
22.:Aarg. Nr. 20. Redigeret ai C. M. CHRl TEN E 1 li. Oktober 1922. 

SPARE! SPARE! 

TEORI OG PR K 18 

For de an atte om har været i tats
ban rne Tjeneste i n anrokke frem
maner sig saarc let den rranke, at hele 
N1at banerna kineriet dmini tration i 
\,.irk ligheden aldrig kommer i Leje, cl. v. 
s: i et fa t, roligt og tilfreds tillencle Leje, 
hvorom det kan ige , at nu kan aavel 
.\dmini tration om Pcl' onal c Fr mti 
den i fode uden at · kn Ile w r ind tillet 
paa, om t kort pand af \.ar atter at 
i-;l n li(' v nd Bøtt n rundt - ntcn til det 
�wdrr rll r daarlig re. Hidtil har For
tioidet .io været saadant, at tat banerne 
n f og ti I har maattet agere l a te bold for 
vi politiske Interes er. ærli"' Intere -
:-;er der gik i Retning af tørr Over kud 
ar den i , tat banerne an bragt Kapital, 
111 cl deraf følgende mindr cl krivning 

katter. l ort fter d tte ar
li u11clredc Begynde! Yar man ved Ba
nerne ind i en pareperiode hvor alt i 

irkclighed n laa tille, og om først rig
tig udlø tr omkring 1905-06. [ arene 
19] l-14 var man att r ind paa pare
systemet, og for rliden er det altoverskyg
gend Punkt paa Banern Dag orden
:pare- pare.

Men h orlede former ig nu dette 
sr t m i Teori og Prak i , er d t aadan 

ni rnan vel indskra•nker unødv ndige l cl
gifter uden dog at hyde Per onalct hyr
ligh der. Lad o tag t Eks mpel g der
Qft r dømme. 

I di Dage er paany af kedig t en 
] cl piranter, Folk om antage af Ba
nerne i Foraar t 1921 og om, b ggendc 
paa det i cl dem til tillede krivol er au
førte »med fa t n ættelse for j «, i god 
Tro forlod det rb jd de den :i-an"' havd 
for at vi , tat banerne cl r • fr 'mtidig ' 
A rb jcl. kraft. 

ig imidlertid at da ommer-
._' on •n Travlh cl var OY rstaaC't, »men

te« Birn rnc at Per onal t rkon var for 
:-;tor og burde inc.l krænke,, l1vorfor .111.-111 

i Eft 'raarot J 921 - som en pas.-cnd .'I u
lcgave - af k digede cl om Foraaret 
)>med fa. t n ætt I o for jec: antagne 
\ pir anter. Det k>·lcle her at sig s, at 
I t Di trikt gil i pid en �0111 •n fiol 
Nr. 1. 

Hen paa Foraaret 1922 Yar man att,r 
i f<'orl g nh d og genantog d omtalte 

piranter, for nu i Eftoraarct at gen
tage. hvad man havde villet for v· rgo, 
nemlig paany af kedige de paagældende. 
Denne Gang angive den samm Grund 
om fonige Gang - Ind krænkning af 

Per nal tyrken. En aadan B handling 
har man endnu alcltig et tat baneme gi
ve it P r onal og der om denn Fr m-
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'i>ANSK.fQ.KOMOTIVfiDENDE 
gangsmaade skal være den fremtidige, 
tvinges man til at spørge, kan Statsba
nerne paa denne Maade regne med at faa 
det de kræver - lste Klasses Arbejds
kraft? 

Det kan heller ikke undgaas, at man 
er lidt skeptisk paa det teoretiske i den 

for Afskedigelserne anførte Grund -
Indskrænkning af Personalstyrken· - thi 
det vides jo dog, at der hist og her 
i Landet anvendes Lokomotivfyrbødere 
som Lokomotivførere paa Strækningen, 
og det vides ogsaa, at der sine 
Steder anvendes Arbejdsmænd - Remise-
arbejdere - som Lokomotivfyrbødere; 
men spørger man saa, hvordan Besparel
sen ved denne Indskrænkning af Perso
nalet stiller sig i Praksis, ja! det maa ind
rømmes, .saa forbavses man. 

· Forholdet er det, at Remisearbejdere,
naar de anvendes som Lokomotivfyrbø
dere har en Ugeløn paa 100-105 Kr., me
dens de Aspiranter, hvorom her er Tale 
har en Ugeløn 65-66 Kr. (vel at mærke 
naar de er gifte) og da der som ovenfor 
anført endnu efter at Aspiranterne har 
faaet deres Opsigelser anvendes Arbej�s
mænd som Lokomotivfyrbødere, vil en
hver kunne se, at ved at indskrænke 
denne Anvendelse af Arbejdsmænd, har 
man ganske gratis Løn til en Aspirant 
for hver Gang man inddrager 2 Arbejds
mænd. 

HUMANITET 

Det er saa uhyre let at forbyde An
vendelse af Bagsejl paa Lokomotiverne, 
thi de Mennesker, der udsteder Forbudet, 
har ingen Men �f dette, det er jo kun Lo
komotivmændene det gaar ud over Hvis 
en eller anden af Ingeniørerne I haardt 
Vejr kørte med ud paa en Tur, hvor Ma
skinen skulde vende Tenderen foran og 
foruden Bagsejl, vilde han hurtig opdage, 
at det var ganske urimeligt at forbyde An
vendelsen af et saadant, at det er raat, 
ikke alene fordi Manglen heraf vanskelig
gør Betingelserne for at holde Udkig, men 

ogsaa fordi at saadanne Baglænsture i 
sig selv indeholder Spire til alle mulige 
Slags Forkølelsessygdomme og Gigtlidel
ser. Hvis den samme Ingeniør senere vilde 
tage en Tur under samme Forhold som 
før nævnt, men med et med Bagsejl for
synet Lokomotiv, vilde han hurtig opdage 
at der intet som helst kunde være i Vejen 
for at lade Bagsejl anbringe paa alle Lo
komotiver til Brug ved saadan Kørsel, thi 
det lader sig meget godt gøre at holde for
svarlig Udkig under Kørslen, medens han 
i førstnænvnte Tilfælde maatte skærme 
og beskytte Øjne og Ansigt mod de Kul
stykker, der rives løse af Tenderen og fø
res ind mod Førerhuset. 

Det er saa uhyre let at skride til at for
byde Anvendelse af Bagsejl, naar det me
nes, at Regeringen og den øverste Admini
stration ser med forstaaende Øjne paa og 
billiger Fratagelse af ethvert Gode Perso
nalet har eller som har været tilladt, naar 
man mener at Situationen er gunstig for 
snart sagt hvad det skal være, blot det 
gaar ud over Personalet, men det kan 
dog være at man forrehgner sig, det er 
dog være at man forregner sig, det er 
man forlanger Personalet til at køre bag
læns med aabne Tendere saavel Person
som Godstog i alle mulige Vejrforhold, 
at det vil blive b"tydet paagældende fiinke 

Mennesker, at man udmærket godt kunde 
have holdt sig hjemme med Cirkulæret af 
16. Sept0mber og i Stedet have forsøgt at
give Personalet en Dækning der bedre 
svarer til Formaalet, end-de af Lokomo
tivmændene selv fremstillede Bagsejl. 

Vintertiden er en drøj Tid for den fa
rende Jernbanemand og det kan vel uden 
Overdrivelse siges, at Lokomotivmændene 
ikke hører til dem, der har det bedst. Nej, 
tvertimod maa de vel tage den værste Tørn 
og det ved Personalet, der intet er at ind
vende imod, men naar man nu pludselig 
finder sig foranlediget til, at fratage os 
den Ret vi gennem mange Aar - de sidste 

25-30 Aa1· - har haft, til at paasætte
Bagsejl til Anvendelse i paakommende 
Tilfælde, og lige op mod Vinterens· Ind-
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'i>ANSK.fQ.KoMOTIVliDENDE 
træden, saa bør man ikke forundre sig 
over, at Persoanlet reagerer. Har der væ
ret specielt Aarsag til Forbudet, er· der 
sket noget? Hertil tror vi at kunne sva
re nej! Der er intet sket udover at en 
Lokomotivfører har paa sin Rapport 
fremsat Ønske om, at faa sat Bagsejl paa 
sin Maskine, og at en Ingeniør i den An
ledning højtideligt har meddelt ham, at 
da han havde Regnfrakke kunde han in
tet Bagsejl faa. Men Lokomotivfyrbøde
ren da, han har jo ingen Regnfrakkke. 
Formentlig bør der da opsættes Sejl paa 
den ene ide af Maskinen. 

Det er saa uhyre let at skride til at for
byde Anvendelse af Bagsejl, men prøv en 
Vinterdag i stærk Kulde at tilbringe en 
'l'imes Tid paa en Fyrplads medens Blæ
sten staar ind i Førerhuset, i Snefog eller 
lignende, uden nogen Dækning, og man 
vil hurtig erfare at et ubehageligere Sted 
vanskeligt kan opdrives. - Og hvor tit 
hænder dette ikke! - Men lad dem, Lo
komotivmændene, som der staar i Cirku
læret, blot blive ødelagt af Kulde, hvad 
betyder det -siden den nye Bestemmelse 
i Ordre Serie A Nr. 25 er kommen til -
Lokomotivmanden skal nok, selv om han 
skal krybe til Tjenenste, komme, for at 
undgaa Tab af Lønning. 

Økonomisk set bliver det sikkert en 
daarlig Forretning. Det er ganske utvivl
somt, at der vil følge mere Sygdom i den 
Anordnings Kølvand. Og i Sikkerheds
henseende skaber Forbudet absolut ikke 
mere betryggende Tilstande! 

Forbudet er kun regnet til et. - Til at 
kabe ro, og til Skade for Personalet! -

Hvis det er Hensigten, er den naaet ! 
Det er Humanitet Anno 1922. 

=,= 

ANCIENNITETSREGLER 
OGLE BETRAGT I GER 

I en Artikel, vi havde paa den 2. Au
gust 1920, skrev vi bl. a. at med Ancienni
tetsreglernes Indførelse fulgte ogsaa Plig
ten til at indtræde i den Tur, de i Følge 
deres Alder havde Krav paa og Ret til. 

Foranledningen til at vi den Gang be
skæftigede os med denne Sag var, at der 
i de mange fon\kellige Ture paa Gb. kørte 
Folk af alle mulige Aldersklasser, saale
des at d n Orden der var tilstræbt ikke 
bl v naaet. Egentlig er Forholdet ikke 
meget b dre nu end den Gang, men der er 
<l.og ved den Ordning, der blev skabt gen
nem Forhandling med 1. Di trikt, hvorved 
tvung n nciennitet indførtes, alligevel 
ket en Forandring til d t bedre. 

Imidlertid er Ordningen ikke tilfreds
stillende fordi tørre eller mindre Dele· af 
Personalets Syn paa den Klassificering 
der foretages af Afdelingsbestyrelsen ikke 
falder sammen med Bestyrelsens om med 
eller ud n Grund skal vi ikke beskæftige 
os med her. Og det er jo rigtigt, at den 
Opgave, at stille samtlige 13 a 14 Ture paa 
Gb. op i en Rækkefølge der tilfredsstiller 
alle Parter, synes at være uløselig. 

Der iser sig ret uheldige Udslag af 
den tilfredshed der hersker med Turene 
deri, at enkelte af Personalet benytter den 
Adgang, der ligger i at skaffe Lægeåttest 
for saa d t ene saa det andet, til at komme 
til at køre i den Tur som de for deres Hel
breds Skyld taaler bedst og som tiltaler 
dem m�st. u skulde man antage at det 
maatte være omtrent umuligt for en Jern
banelæge at udtale sig om, hvorvidt en Lo
komotivfører helst skulde køre paa en O
Maskine ller en K Maskine, og endnu van
skeligere er det naar den samme Sygdom 
for den ene betinger en K Ma _kine og for 
den anden en O Maskine. Eller naar Hel
bredshensyn tvinger den ene Lokomotiv
fører til at køre paa Rangermaskine, me
dens en and n, ogsaa af Helbredshensyn, 
maa fra Rangermaskinen paa træknin
g n. - Ja, det er ganske underligt som det 
kan gaa, og det kan jo ikke nægtes, at 
mange bærer paa en stor Tvivl om nu og
saa alle de Lægeattester er fremskaffet af 
den Grund der angives. Herom vil vi hel
ler ikke udtale os, men blot pege paa, at 
og aa dette Forhold er medvirkende til at 
kabe en vis Uro, som ikke er af det gode 
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og som derfor, hvis det er muligt, bør skaf
fes bort. 

Den nuværende Ordning vilde være til
freds tillende, hvis det var muligt at op
·tille Turenes Rækkefølge saaledes, at den

1 ummerorden, der gennemførtes var gan-
ke uangribeligt, altsaa at r. 1 var den

bedste o. s. "- Dette viser sig at være umu
ligt og der kan være mange forskellige
Grunde til Utilfredsheden. ogle Loko
motivførere erklærer, at O Maskiner er de
bedste og bekvemmeste Maskiner at be
tjene, medens andre erklærer at O Maski
ner er de ubehagelig te. Saadanne Syns
punkter indvirker ganske selvfølgeligt paa
de paagældendes Afgørelse af, hvorvidt
denne eller hin 'rur maa anse for at være
den bedste. Vi kan nævne flere af de�
Slags Betragtninger, imidlertid maa det
ene Tilfælde vi ovenfor nævner være til
strækkeligt, men det er jo klart, naai· aa
danne Anskuelser gøres gældende, naar
Turenes Klassificering diskuteres vil det
altid blive umuligt at tilfredsstille alles

mag og Ønsker. Ja, selv om man ser
bort herfra, vil der være mange forskel
lige Anskuelser om den enkelte Tur og
her kan Hensynet til, at en 'l'ur har me
gen Aftentjeneste eller megen tidlig Mor
gentjeneste, være afgørende. Og det skal
jo heller ikke nægtes, at den Tjeneste, Lo
komotivførerne udfører, indvirker højst
forskelligt paa den enkelte, fordi det er
nødvendigt at kunne sove paa alle Døg
nets 'l'ider, og det kan være meget vanske
ligt i denne 'rjeneste eftersom Aarene
gaar.

At finde noget bedre end den nuværen
de Klassificering af 'rurene var derfor me
get ønskelig og der er da ogsaa i saa Hen
se-ende fremsat Forslag som tager Sigte
paa at bortfjerne Utilfredsheden og ind
føre Ro om Spørgsmaalet for saa vidt det
overhovedet er gørligt.

Forslaget gaar ud paa, at man lader 
Personalet efter deres Anciennitet bestem
me i hvilken 'rur de ønsker at køre og 
ad den Vej menes det at man kan opnaa 
en relativ 'l'ilfredshed, som det under de 

nuværende Forhold synes umulig at naa. 
Man vil lade den i Anciennitet ældste Lo
komotivfører som den første udpege eller 
vælge den 'l'ur han øn ker at køre i, d ,1._
næst den næ tældste og saa fremd le ti I 
man naar hele Rækken igennem. Man 
kan bestemme sig til, at Retten til at ud
pege Tur for den Del af Personalet, der 
kører Persontog, begræn es af PersotJ
togsturene og saaledes ogsaa for det Per
sonale, der kører Godstog, kun omfatter 
Godstogsturene, eller man kan lade nævn
te Rettigheder omfatte saavel Person- som 
Godstogsturene, det er af underordnet B 
tydning. Det der er _det tiltalende ved 
Ordningen er, at den ældre kan køre i en 
daarligere Tur uden at miste sine Rettig
heder og at den Yngre aldrig kan komme 
til at køre i ringere Tur end hans Anci
ennitet giver ham Ret til_. 

Gaar man ud fra at de Ture, hvor den 
bedste Tjene te findes, bliver først besat, 
maa man ogsaa gaa ud fra, at de Ture 
tiltaler Personalet roe t og saaledes ogsaa 
rent tjenstligt set maa være de bedste. Et 
Forslag om en saadan Ordning foreligger 
nu for Landets største Lokomottvfører
Afdeling og det maa antages, at det ret 
snart vil komme til at foreligge til Afgø
relse for Medlemmerne. 

Allerede gennem flere Aar har man for 
Rangermaskinernes V edkomrnende haft 
en saadan .Ordning gennemført, og den 
syne at virke til alles Tilfredshed. At 
en lignende Ordning for Togmaskinerne 
Vedkommende skulde virke mindre godt 
er der ingen Grund til at mene, i hvert 
Fald kan en saadan Anciennitetsorden. 
som forøgrigt ikke kan ses at være i Mod
strid med Anciennitetsreglerne, sikkeTt 
skabe større Tilfredshed end der er med 
det nuværende Klassificeringssystem .. 

Dette System . virker udmærket naar 
der kun er faa ']'ure der skal sættes i 
Rækkefølge, men naar der som paa Gb. 
er mange Ture og disse 1-mange Henseen
der er uen artede, bliver det meget van
skeligt at træffe en Afgørelse �om er uan
gribelig. 
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'i> ANSK ,&KoMOTIVli DEN nE 
Imidlertid tror vi at vide, at det er riO'

tigt naar vi e Lokomoti ,. fører b klag r
sig over Van keliO'h den v d at kunne o
ve paa alle Døgnet 'l'id r og at nogl s -
v r bedst om Morgenen, andre bedst om 

ftenen. For rfiden maa de tag d n Tur. 
d r anvi dem og det kal da og aa i
ges, at aa godt ·om al le r tter ig bcr
cfter., men ·amtidig n· re d r et bræn
d nde n ke om at faa n Ordning om 
tillader nog n Frih d i alg af Tur n . 
Det ilde ke om man indførte en Tur
b sættel orden, ln-01· ft r okomotiv
førerne i nciennit t ord n b t mte, 
hvilken Tur de onskede at køre. 

, i er fter nærmer Overveje! e kom
m n til det R ultat, at dette For øg b r 
gøres og vi vil og. aa antage, at d t vil 
vis ig at virke til nllc Tilfr d hed. 

c.-rn. 

F E RI E H J E M M ET 

J rnbanelæg Hr. Thorvald Jen-
n, Kobenhavn, der int res ·erer sig 

m g L for det a[ n. L. F. oprettede 
]<'eriehjem, ha1· paa Foreningen For
anl dning be øgl amm og har i føl
g ncle Linjer ornlall Hjemmel sel 
fra C'n Læges , ynspunkt. 

Red. 

I Læ a[ mukke Bakkedrag bagtil mod 
Øst, til Siderne kønne hojtligg ndc 

krænter, b or Natur n har od let med 
fvek Jing, der overalt fryder j t og 

glæder den, der har an for konhed r
ne - fortil mod e t den pejlblank , 
solglitrend Fjord, h or d n fortoD r ig 
mod det blaa Katt gat, det var ]{ammen 
om D. L. F.s F riehjem, da .ieg i 011-
dags e.fter Jndb d lse aflaO'de Besog d r-
ude. 

En tille, olfyldt Eft raar dag bl v 
Turen O'jort i Automobil fra Kallundb rg 
µaa ca. 10 Minutter lang Fjorden, 0 n
nem illal vart r, forbi Kyst anatorict; 
det id te smalt tykke Vej førte r t 
st jlt ned mod Fjorden, b grænset af 
Bakker paa beg0e idcr, aa man kun 
ser Vand t for Enden af , ejen, det r. 
om man skal køre 1 ig ml i d t, men i 

sid t Øj blik lr jer jen, og Hjemmet 

ligg r nu for en i al sin skinnende Hvid
h d. 

Man lægg r trak 1ærke til d n Om
hu for at gor det tiltal nd , d r er an
" ndt i h le Udenom anlæget, d.en velan
lagte JlaYe, den intere ante »Fo <, om 
m 1d sine :i> Vandrna en:: f ·lder 3 Ba si
n r og ved in Ri len bryder lidt af den 
Ro. de1· fylder Rumm t. verait indbyd r 
en Higholdigh d af mulde Bænke, an-
bra0t paa natur kønn t der, til Hvil 
00' Ro. 

Hov dbygningens rkitektur r tilta-
1 ndc med sin rene Lini-r, og fra En
tr en naar man ind i et Par rummelig 
'tuer, Daglig tu og pi tu , hvor Far

ver og Former danner et harmonisk H 1 , 
()O' gi" r , øl l af Hygge. 

,'ovcvær 1 orne er multlce, rummelig 
og luftig m d et en art t Indbo og til
fr d till r i hygiejni. k H nseende en
hver Fordring. 

Bygningerne anitær Forhold er gan
.-1 e modern- og tid var nd , og Vand
ror yni:ng n den b d te. 

, 'om F('r.i - og R lu ation hjem . yn 
.i g cl t har de b cl te Betinge! er for at 
bringe et lidt ·crvc y. t m hos vore Lo
kornolivfoll i rclcn og kaff dere Hu
stru r en mule Feri glæde, fri for den 
dn,glig(' Hu holdning Arbejde og Bekym
ring r og Bornevrovlct. Her er Fred og 
Hu, fri 'k Lufl, cl 'L' kaff r Nerverne Ro 
w• mod ften d n velgørende 'J'ræthecls
l'olel , om criver en tyrkende øvn. 

lI r finrl · tFkende øbad i den d j
lig(' Fjord m d in hvide andbund, her 
indaander man i Morg n- og ftentimerne 
d bal ami k Dufte i den lille Fyrre- og 
Birkeplantage paa »Kohornet< - Læge-
10111 foe ·,•nr,c Lunger og N rver. 

Jeg on ker D. L. F. til Lykke rn d 
den. Erhverv I c og haab r, Hjemmet 
inaa blive d t, man har,tænkt, et Rekon
val nt- og F riehj m til avn og Glæ
d for For nin° ns Medlemm r, t ted. 
hvor de for en moderat Yd L c kan nyde 
godt af allr clr Oocl r. sonI der her by
des -paa. 

:l'horialcl Jensen. 

PRISOPGAVE 

.Jern hane-færgeforbi ndelsee piller her i 
LandC'l C'n mC'gC't . lor Rolle, og Danmark har 
. om bekC'ndl paa delte Omraade indtaget en 
før nd , lilling. Medens man i Danmark i 
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'i>ANSKfuoMOTIVliDENDE 
det væsentligste er bleven staaende ved de een 
Gang fastslaaede Færgetyper, har man i andre 
Lande, navnlig i Amerika, skabt nye Typer, 
ligesom man i Sverige i Øjeblikket lægger me
get stor Vægt paa Færgeforbindelser over stør
re Afstande og er gaaet saa vidt, aa Jii.rnvii.gs
styrelsen i en lang, grundig og interessant Ud
redning har foreslaaet en saadan Forbindelse 
mellem Sverige og England. For Danmarks 
Vedkommende trænger disse Spørgsmaal i høj 
Grad til at blive nærmere belyste i saavel tek
nisk som i driftsøkonomisk Henseende. 

Den tekniske Forening udsætter derfor føl-
gende Prisopgave: 

Der ønskes en Redegørelse til Belysning af 
den ·teknisk-økonomiske Side ved den danske 
Damp/ ærgefart saavel i Henseende til Anlæg 
som Drift og herunder Forslag til eventuel For
bedring af Driftsøkonomien (Forholdet mellem 
befordret Godsvægt og Færgedeplacement). 

Endvidere ønskes en Udredning af Spørgs
maalet om hvorvidt Etablering af Jernbane
Færgeforbindelser paa længere Af stande - f. 
Eks. med Norge eller England - er teknisk og 
driftsøkonomisk gennemfør lig og derfor beret
tiget sammenlignet med almindelig Skibstrafik. 

For begge Af snits Vedkommende lægges de 
nugældende Priser til Grund. 

For den bedste fyldestgørende Besvarelse af 
den stillede Opgave udsætter den tekniske For
ening med Understøttelse af Den Raben-Le
vetzau'ske Fond en Præmie paa indtil 4000 
Kroner. 

Bedømmelsen af de indkomne Besvarelser 
har Foreningens Bestyrelse overdraget et Ud
valg bestaaende af Professor ved Den polytek
niske Læreanstalt A. R. Christensen, Banechef 
ved De danske Statsbaner H. Flensborg, Tele
fondirektør Fr. J ohannsen, Direktør for Kø
benhavns Flydedok Ove H. Munck og Borgme
ster H. G. V. Møller. - Den præmierede Be
svarelse ejes af Foreningen, der er eneberet
tiget til at lade den offentliggøre. 

Maskinskrevne Besvarelser i tre Eksempla
rer - en Original og to Gennemslag - for
synede med Motto eller Mærke og ledsagede af 
forseglede, paa samme Maade betegnede Kon
volutter, som indeholder Oplysninger om For
fatterens Navn og Adresse, indsendes senest 
den 30. Juni 1923 til Foreningens Sekretær, 
Ingeniør A. Meulengracht, Valby Gasværk, Kø
benhavn. Det bemærkes, at kun Besvarelser, 
som indsendes paa anførte Maade, kan vente 
at komme i Betragtning. 

Eksemplarer af Prisopgaven udleveres i 
Vilh. Priors kgl. Hofboghandel, Købmagergade 
52, København. 

Den tekniske Forenings Tidsskrifts Redak
tl'r, Hr. Ingeniør H. K. Holm, har tilsendt os 

et Eksemplar af Tidsskriftet, i hvilket oven
staaende Opgave findes og samtidig anmodes 
om at offe tliggøre Prisopgaven, bl. a. fordi 
Præmiebeløbet er sat til det forholdsvis store 
Beløb af 4000 Kr. og fordi der mulig mellem 
vort Blads Læsere findes Mennesker, der in
teres erer sig for dette for vort Land saa over
ordentlig vigtige nationaløkonomiske Spørgs
maal, at de vil give sig i Lag med denne ingen
lunde lelle Opgave. 

Endvidere henleder Redaktøren Opmærk
somheden paa, at der i det sidste Aar har væ
ret nogen Tilbagegang i »Den tekniske For
ening«s Medlemstal. Foreningens Bestyrelse 
mener, at. det skyldes den tilbagetrukne Stil
ling, Foreningen fører, idet der aldrig har væ
ret drevet nogen Propaganda for en Forøgelse 
af sit Medlemstal fordi det ligefrem har været 
en Udgift at faa flere Medlemmer, bl. a. paa 
Grund af Tidsskriftets Pris. · 

Foreningen udsender et Teknisk Tidsskrift 
og dens Formaal er Udbredelse af teknisk 
Kundskab og Adgangen til at blive Medlem 
staar aaben for alle. 

Foreningen lader afholde Foredrag og ejer 
et teknisk Bibliotek, der er aabent hver Søgne
dag fra Kl. 11-2. 
- Kontingentet er 20 Kr. aarlig.

TANKER OM DE SVÆRE ILTOGSLOKOMOTIVERS 

UDVIKLING. 
Ved Otto Hendixen. 

( �'ortsal '. 

De østri�sk,e StaJtsbaner benytter siden 
1905 i Uto�.trafiken de fr,a UcLstiHin,gein 
i MHano bekendte 1 C 1 Lokomotiver, Se
ri-e 110 og 10. Erforingerne med Hensyn 
til Lø'b-et med kun en en.kielt i Kurverne 
indisbillelig førende Løbeakis-el (Adams) 
synes, helt igennem .at have vær-et gode, 
saal,edes ,ait Golsdorf ved Anskaffelsen ,af 
et sværere Iliogs1l1okomotiv til ordbaneil
tog,ene besluttede sig til ikke a,t vælge den 
a;Jmindel,ig,e Aks-eLa1niordming 2 C 1, men 
Amorid,nti<ng,øn 1 C 2. Han l,agdie under 
Fyrka,ss·en oo 2 -aks],et Truck og kunde 
albsaa hagti<l optage betydeligere Laster 
end ved den hidtidige enkelte Løbeakisel. 
Som Følge .her1af turde ·o�&aa Lok,omoti
vets Tylngdepunkit ligge længere bag ud 
ood •ellers ialmindelig. Følgen var, at der 

250 

• 



'i>ANSK.fQ.KOMOTIVliDENDE 

,.lluom11-Jachricbleo", 

Fig. l1L De østrigske talsbaners 1 C 2 4 Cyl. Compound O,·erheder Iltogslokomotiv., Litra 310. 
Bygget 19!0 af Lokomotivfabriken Wien-Floridsdorf. 

Hovedmaal: 
390 

Drivværk ............. 2" 660/720 2100 mm. 
Hjulstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10450 mm. 
Risteflade ... ........ 2,4'•6--< l,886 = 4,62 m' 
Damptryk . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 15 Atm . 

lod sig opnaa ,en utvungen Ud-vikling af 
Fy1.'kassen, der nu opviste en lodret F,or
væg, <log paa Bekos,tning af As•kekassen; 
derved blev Rørlæng,den med 5730 mm 
endnu betydeligt under det ellieæ hyppige 
Ma,al pa,a 6000 mm. Det omhandlede Lo-
komotiv v.iiser Fig. 14 i ny Udførelse 
med Sohmidt-Overihedier. De for 2 C 1 
Lokomotiverin,e kildrede tekniske V.an
sk<eligiheder med Hen yn til Anordningen 
af det imdviendige Drivværk blev naturlig
vi,s ogsa !her besta,a,ønde. 

En ligrn.rende Vej ,som Golsdo1·f er Plan
o her, Overkornstrukitør ved det daværende 
adriabiske Jer:nbanooet i Flor-entz, sLaaet 
ind paa i lutmi:n-geni .af forrig,e Aarhun
dred·e. For at skaffe en rmer-e præstations
d�g-tig, d. v. ,s. en med 1større R.iist forisynet 
2 b Type, •har <han, ,drejeitK,edlen om, .saal-e
des at Fyrka sen er forJag,t ti.l Lokomoti
vets F,or nde over Trucken. Det føæte 
saaled-es udførte Lokomotiv v,ar ud tiHet 
i Paris 1900. Det }{'ører med Førerhooet 
for-r-es,t og med Hernblik herpa,a maatte det 
naturligvis fa1,dlrettæ ,anderledes, d.a Føre
ren vender Ryggen til Kedlen, saaledes 
blev. Reguliatortha,andtaget o. is. v. anbriagt 

Hedeflade ....... 15,1+173,0+43,4 = 231,5 m' 
Tom Vægt .......... ........... 79,8 l. 
Adhæsionsvægt .................. 44,0 l. 
Tjenstvægt ...................... 86,1. t. 

pa,a Forvæggen. Denine Type 1har som 4 
Cyl. Compound Lokomotiv 3 m2 Riis•teflaide 
med kun 14,5 it. Akseltryk paia Driv.akslen. 
Røriene er trods 1980 mm Drivhjul kuin 
4000 mm 1-ang,e. Cylindriene ligger hag 
ved den .b,a,g .te Kobbelaksel, hvilket er 
mindr,e 1betæl11keJigt, da Lokomotivet jo
kør,er med Førerhuset f,orrest; Spørgis
,maa,let om Kullenes Anbmnge1se er ,løis,t 
d :rved, ,at der pa.ia Fyrbødersiden er an
br,agt et Kulrum, om na,ar op i Højde 
med Førerhu taget, ,og i thvi-lket der n-emt 
kan rummes 4 t Kul. Rig,tig,nok IIIl.iiistør 
Fyrbøder Th Uds.igtffili bagud til Toget, iha.n 
kan kun hav;e denne, naar han læner sig 
ud af Føre1huset. Denne Lokomotivtype 
er af de italienske tatsb.anier bygget i 
flere Ek<s-emplar,er ,som Gruppe q90, sene
re Gruppe 670, ,sa,a denne Direktion- nu be-
idder 43 ,af <lem. Det sid te Lokomotiv 

af den:ne Type v,ar ud tiJlet 1906 i Mil.ano, 
og ,det ,ses i Fig. 15. 

Konsitrukti,oneru med d t for.an oobriag
•te Føre1,hus har de italienske tatsbam r 
og aa bibeholdt v,ed d,e tidlligere nævn-te E 
Godisto�slokomotiver, Gruppe 470, .af 
hvilke d,er i Aarene 1907-10 blev .byg,get 
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11 llanomag-\:arbrit:hlr�·'. 

l�ig. lii. I) ilaliC'nskc talsbaners C 2 4 Cyl. Compound Iltog lokomotiv, Konstrnklion Planrhcr, Litra 670.
Bygget· 1906 a[ Ernc to Breda i Milano. 

Hovcdmaal: 
860 

Drivværk ............. 2x 590 GOO. 1920 mm.
ITjulstand ................... 8200 mm. 
Hi. teiladc . . . . . . . . . . . . 2,0J 7X l,5 = 3,0 111�
Damptryk .................... 15 Alm. 

ca. 150 tk. End videre dukkede dien op i 
Amerika. De1· ihar outhem P,acifik Ba
nen l>ygg,et ei stonc Antal 1 + 1 og 
l D + D 1 Mall t Lok motiV'er, om lige
lcd, kørnr m d! Førerhu et forr t. (Bc-
kævel i »Dansk Lol . Tid. Nr. 16, 1916).

Grm1den til denne Kon lruktion Jaa her
hovodi ·a0elig deri, at de bjerg- og tærkt
kurv rige trækninger y,ed nvendel en
af MaH t-Lokomo-tivcr, ,som med 6-8 kob
lede k ler val' rncg-et lang , blev ret
uo,,er lrnclig for P r ooalet. pørg maa
lel om nbl'inge1sen ,af KulfonaiaiLet for
cl 1hcr m g i tor Ri_ teflader ( outhcrn
Pacif'ik Ban n Lol omother har ovel' 6
1112 H.i teflade og indibefoittet Ov rheder
ITødevarn:usforvarmer o. . v. over 600 m2 

Hed flade) b høv'(:}de ikke at lø es, ,dia di -
, e Lokomotiv, r bliv r iytr,et med Olje. Del 
var her kun nødv-endi0t at for yne Tend -
1·011, der om ed de ifali n, ke Lokomoti
ver løb bag v,ed, Lokomotiv-et, m d1 to fde
linger, af hvilke den ,-n anvend til Op
tag I, e af Oljefo1Taadet. 

!øvrigt lø, -r Anordnin,g,en med d t for
an ko1·cnde For rhus og aa pørg,srnaal1 l 
om Ro0 og Darrrrpa.fl dmirngen. "'\ od de højt 
I igg II d Keen r bli veT for d-et m te kun 
en Yin° Højd tilovcr, for k:01'1 tenen, og 
om Følge h raf lede Røg n og ampen 

Hcdeilade .•..... , .. IG,7+t60,!l = 177,6 m' 
Tom Vægt ..................... (i/1,5 l. 
Adhæ ion vægl .................. 43,5 l. 
Tjcnstvægt ..................... 70,5 l. 

ikike til trækkeligt i Vejret, den lægger 
ig tværitimod ved uguns,tige Vind1retnin

ger i tætte MaJSS-er foran Vinduern i :E ø
r 1·h111 et, om ligel des paa Grund ,af den 
høje K-edelbeliggenhed maa anbringes un
der fuld Profiludinytning, og hindrel' Ud-
igl n. f d1emn Grund for yner man -og
aa, niaar Bro r, Remi eporte o. . v. til

ladeT det, Lokomotiverne med iartagelig-e 
, ko1 ten forlængel er. Ved den ov,en
nævnte Lok01motivanordn.ing er Ud igten 
for Personalet 1aa gun tig, om <l n oveor
•hov,edet kan være; den bliver heller ikke 
paavi!'k t v cl nog n omh 1 b Vejrfo1fuold. 

Vil rma11 bibeholde den forr te ,ledende 
Truck, ihv:ii BenytJtel e utvivl ornt by,dier 
Fordele ved tore Ha tigihecler, og und
oaa eller forminds1 de førnævnt Ube
kvemmeligheder, , ærlig doo tvungne Ud
formnirug af K dl �1, a,a kunde man ved • 
2 1 LokomotiYet e1 tallte den bage te 
Løbeaki l med en Truck,. Dei vilde aa 
op taa en Type 2 C 2, En Aklsel,anoTdlfiing, 
om Yed 'rønderlokormotiv r el' blevet ud

ført meget ,hyppigt, ved Iltog, lokomotiver 
m d 'I ender d1og hidtil k.1111 een Gaing ved 
den fNrnJSk ordbain ved Lokomotiverne 
Nr. . 1101 og 3. 1102, for hvilke Planer�1e 
allcT de v,ar frem tillet paa d&tililingen i 
Brti. el 1910 (Fig. 1 ) . Men d:ii e Loko-
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,.H1nom11•\:1chricbten11 • 

Fig. 16. l)eu franske Nordbanes 2 C 2 '• Cyl. Compound Overheder lltogslokomotiv med VandrorsfyJ·kassc. 
Bygget 1912 af '·hneidcr-Erenzul. 

1-J.ovedmaal:
440 6-JO 

Drivværk .............. 620/ 730/2040 1nm.
Hjulsland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12640 mm. 
Ri leOade ............ 1,64X:2,61 -= 4,27 m2 

Damptryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Atm. 
Hørlængde (foruden Forbrænding kamml'r).5000 mm.

motivier ,afviger for aiavidt foa d n norma
l c l dførol e, om dier her er a11 vendt en 
\T,andrør�kedel, Mod l Dubou quet-Temp
lc, hvori maa �og · en Hovedgrund til 
Valget af ki elanordtning n. Man h�r 
1111dertidcm -botegnet denn 1 •el,a;nord
ning 2 2 om Baltic-rrn e. Den har nem
lig Y d :-;,torn Hjul den lemp , at den for
i-eslc' 'l'nlCk l u ikke faar tilstrækkelig 
LasL. Vod idet fon,n, ke Lokomotiv r imid
lertid \'Cd ,en Drivthjulsdiameter paa 2040 
nun kommet on ægt af 24 t pa,a dien f 01·
re te Trnck, d. v. . nøjag,tjg d t amm 
som paia den baig t TnlCl . 0-!)1 lempe 
blive,· ,naturligvi "at ,den bage te Truck er 
dy1:er nd en Lobeakisel og fr mfor ,alt, at 
An brin °,cl n af kelrn n og de nørl
,·crndi0,e Luftklapp 1· bliver meget ,bindTct 
og vnn. keliggjort. 

\Til llliWll anhl'i11go Lo Løbeal ler un,der 
Fyr ku sseu, aa r n vend el n ,af en 
Trn k paa ing ,n Maade ubeting t nød
vendig, da jo Lol omotivet ud u ':Dendier 
o,·ei- h o,,ed,et næppe vil køre baglæns og 
nxl Bagli n kø1· ol med Tend,er vil den:ne 
forRt og fremme ·t 0V1e1·tage en Del af Le
dclRen. Det yn derfor 1ben ig m ig 
i et �nadant Tilf ldie ved 2 1 Lokomo
ti,,Pr wt ind kyde, n Løbæk el tæt bag ved 
<lc,n l>ag te kobled k -el. Man kan give 

Iledeflade ........ 118+246,8+70 =- 434, J m2 

Tom V ægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,0 t. 
Aclhæsionsvægl .................. 54,0 t. 
Tjenstvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,0 l. 

denne 1D1oget Side.slør og behøver ikke at 
gør Hjuldi,a.tn beroo tørre end 1000 mm. 
Den ind kudite Løbookisel vil aflaste den 
bag te Løbeaksel noget, a.a man og a,a 
for ,a, nn foMl. vælge-en noget mil1dr Dia
m ter. BJi v,er den næwte Aksel indsl udt 
gafl(·ke tæt v d <lot b-ag te Kobb l1hjul æt, 
aa Lliv r Konstruktionen uf ks l-

kn s 'erne ikke v -entlig for ty n·et. V ægt
he pnrel II i Modsætning til en rrruck 
kau udnytt, 1til FOTøgel e .af Ked,elrhed -
lla<.l>en. 

Hvor] d,e et s,a,a,drun1t 2 
tiv vilde forilile ig kal i 
vi. e

2 Lokomo
det følge.n<l 

l don ny te Tid goo.r man hyppigt 
over til at aookaffe 4 koblede Lokomoti
,. r itil de11 J uafbrudte BetoT,dJ:ing af være 
Uto0 paia hakkede trækninger. Men 
her bliv.er 1n0Tdningen -af en tor Ri ,te
llatlic endnu vaiJ1JSkeligere end ved Loko
mofo,er med 3 kobledie Aksler, saruS'Th3.Tt 
Dri\1hjuf ne naiar n Diameter, om ikk 
mere tillader en ov,er ,d,e koblede Hjul a.n
bmgt Fyl"l a -e. D t nærme t liggende, 
vilde vær,e at bygge Lokomotivet om 1 
D 1 Type med en enk-elt fone te Løb-eak-
el eller •en Helmholz-Kranz Truck, aa-

lecl om det i idi tnævnte Tilfæl<l er 
k t med d a!l i ke batsbam r 1 D 1 
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'i>ANSKfQ.KOMOTIVfiDENDE 

Fig. 17. De saksiske talsbaner I. D 1 4 Cyl. C mpound Overheder Iltogslokomotiv, Litra XXHV. 
Konstrueret og bygget 1920 af sak iske Maskinfabrik, forhen R Hartmann i Chemnitz. 

Hovedmaal: 
"" 48o1 I Drivværk ............. 2X 720 630 1905 mm. Hedeflade ...... .

Hjulstand ...... I 1960 mm. Tom Vægt .. . 
Ri leflade . 2,25X2,0 = 4,5 m' Adhæsion vægt 

l 5,4+211 +76,2 = 300,6 m •
. ............. 90,0 t. 
. . . . . . . . . . . . . 6 ,6 t. 

:na:;;-ptryk .... I 5 Alm. Tjenstvægt ... . ............... 100,0 (. 

4 Cyl. Compound Ov1erihedier Iltogsloko

motiv Litna X X H V (Fig. 17). Ogs·aa 

v d d•ette Lolmmotiv viser ig de ,s,amme 

BegTæn ninger med Hensy,n til Kom truk-

11Hanomag �acbricbten' . 

tion n af Ked;J,oo og det inidvendig,e Driv

værk, kø,n,t d,en bag,e,ste Løbeakisel,s Be

la tnina med 16 ,t kommer .temmelig �ær 

dien forr te Løbeakisels pa•a 15,3 t. Driv-

Fig. 18. [De badensiske Slat baners nye le 2 C 1 4 Cyl. Compound Overheder Iltogslokomotiv, Litra IV h. 
Konstrueret og bygget 1919 af I. A. Iaffei i Miinchen. 
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'i>ANSK!fu<oMOTIVliDENDE 
ih.julsdiameter-en ,er 1905 mm og Kedelrø
rnnes Lænde 5800 mm. Det er næst efter 
de badensiske tat.sbaners 2 C 1 Lokomo
tiv Litra IV b, om er vist i Fig. 18, Ewo
pa,s 1>ræstationsdygtigiste Iltogslokomotiv 
og trækker 430 t Togvægt paa en 15 km. 
J,amg tigning af 1:100 med en Haistigbed 
. af 65 km. i Timen, ,hvorved maa bemær
kes, ait paa denne trækning forekommer 
mainge Kurver med! 565 m Radius. Det 
preU&Siske S 102 3 C 1. Lokomotiv (Fig. 
6) vilde kurn kunne befordre det sa.mm
To@ pa,a denne samme tigning med 40
km•. Hastighed i Timen, S 101 Lokomoti
vet (Fig. 5) med 45 km·. (Furtsretlet!l. 

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. ovember kan Lokomotivførerne A. 
C. C. Olsen, y Carlsbergvej 19, 2., E. C. P.
Jespersen, Sdr. Boulevard 7 ,3., København B,
og G. 0. F. Lund, Tagen vej lB,1, København ,
tilhørende København G Afdeling, fejre 25
Aarsdagen for deres Ansættelse som Lokomo
tivmænd.

STATSFUNKTIONÆRERNES 

LAANEFORENING 

Da det har vis• sig, at Begæringen efter 
Laanet har været saa tor, at baade den gamle 
og den nye Afdeling (Statsan taltspolicer) er 
gaaet tomme, saa at der ikke findes flere Pen
ge til dlaan i Aar. Da det ikke har været 
muligt at fremskaffe Penge til disse Afdelinger, 
har man set sig nød aget til (da der stadig 
henligger mange uek pederede Laanebegærin
ger) at søge Penge ad anden Vej. Det er lyk
kedes Repræsentantskabet at faa Forbindelse 
med parekassen for København og Omegn, 
aaledes at vi nu atter er i Besiddelse af Penge 

til dlaan i ret stor Ud trækning i en ny 3die 
Afdeling. 

Spareka sen stiller den Betingelse, at disse 

Laan ordnes indenfor en særlig Afdeling i Spa
rekassen (Indtægtsforvaltningen) og at Laan
tagerne skal afgive en Gageforskrivning paa 
mindst 25 pCt. af deres lønning, der anvendes 
dels til Afvikling af Laanet og dels til Betaling 
af visse stadig tilbagevendende Udgifter som 
Husleje, Skatter og Gasregninger el. lign., hvad 
Laantageren og Sparekassen maatte blive eni
ge om . 

Sparekassen bliver paa en Maade Laan
tagerens Pengeforvalter og da det viser sig, at 
mange Laantagere har været særlig glade ved 
denne Ordning (denne Afdeling i Sparekassen 
har virket i flere Aar), kan jeg give den ny 
oprettede Afdeling 3 .i Laaneforeningen min 
Anbefaling til Medlemmernes Afbenyttelse. 

C. A. Lilleltmd.

MEDLEMSMØDE 

Gb. Afd. II afholdt Møde paa y Ravns
borg den 4. Oktober, hvor man drøftede for
skellige Sager meget indgaaende, bl. a. fore
spurgte flere af Medlemmerne hvordan det for
holdt sig med den orientalske Lokomotivførers 
Anciennitet, da man mente, det var en Forud
sætning ved hans Ansættelse, at han skulde 
indgaa i Lokomotivførerstillingen med fuld An
ciennitet (Tjene teanciennitet), det var blevet 
lovet af H. B., men endnu havde det ikke fun
det Sted. 

Formanden oplyste, at den til alle Landets 
Afdelinger stillede Resolution var tiltraadt af 
17 Afdelinger. 

Ligeledes drøftede man en Sag angaaende 
en Lokomotivfyrbøder, der havde faaet en Bø
de paa 10 Kr., fordi han var mødt 20 Minutter 
for sent. 

Det blev vedtaget at indsende nedenstaaende 
af Formanden stillede Resolution til H. B. 

Resolution. 

,Gb. Afd. II afholdt Møde den 4. Oktober. 
Idet man tager Meddelelserne til Efterretning, 
kal man kræve agen angaaende Lokfrb. Hans 

Carl en nøje undersøgt. 
Man maa i det hele beklage den Maade 

, agen er blevet behandlet paa.« 

Re olutionen blev .enstemmig vedtaget. 
J. Knudsen.
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DØDSFALD 

Lokowolivfører ecerin Andersen, Nybory, 
afgik den 6. d . plud elig ved Døden, 51 Aar 
gammel. Ander en var mødt til Tjeneste for at 
fremføre Tog 7 g b, men følte sig utilpas 
og maatte gaa hjem, og tre Kvarter efter var 
han død. Afdøde var godt kendt Landet over, 
da han har været stationeret saavel paa jæl
land, i Jylland og paa Fyn. Han tog med In
teres e Del i D. L. F.s Anliggender, og mange 
er de Timer, han, som d.en gode Kammerat han 
var, har ofret for at glæde og gavne sine Kol
leger, paa hvem hans bratte Død har gjol'l et 
dybt Indtryk. En livsglad, stræbsom og god 
Mand var everin Ander en. 

Ære være hans Minde. 1'. 

25 AARS JUBILÆUM? 
Den 1 . Oktober fejrer nedker L. Hause11, 

Formand for Værk ted - og Remisearbejdernes 
Organi ation, 25 Aarsdagen for sin An ættelse 
v d Centralværk tedet i K0bcnbavn. 

Nærværende Ninmne1· er aff,eve1•e/ 
.... 

paa Avispostkontoret den• 17. Oktober. 

\'i har i Jubilaren lært en prægtig Orga
ni alionsmancl at kende. med h,•pm del altid 
p1• s en Glæde at samarbC'jd . Yi endei· Ju
bilaren d' bedste Ønsker i Dagens Anl cl11i11g. 

TAKSIGELSE 
,\IC'dlPmnwrne af D. L. F. [cl. :2 hringl's

h<'n'L'd ,·or hjertelig ·le Tak fol' uddst Opma•rk
somhecl Yed YOrl Bryllup. 

Edith O{J Ucurg Je11se11. 

� TIL 
MEIJtBMSbtc 

Orcrf orl fra 0. . og M. Ji'. til 0. L li' . 
den I. September 1922. 

Lokomolivfyrb. Asp. C. Jensen, Aalborg. 

RETTELSE TIL ADRESSEFORTEGNELSEN 
lolwmolivforerafclelinycr. 

t<nbe11lwvn Ø: Repræ enlanten Adr sRe r<'l
le · lil: Grenaagado I J, Tel f. Øbro 4 29 v. 

Ocle11se: Repræsentantens Adres e rette.- Lil: 
Has111us Hask' Vej Nr. 3, J ., »De hnfoldts 
l Lcwehy«.

Dokumofit f11r/Joderkredse11. 
Kredsbeslyrel esrnedlen1 K. �ørgaarcls

Adr<'s ·c r lles til: • Yilla ova«, \ inkelvej. 

l•'orflultelse. 
Lokomotivfører V. V. C. Lfosted Løguutklo

sle1·, til G. Ma kinseklion, Tondcr, fra 1-11-
192:L 

(i 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 

, Oe(verdensberømt(amerikanske�Fabrikat. Garanteret solidt Læder helt igennem, 

.,-----:-Billigste;Skotejspriser i Danmark 
!"- Nyheder hjemkommet fra Amerika AKVAVITTER 

Filial: Amage.rbrogade 7. Axelborg- ,,"r.
i
:ti-:,:�r" 

==���;==���:;-!-:::...:.:;;;,;,,,,;;;;;.;�=:;.; Redaktion: Vesterbrngade 98 a 2 -Kjøbenhavn B. 
Tlf. Ve,ter 8178 eller Ve�ter 8113, 

Udgaar 2 Gange maanedlig, 
AlloHeeflntMpris: 6 Kr. aarlig. 

Te�us paa alle Poetkontorer i Sk1o11dir.a�i,n. 

A.nnonct>-Expedition: 

Vodroffsvej 3 b. København V. 
Telefon_ Vester 8113 eller Vester 4011. 

Kontortid Kl. 10-4
_. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, 

l' 

.\ 

• l' 
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