ltr.

Auykjær.

For den Lore Opmærk ·om hed d 'r ,·.i ,.,le
mig i Ani dning af mil 2:'J Aar Jubii um be
de alle modtage min hjerlelig�le Tak.

.

P. M. Jørgensen \ iborg.

, hinger
Miin hjer!Je1i· tic T,a,k Ui'l Bsbjerg Afd
[or di Jl . m1uJ<k
l e Gave og lti,l allle dremi, dier n,dte
mig HliO ner Lil mlit Jl\.lbitl.æwm.

- C. V. Mørch, Esbjerg.

TIL

MEIJtBMSbI-6

Over/ort fra D. S. & M. F. til D. L. F.

Fra J. Juli 1900:
Lokomotiv:f)',rb. Asp. C. L. '. Andersen, Kø
benhavn 1G.
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AKVAVITTER

Væ1·væ1·ende Nummer er afi"verf't

H. J. HANSEN

paa At'ispostkoutoret den 4. August

38, Sønder Boulevard 38.

t. Kl. Kol!�!���?,�retning J

Hansen,

■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦■

I Hjalmar
!

Istedga de

pecialitet: Java focca Kaffe.
:
-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦�
HATTE
SKJORTER
SLIPS

MAGASIN OSBORN E
Ja�tv<'j 57 - 'l't�lt. Ta::-a 1809 x.
(ved Folket• Hus).

Egen Import
derfor billigst

kræd,rmeRIPr

Anbefaler si,q til d' Hrr. Jernbanemænd

�; j1 Sanitets & Gummivarer.
Telefon Vester 1574 y.
LHPrl\n1l�r til rarPloltM-i,t.

�

A. Petersen, Vesterbrogade 75.
1.

K.ls Møbler

tll

Telefon Vester 5973 y,

Værkstedspriser. Reparationer udføres.

Gør Deres Indkøb hos vore Annoncører

w.

Schabraham I

forh. mangeaarig Tilskærer ho
C. P. Lauritzen & Co.

1. Klasses Herre- og Dameskræderi
V ster 1165 v.
. Telefon
VES'l'F.
K HH Of.: A Ul<} 1 04.
Alfre d

Pet e r s en

EsTERBRos FRUGTLAGER
vENGHAVE
P.LADS li.

Frugt og Grøntsager,
'l'ørredfl Frugter samt Conserves.
RillieRtP. Pr i"l"r,

ns Eftfl.
Marie Peterse
V. Rø ensen.
Gl. KonaeveJ

Cigar - Tob11k - Papir
Vin - Øl - pirituo a.

150.

�

�
i

Moder pr. m. flere Rør.
Gummistrømper. Alle Syge•
plejeartikler. Til. Pri�liste sendes diskret mod�30 Øre i Frmk.

Gummisaaler & Hæle.

mrk. •Gepoha•. Saaler fra 1.25--3.26
pr. Par. Hæle fra 0.40-1.30 pr. Par
efter tørrelse. [ndsend Omrids af højre
Skosaal og Hæl. 3 Mdr.s skriftlig Ga•

mnti for Slid.

Amerikansk Gummivare Industri.

Afd. 13.
Tlf. B. 4195. Ve terga<le :?. Kbhvn. B.

Skotøjsreparatlons Værkstedet

Borup■ Alle 24
anbefaler sig med I Klasses Arbejde tU neden
staaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle
Kr. �75, 'Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flæk
ker .tU. 1,75, Dame Saaler og Hæle Kr. 6 75
Dame Saaler Kr.5,50, Dame Flækker Kr. 1,25,
For samvlttlg hedsfuld Forarbe)dnlng
garanteres.

C. PETERSEN, Skomasrer,

Ry g

'felef. Vest. 50n6 y.

Børnekonfektion og
Rahy-T <isl�T.

slatsfianeDersonalets
Branotonikrinos-Forenin�.

Stefansgade 36. Tlf. Taga 2049.

Istedgades Legetøjshus

(A. l\I.'l'huneby)
6 6, I "' te d ,: ad e 6 6
Specialitet: Dukker og Dukkereparal.
Stort Udvalg i T,pgetøj - Billige Priser

lsle Kl.s Kolonial,
I. P. Madsen, Arkonagade 21.

BILLIGSTE PRISliR

Her re rnes M aga s in

Istedgade 64. Telf. Vester 220 x.
Største Udvalg i Hattt', Huer og
Jlanchet81,jorter.
5 pCt. til Jernbanefunktionærer.
Største Udvalg paa Vesterhro i alle
Slags St1·aaha.tte.

tobak.

EkspeJ ition� kontor:

Vesterbrogade Nr. 26,
Telefon

r. 6626.

Foreningen er oprettet 1891, har ca. 9000
Medlemmer, ejer ca. 63,300 Kr. og har i
Understøttelse uddelt ca. 66,500 Kr.

Lav Pn:llmie.

,:i

Udsalg

Kulant Erstattting•

Indmeldelser oo Oplysnlnoer

pr. Brev eller gennem Tillidsmændene,
der for København er:
Hr. Lokomotivmester Clausen, Hr. Teg
Der "\V. Jacobsen, Hr. Maskinar•
bejder I. Kirketerp, Hr. Rangermester
L11mming og Hr. Fuldmægtig Pockel.
Regnskabskontrollen, giver Oplysning
om alle Foreningen vedrørende Forhold.

Redaktion: Vesterhro!!'ade 98-;-2, Kjøbenhavu B-. -
Tlf. Vester 8173 eller Vester 81li3.
Udgaar 2 Gange meanedlig.
Abonuement�pl'is: 6 Kr. aarlig.
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandii:avien.

I

Hatte .
Kjoler.
Bluser

. 3,85
. 16,85
. 6,15

N ør�����!�.�-�

Annoncf'-l<}xpedition:
Vodroffsvej 3 b. København V.
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011.
Kontortid Kl. 10-4.

. Frederu:sberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11.

3

63,

