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AFSTEMNINGEN 

Der , rpø1·g aa Lit, hvmniaar faar vi 
U1•af t mningen angaaende Kontingentet 
for nyo,ptagne M dlenuneT, om d t beslut
tede at ,i æ1�tte pa,a det idst af,hold � 
D 1 g tmøde. 

H rtil kan vi vaT , at aa vidt vi ved, 
vil denne i tenrnin,g bl,ive iværk, at i d  n 
komm ncle Maan d, maasike i Begynrlel n 
af eptember, i hvert Fald vil der :næppe 
g,aa mer nd t Maaneder, forind n f
stenmingens Resultat fOTeligger. 

i kunde i ·nlledni-ng af de F·ornspøro- -
ler, dei· foreligger, .have Ly t til at gøre 
nogle Bemærlmhi_o-er til gen. 

D r r j t paa D l geretmød t n me
g t lanig Di,Sllrn ion ano-,aaende Betimelig
ih d n af id.en B temmelse, om t fore
o-aaiende Del gieretmøde ,bavd truff t, 
hvor f.ter nye Medl mmer i en · r.Did b -
talte t_ n, g t lhøj re Ko1J1ting nt, m 
kulde anvend til Afløs.r rinio- af de ad Fri

. villighed 1 Vej teo-nrede ndele ,i Feri -
'hjemm t. 

Paa t vi t Ti ;punkt ·,af Forhandlin
rgeTn<e gr b Or,ganieationen .F rmand ind 
og aigd , t d r onn Fe•rie.hjem a,o- n hm
de væi Ro, og at dette ikke kulde vær 
� tand n for n trid, der ikike tjente 
Organ· ationen til Ær , og lov de, wt det 
S!ku1Jde •blive i værk at en Urafstemning an-

o-aa,ende Srpø.rrg ma.alet, h v 1· lOter der rn ,at
te være Ro om agen. 

Vå. kian �ge heI-til, at vi r o-a,n ke ni,o-c 
med Forman.den i han yn rpaa rring(}n , 
1baade fo11di vi ved, at han omfatter Hjem
tTll t og d Tri v I med d n varm t 

ympati, og fordi vi ved, at 1hai1 Haah 
er om vort, at istemningen vil bringe 
n Lø nin,o-, der vil br,ing Ro om iHj m

met og n tæ1lk:;t voks nd 'l'il, lutning til 
Hj,emm t ,af nye Andelshaver 

Da vi efter den Pr ntation af Hj m-
met id.er fanc1t ted den 24. Maj, ,] te .ad-
killige af d Omtaler, der fand,tes � Dao-, -

'PT· ,en, o.o- I te de mange TO end d
jekti veT om Hj mm t, om d for kelli,ge 
J OUI"11Jalister b-1 v ,ins1 ir r de .til maatte 
vi kni,be o i rmen, thi i kunde ik,k ret 
for. ta.a, a,t di& e Mell'n k .r, for hv m Be-

0get kun var en Opl V' I , om m d B -
undTing ihø1-t m Off rvilligheden fr.a 
M dlemmern f :r at gør Ledelæn i tand 
,til t k01be Hjemm t, at d,i, ku Id v re 
,glad re for Hj mm t end en to,r D I ar
dem, om d t er k01bt til. 

Det kan vi lvfølgeilig vedlHiv n<l jJdc 
for, taia, ,og Evn n Ih rtil vil , ikkei,t h I ler 
i-kk bli e o-i vet.

Vi kan ikke '.l'l gte, at v,i hver ano- vi
hør 1· d ninie mahplaoerede Kærliighed, ja
m1 for taaed Kærligihed til de unoo ny
optagne M dll :mmer, op.røre !herover, thi
hv m •rund,re end de uno-,e hø teT den tør-
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'DANSK [QKOMOTIVµDENDE 

ste Glæde af Hjemmet, .af Org.anri,sationen, 
det er derm, i:Fremtiden tillb.ører, og derfor 
maa de og,saa være med i rbejdet, vær-e 
med til ·at ofre for at fø,re 011g.runisation n 
fr m :til den højeste Standar,d. 

Den B lutnmg, Org·ailii, ait1onen ,paa it 
forrige Del geretmøde traf, viar oo i en
fh ver Henseende fornuftig Be lutning·, om 
i a'1le RetmngeT w1.r lov.lig, og ,e,n lykkelig 
Lø ninig l])aa pørg maalet om Afløsning 
iaf de fri villigt tegnooe Andele. 

Der er ikke nogen anden og bedre fa)l,
de at gøre dette paia, og ,ad Aare er alle
Medlemmer af Dansk Lokomotivmand 
Forening Ande'l,shavere i Hje:mmet, og der 
er til den Tid ingen Ji'orskel paa Medlem
merne i s,aa HeI11Seende. 

Imidlertid rtror vi, at den Modstand, <ler 
har været mod Fer.iehjemmet, er v d at 
ebbe ud, fordii Feriehjemmet ved in 'l'il-
.tedevæTelse er den ,bed, te AgHator mod 

den tø1cre eller min(h·e MocLstand, og fordi 
Omgi ve1serne dernede ta>ler sit •besrnæren -
de prog til a:lle. 

Der tal om Tvang overfor de ny Med
lemmer, som det er noget gan ke nyt, der 
ifør t er ,sket nu, ,at en Org,anisation 1be
' lutter, at der for nye Medlemmer gælder 
de etl.ler de Regler. E:r i,kke a1t Orga.nlsa
tioru;li v Tvang, er ikke !hele · amfunde 
Or,g,a,rnisme, ,gennem LoV!e og .Ainordninger, 
en 'rvang rpaa det enkelte Individ, og hvor
ledes vilde det være mulig,t uden ,Ordens
bestemme1ser at kunne faa a.mfund t 
for, kelli,ge Hjul til,at gribe i.nd i:hinanden, 
aaledies ait det hele ,kadl ,gaa. 

Giver vi ikke de nye optagne Medlem
mer amme Ret som de gamle til .at :be-
temme over den gennem ar ne op -pa

r-ede Kapital, der dog er op ,amlet før de
re.s 'lid, hliver de ·ik!ke traks Medej re af 
al-le Organisaitionoos forskelli,ge Goder og 
Lader, og trroder de ikke ,ind i en ,godt f,aist
tømi·ert ·Or,ganisation, der straks er ,be:redt 
til at for vaTe deres Inte:res.ser og om nød
vendigt ,at ofre Penge ipa,a, rat forsV1are dem. 
- Der forlanges ikkre af dem, at de traks
sk,al i,nd!betale det Beløb, vi andre Jiar i
Kampfonden, m n ikke d to mindre vil de

i givet Fald høste samme ytte af denne 
om ældrn Medlemmer. 

Man ,giver dem ,alt, en faglig t god Or
g,ani&ation, tore Pengemidler opsipani,t 
forinden der Indtræden, og forlan,ger til 
Gengæld, at de loyalt bøjer sig for Onga
ni ationen for 'lrnll1ge Be lutninigeT og 
,b,l. ,a. ,bid:ra,ge•r til OpTetholdelse af det 
uvurderlige Gode, v01�t Feriehjem ved 
Refunæs trand er. 

Foi- o andre, deT h,ar vro1'8-t med paa 
Org,ani tione11JS tran,g,e Veje ,gennem 

,arene, om har v r t med fra Organis.a
,tionen før Ile Daige og ved, hv,orled , 1'il

tanden har været, tor os eT det ufat�ligt, 
at den Bev gelse har kunnet rej, e mod 
t, aa godt Fo1--mrual. 
Trhi det er et ,godt Formaal, og den Be-

lu.tni,n,g, der fører til, at alle Fremtidens 
•Lokomotivmænd er med i Arbejdet, er en
fuld:t ud demo'kriatisk Be luitninrg, hvoT alle
nyder en Ret.

Der ,sker dem sandeli,g ingen Uret, de
nyder straks med .alle os ,andre, og til Gen
gæld faar de Forpligtelsen til at vær med
ti1l at konsolidæ:·e Organiisa,tionen.

om a;gt: At temningen vil komme i n
Tet nær Frembid, og vi vil haæbe, ait alle,
eller i !hvert Fald de fl te af Org,an1satio
nens Medl mmer, vil havie F,orstiaaielsen a.f,
a,t Uraf temningen ikke 1bør ikuld.kaiste den
ip,aa Deleger-etmød t i 1921 trufne B lut
ning og derfor vU ten1IDe for Bibeholdel-
en af den om tri<l:te Para,gr,af og dem,

Ordly,d.

DE, SOM HAR GJORT DERES PLIGT, 
DE KENDER TILFREDSSTILLELSE 
HVAD SKAL DE ANDRE KENDE EN GANG? 

Det r næsten . om en Festltgihed, over
glin nde ,a1t Ml.det forekonunæde, ved en 
Lejlighed, hvor en ,gammel ,Fagorgranisa
tion fejreT Jubilæum, at høre o,g e gamle, 
i Organisationen og under Pligtopfy.ldelse 
mod den;ne, mod de Opgaver, den tjener 
o0 mod sig ,s,eilv ,graaneilJ<le· Kæmper staa 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

op O"' vidne om den Tilfr d tillel e "' ,tJhi li r, vild de hav an t d 1 Liv for 
Glrod , deT fylder d m ver at væ11 med i nO"' n :lracl aL vær forfejl t. - - -
paa Jubii t O"' d r k n ta,t r , at d n Naar man T og hør r di e gamle Or
Or"'ani, ati n, de UHLT vær t m d til at tar- gani ati n m dleJIDn li LnteT for Or
·t Lier tilhørt ig• m1 m ma.ng ar og g,ani ationen ·"' 1tænk.er rpaå 1d t opofren-
om har ko ,tet dem m get Arbejd , man"'e d rbejd , de har udført, d,a ,paab.·æn"'er 

ta:bte FTitimer og P n"' , har v,oksøt i,"' i,"' uvilkaarli"' føl,gen,dre R flek ion: Hvaid 
toT O"' , tærk og derv d O"' aa i vJd r· foleT de, · m vigte 01 "'an.i, atio.n n? HaL· 
d trækning har vundet i K.rafit, at kunne d nogen rri lfred tiHeI, , li r kund de 

f ·Ide in Orpgave . om t ,rn og tøtt n (Ten ind faa Føle] en af n saadan? -
for M dl mmerne - skriv r > ignal nc: D t b tvivl i .alle1iliøje te Grad, thi ved 
for 12. d . (' v. Jemvao- manna Forb.). n· rmør Eftertai11J{ ,bUTd d re anwtt-

- - - Paa d n Tid, da ff,entligh - r und ikylde, m n m 0et mer 
d n an aa det om n rnm, id t mind t a . 
hvad ain o-,a,ai• Jernban mand n, at ,tiLhørc T, iat fdeling, ibsty.v 1 
n model"Tle FaigforenJnig oo- Kamporgani- er fre · Meddele], e m, 

�ation, ltgesiaa me.0et , om d t nu b tra0- a maa fordi d,e n gteT 
t om n I-Iæd r '7 , oleklar ag, var 5 Kroner i Ek traJconting nt 
d t ikk aa let ,at taa i Br, oh n 0"' ta,o-e Hjælp for ud lukl de Kamm rater in-
mod tød for Or<Yand, ationen ør n og clenfor t li T i andrn Fa0• En aadan 
Lad n. Let var det h li r ikke med I-I n- "'r111P-: 1for rnmmer aa m 0et urimeli-
y-n til tillingen ud n Risiko. 0Tga.ni- naar· man t nfoer paa Pioner ifl _ r-
ati n rne var ,Slillaa g vaige o- olidaT,i- bejd og hviLke Fru"'ter d tte har 1baaret.

teten ikke· aa udviklret, iat den formaaede D 11Tu Væg1iing vidner ikike al ne om 
at ib ky,tte K,ammerat r, om paa Grund ulg reo- isme, men -0g, aa om den ,stør-
af Org nri rtionsarbejd Her gitation te Bri t '.Paa F01 t8Jaiel e ,og Kend 'kab til 
bil v forful,g.te. - - D t var ihelt andre d n i Fa,gfor nmg bevægel en iboende O"' 
F,m,bold den G.anig. O"' d r r For k l fundamentale Id , en Bri, t paa For ta.ael
paa at tnhøre en r ani ation, d r har c, om er m Te end utilladel1g i v r Tid. 
Mag,t oo- Muliglh d for at be ky-tte Med- da F,ao-for ni,ng bevæ"'e.l n har viliket i 
lemmerne, saa Jan"'t Forndsætnin o-,erne til- m re end 35 aT her i Landet, og da aa 
lader d bte, end den '8.Ilf.! da 01 °an-i · tio- utal li"' mang Bevi er find for, hvad d n 
n n ikk fo1maioode d tte paa rund af duer itil, O"' for bvaid den hair udrett t. 

vaighed, ller tordi Organi ati0il1en i'ldrn - - -
var godkendit om ,beretti:0et til at !!'ribe Om truaende vil man finde n Medd lel-
ind og ifør Foravar for in M dl mm !' m, ,at Lold. H. 0. Pete1·sen, Ro., har
- - - - fondet d,"' foranledi0et til 8lt melde ffi"' ud 

D t er en indi- !æde, af D. L. F. - Dette ker [lU for die Gang, 
Øj,nene paa di I -IrodeT m nd, naar de !hvorefter n,tallet af de udenfor D. L. F.
kon taterer dette, og man r paa d m a-t 
d føl r d n indr Tilfretl ti111 1 , om al
tid mærkes efter Pligt pfylcl 1 e 0° · n 
vel tilb:ra!rt Dag.· 

De •betr,agter det ikl{ om en ·,Ji,g d 
Gerninig d har "'jort, da de gennem t 
lan,gt Liv har træbt f 1· at ih.øjn 
bejd rkl n aavel øk nomi k m i 
aandelig Henseende, thi for d m er det , n 
oleklar ag, ait , rualede kulde d t være 

50 ;p t., n Tet tor procentvi Forø0 1 e 
der d "' :ta:l.rn i"' ii11t t b tyd r. I ted t 
for 2 har vi nu 3 Lokomotivfø1 Te ud n 
for Organisationen. 

. fdelinrg n meddeler os, at d n paa"'æl
d 11de altid har ,gjort ,såo- uford la"'ti"' ,be
mrorl t paa fdelin , ri foder, 31a] d 
at man ihar t ig nød, a"' t til at h v 
Mødet. 

183 

(' Sfl F 0,., ' 0 I' 't (' (' &O C 'eS ... 
C C H C ,.,<' ( I 0 e 

,CC ,., li F 11 C 'l} S(• 0 SS 

,., () (' ( s F 0 ,s l' 0 S esse 
) C C (' 0 A s o,., e 

s 0 3 ,... 0 /\ 0 'o 
l' o<' 0 s,., " C 

t- (.' ,4 C e ~l) ti ' f:- ) 
(' .,,~ ,., 

es •• C :-,-5 0 C 0 

& . <; l' Va- C o,., s C € C 
C (._ (' s e e (' i:: 

s 0~ ,c 0 C ' ' F, 

0 0 C ghcd ikkr :- e (' b (' 

e s s C SI e ;e nkla~e dem 

"" 
t• C Del hæ ndo en A t- J 8C 

C ,., Bh1dt1lf- :Spa.It mi-:c,11dc1 3 0 

,, 0 ' .... ,L eiL Med lt'tll slcllt•:;, ro 
,,; s (' o,., ' ,1 l lx'lH le 0 11 ' i_:. .. e 
('I •s $ C'S 0 .,., li I (l .c C 

• ,., " B C: e ogo C C ,., s 
(' C C E Yæ-o o( ft e 0 

$ e gere. • I~ e s A. 
l i 0 0 e>r,1 C (> ) 

s C C. 
C "' V æ ,..o • 

a sa C C A i;: s s 
e (.' 0 C i; s 

,., C C C :,. s 
0 g (' F i:- C . 0 

t) e- C"' C s 0 so 
C' 0 e A s 

e ( i ' sa 0 R C'S C ... 0 

e e .. G ,., e 
e !'I 

,., g . 0 (> 

C :'I 0 C e so{) 
E ... ,., , 

0 

e C c; som ly.ser ru 8 3 • 
5SC $ tl' ,.\ . ::c l' sl:aiaende L okomotivmænd er forøget m ed 

C e {, C ' ,- (• ~' R C € <; ;; .,.,c f 
0 ' > o,,. l~ ,., (' e s e ... 

'C "' 
• f:l f\æl g1) .. 

{! ,.. e p. " e .. e 
- €1 0 C Ai-- C ... C 0 ,., 

e a se 0 fl so ,{I A p_. " J s e es 
L! f;O g. ; oO ro o 

6 s s s e 



'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 
V.i yn at ove111Staaendie Artikel t kk 

aa muld kildrer d-e ,gamle Forening, -
mænd, xlæde .oveT d r Moed,a1oojderskab 
til d r Or,ganj ation Tri el, ,og som 
M d ætlliini17 , pøT.ger: Føle1· de udenfor-
taaende nog n Tilfrooshed ved deres til

ling ol ler vH de nogen rinde f,aa en Følelse 
af on a.adan? - Dette 1be.svare trak,s 
med t 1 ej, ihi et andet var maa vær9 
umuligt. - Men vi andre maa fteribaa.n
d,ein bclææ dis·se Menn ker om, at vi vil 
.lade de.:rn fo� taa, at vi ikke ·kan finde 
i, at d illIB! vi I vææ med. 

Det er Egoi -ter ,af <laasJi17, te lag 
Fol.k, man ikke lmn være tj nt med at 
kende, om man d rfor ma:a lade, • om d,c 
i-Id{ cJ<J i tei-er.

Vi vil dierf-OT advar Medl-mm rne mod
at komme meTe i de ipaagældend ærhed
end trengt niødvend,ig.t, kan de i·kke vææ
med ,ti I at opby,gge , om os •andre, aa lad
dem ,ejle deT 1017 n ø.

D morer ingen veruJ.1ge Føle!, r for den 
Or,g.ani ation . om d1e bur,d,e ,tilhøre, og •bar 
klun c.n rl'ilfredestill I.se: at de og aa bø
tc, hvor vi saa. -

Den i,nd1,e, Tilfredrslh d, om vi andre 
har, kend T de ill-:k ! 

FERIEHJEMMET 

Da je17 fornylig r v ndt hj m fr.a t 
15 D g,e. Ophold paa vOTt Fer.iebjem ved 
kam.bæk trandl, kan det muligt intern -

s r,e d'Hrr. Laser af Bladet, ba:ade d 
Rettroende 0:g d V�ntro, at høT lidt der
nede fra. 

Naar man , ·taai· 1pa,a Toppen af Bakken 
,·ed kaimbæk �rand 017 er ud over LeT-
0hen1borg kove m d det blaa Katteg,a;t og 
am ø ,i Bag,gTUnd n, ja saa er Hovedind

,tryokket: At det er et ualmindeligt smukt 
tykk af Danmark, om Lokom tivmæn

den,e ·er blevet Ejer af. 017 naar man paa
de da1gli:17e ;pact T,eture dern de gav sig i 
· nak m d Egnens B boore, va:r det tadig
den · amme Udtalel,se, der k:om, at d•er 

maatte jo være vært man,17e Lokomotiv
mænd i Danmark, iden <l kunde lrnb en 
aadan Ej ndom med J ordbilli.g,"'end ; 

naaT man aa oply te om Antall t, j,a s.a:1 
,0ar va1'6t: ja, der kan man e, hvad det 
betyder, naar derr· eT Enig,hed. og naar der 
løftes i Flok. aa! jeg sagde ikJ{e noget; 
m n glrodel1gt er det nu at !høre, at B -
tolkningen ude omluin-17 begyrui r ,ait for-
taa, at L komot.ivmrondene er en Fwktor, 

d r ruaa regn med, og, aa udenfor L0ko
moti vet. 

· lve Opholdet dern d var upaaklage-
11gt i enihveT H1 tning. Maiden var ,17od og 
r.i.g I ig, V ære I, · T n med d tyr 'fip Top,
OCT er Hjemm t Admini tration i Hænder
n ,paa et dvalg, , om med v•aa.17ent Øje
og særlig lnter e følg r med i •aJ.t, hvad
<ler foregaaT d rnede o v-il enihver lille
Fejl 1blive r ttet, nlb.ver tænkelig Forood
r1n17 blive indført, a:a i Lø.bet aif ot Par
Aar vil d t cikkert blive ot ialdeles ideelt

omme1ibjem. 
Til d'HiT. Kolleger og Med-ans•atte, forr 

hvem Ferielhjemmet taar om noget al
dele mening lø, t, vil j g kun sige: Ta 17 

derned ,blot en enikelt Da17, • e paa hele 
Indretning n, ,(Taa d-1g en Tur, ootragt die 
h rlige Omgiv lser, og ihv· du ikk er 
aldeles umuli17 og k d af hel T,ilvære],. en, 
kal jeg fo� ilue dig: »Du 1b]iver r ttro n

d !« Maaske d'u ikke med det MllIIl.e v,il 
t 17ne nogen Andel; men j g tror du v.i I 
fo1 taa, at det Køb, der heT er ket, under 
di e ,s,u,nde og ,smukk Omgivelser, kun 
er af det 1god , og vil blive Lokomotivper-
onalet til Gavn og Glrod . 

aa har T,alen og,. aa v ret, at paa t 
da-nt ted, hvor ilrnn Lokomotivmænd 

mødt , vilde der blive en farlig Sl,add r 
og ludder, hvoTledie.s llan elleT Hun var 
paaklædt o. . v. I de 15 Da;ge, je.g var 
dernede, ibersk,ede der et aldeles tvangfr.it 
og ooba17eli,17t amvær, thvor ,t.e11JS Gø
r-en og Laden ikke kom o and.Ire ved hvor 
rnhver kunde fa,a Lov at p e ig elv, 

og naar el kab t om Aft nen ,samled 
i Mu ikvæ1 l t til fælle nd:ei"holdnin17, 
d.a var det saindelig .ikke Turbesættel er,
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'DANSKfgKOMOTIVT,DENDE 
fri An iern1itet Iler a.nd t Jerrnbane lud
der, d r 1bl-ev drnft t. 

Og maa jeg aa til lu,t •bede mine Her
r r Koll gier ocr Med1ansatte, naal' d har 
vær t ned .at 1be e »Hjemmet« og d,e har 
fund t �t ihel »all right«, d,a at cr,ne en 
Andel,• tor el.ler lille, vi maa jo være eni cre 
om: for at drive t .saa,dant Foretaigende 
til maa Pe111Si0Tl1Spri er, maa der Penge 
.til; og maa jeg amtridd,g be<l.-e d'Hn·. for-
taa ·at ved Er.hverve I n af vort Ferie

hjem hal' vi hen] d,t det , toæ Pu blilmm 
pmæ1,k omlhed ipaa o og deriig nnem 

,·akt lntere o_g hævet vor tand. 
Hans Unschuld. 

• 

Hr. Redaktør! 

Kan j g m d nogle faa Lini r fa.a Lov 
lil at udtrykke min Glærle OVi r vort dej-
1,i,ge Fer-iehjem v d kambæk, hvor jeg 
med Familie bar op/boldt m1g nogl,e Dage. 

Dør har i vort Forenin,cr blad vææt 
. kr vet marucre l ovpri ende Ord om Hjem
m t, ocr nrogtes kan det ikk,e, iat vel d fl ste, 
om� foTinrden de har besøgt Hj mm t, læ
te a.11 d: smukke Ord, nærede en be
k den Tvivl, ,om nu og aa Hjemmet Q!J' 

d t rncrivel er var i tand til at indfri 
d' e. 

aa meget d to glædeli.g re er det foT 
mig metl aa maTiicre .anclTe a:t kunine be
v1dtrm: der ,er :i!kk,e gt et Ord for meget, 
det r •, impel,bhen et vidundJm•licr,t ted, 
Dansk Lokomotivmand. Forenirug har ,an-
kafti t ,til ,ine Moolemmer, til Glæde og 

til Ve1 ignelse tor dem, am trænger til Ro 
og Hvil 

Jecr er glaicl fOT, at jeg om nu hører til 
Pen, ioni terne og derfor_ hørm· til ·de æl
dre, har faaiet Lov at opleve og dette 
smukke Res,ul,tait .af vor FoTenin,gs Ar
•bejcle et af de man,gie R ultater, som j g 
geTn vil :have Lov til iat frembære min 
hjeTtel,i,cr te Taik for. 

D t r miig g,anske ubegribeli,gt, ·at il ke 
alle ForeDIDgens Medlemmer er it:raadt til 

for at vror m cl til aJt hyg,cre er fr d d lle 
Hjem d r ,ikke bør være nocr t trid ,n 
Æbl.e, men derim d t amlincr mærk , et 
Mind ~mærke om da,n ke Lok motiv
mænds · ·a.mmenhold o,g Kultur i Aar nc 
omkring 1920. 

ril de unge og yngre L k motivmænd, 
c1 ,t· maai ke ,har den Opfatl l e nu, at de 
ikk rhaT Raaid til at komme rpaia Hj rnmet, 
vil jeg gern , ige nogle Ord. 

Jeg lhaT faaøt den F01 taiaelse, at jo fl r 
der melder ig om A,llJclel hav r , jo iø'l·
r, Kapital n ·bliver, jo biHi,gere vil Ophol
d t ,bl.ive i F1·emtiden. Der er ikk 'rvivl 

m, at Hjemmet v d krafti.cr Til lutnin rr 

foa Medlemm rne ide vu.l ,bliv d n vid
underlig te P ri , det ko telig te Kl nod,ie 
Dan 1Lo'kiomotivmands For nincr 
Ocr Frnmtiden er Jeres og I v,i1 ·aicl 
glæde Jer over den Frem ynebhecl, der 
bragte iHjernrn t ved karrnbrok trancl 
i Eje. 

elv om d-t Offer, der kræv nu 111aa
ke kan tryk1ke lid.t, saa husk paa, at de 

Penge, I anvend r dm, kommer igen i tu-
indfold me:d Ren:ter i Form •af !æd over 

Hjemm t, i Form af undbed er .j Ej t ::iJ 
dejHge Mind r fra herlige Dage fra FC'rie
lbjemm t i amvær m cl glad Kamm-ra
ter, der nyd r Livet d rude, og om for en 
Tid ·helt har ,glemt Lokomotiv t med alt 
lhvaicl dertil høT ,t·. 

Jeg eT talt •ov-er den Or,gain.ii ation, s m 
j g ,geru,,em mange Aar har været Med
lem af, for dens A"- bejd,e og dæis l dend 
Mænd. 

Og j g mind den Tid, hvor vi tod 
uden Orcrani a,tion. 

Glæd j rr d,a ov,er den! tøt den i d n. 
A1 bojde og vær forvi et om, at I n re 
v,il glæd·e jer vel' at l var rn d at løfte, 
d.a d t V'aJ.' nød ndiigt.
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25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. ugust kan Lokomotivførerrw Frit· 
Han.sen, Gb., Dybbølsgade 11, Købenihavn B., 
og J. C. C. Lar n, kovbogad 15, Roskil:le, 
fejre 25 Aar dagen for dere Ansætlel o:n 
Lokomoli vmæ,nd. 

FERIE- OG REKREATIONSHJEMMET 

Feriehjemmet har I omtrent hele Jnni Maa

ned været fuldt optaget og er ligele<los 1 Juli 

Maaned fuldt optaget af Gæster. 

Vi henleder 01imrorksomheden paa, at det 
endnu kan lade . ig gø-ro a.t faa 01ihold paa Hjem

met i August Maauod. 

Af Hen yn til Ile lntnlngon 0111, hvorvillt 

Hjemmet skal holde aabent i første Halvdel af 

Se1itember Ma:wed, skal man anmode Medlemmer, 

som knude ønske dette, om uare t at tilstllle 

Kontoret, Yodrofl'svej 3 b, København Y., Motl• 

delelse herom under .Adresse: l'erie- og Rekrea

tionshjeuunet. 
C. M Christensen,

Fmcl. f. elv.

LOKOMOTIVMfENDENES SELSKABELIGE 

FORENING I THISTED 

afholdt Lørdag den 30. Juni tl vellykket d
flugl Lil Han led. Kl. .I 3/. Em. samlede. Delta
gerne ved J,emj,s ll og havde saavel Madkurven 
om Humøret i Ord n. Man ang der en an,g, 

som var skrevet i Dagens Anledning, hvorpaa 
man pr. Bil kørte til Ham led, ]w-or Deltagerne 
samled ved Kaffebordene og hvor der lige
ledes blev afsung•et en, ang. elskalJ:>et gik der
fra ,i luttet Trop op og b aa Fyrlaarnet, og 
dernæ t til traruden. I. 6½ Em. amlede 
alle om de medbragte Madkurve, og Humøret 
• leg da b,itydeligl. Ogsaa under dette var der en
lille Revy; ang, og samt.idig var den tørste
Tør t -slukket. Der IJ:>lev derefter afholdt Vædde
løb, saavel for de tykke om for <le tyode, uden
for Kroen. Dan.sen gik derefter ly tig, og un
der en Pavse blev der ved en Auktion olgt en
Del Pakker, som var bleven kænket af Del
tagerne. De indJrnmne Penge, ialt 73 Kr., skulde
gaa Lil Afdeling roe Fane, om man er ved al
samle ind Lil, og ,som vi alle haabcr kal vrore
[ærdig til Januar. Kl. 11¼ Em. kørt man
hjem til T1h.i led, hvor el kaiJ:Jet var Kl. 1 Nat.
Deltagerne kiltes da efler at have tilbragt e11 

glad og fornøjelig omend vaad Dag.
Deltager. 

EN BEGRAVELSESKASSE 

Vi J1ar fra Forbrug foreningen for Emhed.·
og Be tilling mænid saml Læger modtaget føl
gende: 

I den lang•e Række Aar, hvori vor Forening 
lrnr bestaaet, har Be tyreisen bestræbt ig for 
at arbejde hen til, at Fo1,eningens edlemm r 
kunde blive i land lil at foretage ,dere Indk�b 
af Livs.fornødenheder paa de 'billigst mulige Be
tingelser; at dette Arbejde er lykkedes, viser den 
·Lore Tilgang af 'Medlemmer, og man har jo og

saa kun haft Grund Lil al være lilfre<lse med
den dvikling, ,som :Foreningen har faaet i Lø
bet af di e Aar. 

Imidlertid er der el Pun.kt, . om Forertingens 
Bestyre] hidtil ikke har ment al kunne magt , 
og delle er <let vigtige pørgsmaal om Livs{ or

sikring for Medlemmer, idet Udgifterne vilde 
blive all for store, saa at de kom til al ligge 
"'aruske uden for Foreningen.s Rammer. 

Ved Forhandling med den af de danske Er
Ih vervsotgan.i,sationer oprettede Pensrron.sforsik
ri ng anstalt, der drives uder n forretning mæs
sig Gevinst Jor Øje og aaled kun !har de for-
ikredes :Lnleresser at varetage, h•ar Bestyrel

sen nu fundet en Vej, hvorved det vil være mu
ligt - naturligvis under Forudsætning af en 
væ entlig Tdl luming fra vore iMedlemmers Side 
og under iForudsætning af ln.denrigsminisle

riels Aprobation af de for vore Medlemmer 
gæLden,de ,særlige iBelingel er - at skaffe {e<l-
1 mmerne en Liv forsilrring, der, omend af be-
kedent Omfang dog vil blive en øjeblikkelig 

Hjælp for de efterladte, naar -For. ørgeren kal
des bort. 

Tanken er, at ,der hvert Aar af det Ralbatbe
løb, der betales i Februar Maan.ed, fradrages 20 
Kr. for hvert Medlem, og for dette Beløb teg
ne ei1J Liv for ikrfog, om udbetales i Tilfælde 
,af Medlemmets Død til dets Arving. F-or den 
aruførte aarlige um af 20 Kr., kan der na
lurligvi, kun opnaas et forhold v.is beskedent 
Beløb men da der imidlertid ved et Dødsfald 
vil være Trang til rede Penge (Begrave) e, ufor
ud ele Regnringer, Fraflytning af Embed;,ibolig 
og ny Hu l·eje etc.), mener vi alligevel, al en. 
aadan Livsforsikr,ing vil være af stor Betyd

ning for de a\lerllesle af v-0re Medlemmer. Del 
er Po lme ter H olbøl, der har halt dem1e for
lri nlige Tanke. 

Vi er imidlertid ganske kJ.ar over, at em stor 
Del ai MedJemmerne vil sige, at der ingen Me-
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'uANSK fuKOMOTIV 1i DEN DE 
ning vil være i iat fra,drage 20 Kr. af den ud
J:etalle Rabat, da der jo aa ikke J:iliver ret 
megel tilbage, men hertil maa vi bemærke, at 
<let el' Medlemmernes eg n kyld, naar de ikke 
erholder en større Rabat. 

aar man er j en Forening, om yder d<' 
Goder, om vor F<or�ming i Virkeligheden gør, 
og har et. aa stort IUdv,alg af Fonelninger, hvor 
man kan forelage ine Indkøb og op,naa en Lor 
Ra,bat, saa bør Medlemmerne ogsaa benyLLe 
denn Chance i tør t mulig Grad, og -del vilde 
da være en let ag for tør, Leparlen. at opnlla 
R-aibat af baade 100 og 200 Kr., ja meget mere.
Hvi. liedlemmerne blot syslemati k vil f01·etage
deres Indkøb hos de -Forr tningsdrjvende, om
slaar i Forbindelse med vor Forenfog, aa skal
,de se, at de til næ Le Aar vjl �1ave fordoblet de
re-s Rabafueløb.

Husk altsaa, at denne Lore Hjælp til Dere. 

Efterl,adte kan · opnaas uden Omkostninger, 
blot 1 ed Tndkøb hos Foreningens Leverandorer. 

Bestyrelse11. 

SYGEKASSEN 

Jernbanelæge V. Paulli, Hellerup, er bort
rejst .indtil 12. August d. A. Hans Praksis 
varetages .i. næv,nle Ti,d rum af Læg Kubn, 
-Strarulvej 185, Telefon !Hellerup 730. JConsul
Lation tid Kl. 1-2.

Jernbanelæge tamer, mallegade , er bort
rej,st fra 4. d. M. i ca. 4 ger, Han Praksi 
varetage i nævnte Tid rum af Jernlbanelæge 
Eiler iel n, •Frederik berg Alle 6 . Kon ulta
l.ior tid Kl. 1 1/.-2¼. 

Jernbanelæge, Dr. med. Frk. Rein11ard, Go
Lhersgade J 35, er bortrej t fra 9. J uli

-:-
24. Au

gust d. A. H ndes Prak i varetages 1 nævnte 
Tidsrum aJ 1Læge, Fru Meisen, Gother. gade 
139, Tlf. 'Byen 621'1. Kon ullalion tid: 121/.-1 ¼. 

Jernba,nelæge Aage P tri, Classensgade 34, 
er borl,rej t fra 8. d. M. til IMidten af August d. 
A. Han Praksis varetages i det nævnte Tid -
rum af Læge Wolff, Classen ga.de 25, Tlf. Øbro
90. Kon ulLaLionstid: 12-1.

BYTNING 

En iLdlromotivfører i ønderborg ønsker Byt
ning med en Kollega ve.d et Depot i en sjæl
land k By eller eventuelt -Fredericia. 

Billet mrk. 9 modtager Bladets Kontor. 

EN AABEN SØVENTIL FORAARSAGER EN 

DAMPERS KÆNTRING 

i Hansaihavn. Darmperen ha \'de Reparaition og 
var læhl ,til Laslekajen, hvor Indladningen fra 
Korneievaitoren paabe.gyndte Kl. 11 Formiddag. 
KL 5 Ef.tm. var rde lr La,strum ,omtrent fyldte, 
da Vandet begyndte a1t strømme ind i Ma·skin
rummet. L'31&truingen afbrødes, og Donkeyman
den , om var a!lene ombord, fandt i M:aiskin
r�et, et Rør, hvoraJ Vandet strømmede, men 
trods deLtes Tætning vedblev V an.det at løbe ud 
af den ad kilte Cirkulation pumpe, og det var 
ham ikke :muligt -at finde Aarsagen. Kl. 6 kom 
Bjergning,sdamperne, men da var Ag,ter,c;bbet 
gaaet n cl, aaledes ait Vandet fra oven af fyldte 
M:a kinrummet, og Kl. 7 lagde kilbet @g 50 
Grader over om tyr bord, hvorved Aglerm.a len 
ramte Kornelevatoren og tbe kadigede denne. 

nder øgel en viste, at den eneste aabne 
Ventil var Cirkula,tion,spumpen,s Afgang v nlil, 
:om jkke ,havde været lukket under Pumpen. 
Demontering, da den. ,laa mea,et højt over Vand
linjen. 

Hambo1,g eeaimt afgav den Kende! e, at 
Kæn,tringens Aar ag var den aal,enilS!Laaend,r 

øverutil m 'burde have været af pærret saa-
længe Cirkulation pumpen var adskrlt. 

T. f. M. 

FOR AT FORHINDRE FØDEVANDS TÆRENDE 

INDFLYDELSE 

paa Kedelplader har G. & I. W eir i Glaisgow 
frøn till t et Apparat, der anbring s fa. Lsid
dende paa Fødeledningen og hurtigt viser Van
dels Til tand med Hen yn til en lær nde Virk
, omhcd. 

Fødevandel pas erer g nnem Apparatet, 
·som jrudeholder en blankpoleret taal kive, hvis

nder ide opvarmes af KrafrLdamp fra Kedlen,
og hvi Ovel\Side paavirke direkite af det ,strøm
mende Fødevand. Hvi delle nu indeholder læ
ren.de Luf.larL r, frigøre di e ved Varmen og
angriber aned fuld 1kerni1 k Virkning den polerede
Plaidc, ·om i Løbet af faa Minutter pl tle og
farv i udpræget Grad.

taiælpladerne, der er synlige gennem Ap
paraitots Glaslaag, kan om kilte paa et Øj hllk,
og den ledende [aisbrumesler er ·saalede. til
enJhver Tid i ,tand til at overbevise sig 1om Fø
devandebs Til tand.

Den Hurtighed, hvoruned Pladen •angribes,
virker galllSke overra kende paa Iagttageren,
om i Almindeli-ghed fore tiller ig Tæring om
n lang omt fremadskridende Virk omhed.

T. f. M. 
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TIL 
cBMSbI-6 

Over/ ørt fra D. S. & M. F. til D. L. F.
1. Juli 1923.
Lokfib.-A pr. L. P. Topholm Ben,dixen, Es

bjerg. 

f dm,eldelse. 
Fra 1. Juli 1923. 
Lokf. H. C. Peter en, Rosk,ilde. ((Bør ikke for

\'ek le, me,d (El. E. r. Peler en, Ro.). 

Afsked. 
iLok-0motivfyrbøder A. H. C. Qvist, Køben

havns God banegaard, paa Grund af Svagelig
hed den 30-9-23. 

Udnævnel-se fra 1-7-23: 
Lokomotivfyr'bøder C. A. ChristellJSen, Gedser, 

til Lokomotivfører i Tønder (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder K. K. Rasmussen, Ny

borg, til Lokomotivfører i kjern (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder E. P. E høj, Aarihus H., 

lil i:Lokomotivfører i Ringkøbing (min. Udn.). 
;LokomotivfyrJ:Jøder fL. M. ørenisen (Ranger

fører), til Lokomotivfører i Herning (min. 
. dn.). 

Lokomolivfyvbøder J. E. Jakobsen, Oden, e 
(Rangerfører), ti_l Lokomotivfører i kjern 
(min. Udn.). 

Lokomotivfyrbøder A. M. J. Boldreel, øn
derhorg, til Lokomotivfører i Thisted (min. 
Udn.). 

Lokomotivfyrbøder H. 0. Jensen, Kbhvns 
Godsbg., til Lokomotivfører i Skjern (min. 
Udn.). 

Haandværker J. C. 'M. J,oharnsen, Kbhvrn; 
odsbg., til Lokomotivfyrbøder i Hernting. 
iHaandværker H. J. Chri lian.sen, Aarhu, H., 

til Lokomotivfyrbøder i HernJng. 
Itaan.dværker J. ·F. Koch, Esbjerg, Lil Loko

motivfyrlbøder i kjern. 
Haan<lværker V. Je11 en, Ro kiLde, lil Loko

molivfyrhøder i kjer.n. 
Haandværker A. IH. 'P. Mad en, Hel ingør 

til Lokomotivfyrbøder i Brande. 

Forflyttelse: 
(Lokomotivfører 0. V. Therkilsen, ,Slagelse

l�fa n.ed un'<l, fra 1-7-23. 
Lokomotivfører A. C. Wedelby, lagels 

Ged er, fra 1-7-23. 
Lokomotivfører . L. Jensen efter Ansøg-

rung Aar!hu .H.---,Aa:r1hus 0., fra 1-7-23. 
Lokomotivfører P. T. Mad en efter .An.søg

ning, Fredericia-Kalundborg, fra 1-7-23. 

Lokomotivfører L. P. C. Gellert efter Ansøg
ning, Lunder kov---JSønderborg, fra 1-7-23. 
. Lokomotivfører P. Mammen efter Ansøgning
Langaa-Fredericiå, fra 1-7-23. 

Lokomotivfører V. lephen en efter Ansøg
rung, Ringkøbirng-Jlernii.ng, fra 1-7-23. 

Lokomotivfører A. R. •Feddersen efter Ansøg
ning, LUJDJderakov-Esbjerg, fra 1-7-23. 

Lokomotivfører P. J. Ley efter An.søgning, 
Tønder_,Aa1borg, fra 1-7-23. 

\Lokomobivfører K. A. Kristenseru efter An
søgning, Thisted-Struer, fra 1-7-23. 

iLokomotivfører J. P. . Bang efter• An•søg
ning, Vejle H.--'Fredericia, fra 1-7-2'3. 

Lokomotivfører E. A. C. Hansen, Ribe-Tøn
der, fra 1-7-23. 

Lokomotivfører T. C. Peter en, Brande
Lunderskov, fra 1-7-23. 

Lokomotivfører E. P. J. i sen, Brande-
Lunderskov, fra 1-7-23. 

Lokomotivfører G. E. J. Raarup, Brande
Herning, fra 1-7-23. 

•Lokomotivfører L. T. Has ø, Aalestrup-
Glyngøre, fra 1-7-23. 

Lokomotivfyrlbøder C. E. A. Jørgen.sen, Bran
de--lKJ:fuvns Godsbg., under 26-6-23. 

Lokomotivfyribø<tler H. Mathias en, Thistoo
Kbhvns Godsbg., under 26-6-23. 

Lokomotivfyrbøder K. P. T. Peterseru efter 
Arusøgning, Brande-Kbhvns God ibg., fra 1-
7-23.

Lokomotivfyrbøder E. 0. P. We.l l efter An
•søgnJng, Ged, er---U{il)hvns God. lbg., fra 1-7 
-23.

Lokomotivfyrbøder A. M. ,M.orten. en, efter
Ansøgning, Brarude-Fredericia, fra 1-7-23 . 

Lokomotivfyrbøder G. A. Mouritsen efter An-
søgning, ønderborg-iLunder kov, fra 1�7 
-23.

Lokomotivfyribøder C. A. G. Jensen efter An
. øgning, Skelde---Sønderborg, fra 1-7-23.

Lokomotivfyrbøder C. :M. ielsen efter An-
. øgning, Vam<lrup-Fredericia, fra 1-7-23.

Lokomotivfyrbøder J. G. K. Jen en efter An
søgning, Brarude-iFrooericia, fra 1-7-23.

Lokomotivfyr{b0der . 0. . Jen.sen efter An.
søgning, Tønder-fafujerg, fra 1-7-23.

Lokomotivfyrbøder A. M. Christen.sen efter
Arn øgning, Langaa-Jiern,ing, fra 1-7-23.

Lokomotivfyrbøder T. C. 'M. R. Nielsen efter
Ansøgning, Tinglev-E bjerg, Ira 1-7-23.

iLokomotivfyrbøder 0. Laursen efter Ansøg
ning, Struer-Jlerning, fra 1-7-23.

Lokomotivfyrbøder K. K. ,0. Malling efter
Ansøgning, Oden.se-Langaa, fra 1-7-23.

Lokomotivfyrbøder M. Carstensen efter An-
øgning, Tønder k�lde, fra 1-7-23.

Lok-0motiv'fyrbøder C. J. tigborg, efter A11-

, øgning, Tøruder---Ma.snedsurul, fra 1.:_7-23.
Lokomotivfyr(bøder E. K. Haiarløv efter An-

søgning, iMasnedsunld lagelse, fra 1-7-23.
lLokomotivfyrhøder C. Leegaard efter An.søg

ning, Ringkøbing-Thisted, fra 1-7-23.
Lokomotivfyrbøder C. M. R. . Clau n efter

Arusøgning, Brande-Jlerning fra 1-7-23.
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'DANSK fQKOMOTIVli DEN DE 
Lokomotivfyrbøder C. M. Christian.sen, Ribe 

-Esbjerg, fra 1-7-23.
Lokomotiv-fyrbøder J. Al]del.'sen, Ribe-

E bjerg, foa 1-7-23. 
L01komotivfyrbøder 0. P. Pelersen, Ri,be

Esbjerg, fra 1-7-23. 
Lokomotivfyrbøder 0. B. .iel en, Kalund

bor" ' lagclse, fra 1-7-23. 
Lokomotivfyrbøder L N. Pedersen, Glyngøre 

-Tinglev, fra 1-7-23.
iLokomotivfyrbødcr H. E. Morlensen, tnier

-Ringkøbing, fra 1-7-:23.

Tilladelse til al bylte 01Jholclssled og Funktion: 
Lokomotivførerne J. M. . Pe,der.se,n, truer, 

og .P. A. V. K. Givskov, Oddesund I ord (iOepot
for,stander) fra 1- -23. 

T·illadelse lil al bytte Opholdssted: 
Lokomotivfyrbøderne L. V. Christensen, As

sens, og J. H. Gyllun, Vamdrup, fra 1-7-23. 

Nærværende Nummer er afleveret 

paa Avispostkontoret den 18. Juli 

(, 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

Bemærk•!• Kiærs ., Klæder SENKING 
HABIT 
35 KR. 20 Skindergade 20 HABIT 

35 KR. 

Hvorfor gaa 
paa Strøget 

Søgræsstole 

med Gobelin 

45-48 Kr. naar De i 
..,_ __ _. Hovedvagtsg. 4 

Hele Sæt 
225 Kr. 

kan købe 
Kurvemøbl 

Ratebet. til Danmarhs
v. Kg. Nytorv

indrøm. bill. Prise,·

Statsbanefunktionærer 10 J)Ct. R:tbat 

Th. Slyrmer 
Fuldstændig Herreekvipering 

Gaskompagniets Ejenclom 
G I. K o n g e v ej I 2 0 
Telefo n Central 76_07 

Jernbanefunk-tionærer 8 pCt. Rabat 

STØT VORE ANNONCØRER 

Amk. Gummivare 
Industri Vestergade 3 lbhrn. fl. 
lodersprøjter, Saoitets- t SJgeplejeartikler 

Ill. Prisliste mod 00 .øre i Primrk. 
DISKRET nsrEDITION ♦ Telr. Hren 111)5 

Jernbaneruend 10 pCt. Rabat 

L. P. Aistrup leve•
rer Søgræs møbl., Divaner, Tæpper. 

�pisest., Sovevær., Børne-, 
Ungpige- og- Bondemøbler 

Ratf'betn.ling 
TORVEGADE 20 

Sporvognslinie: 2-9-19 

A. W. RANFEL T, 
Bagerier & Konditori 

(V. H. Jpssens Eftf.) 
Dybbølsuade 22. Telf. Centr. 9058 

(Hvid Porcelænsemaille) 
med Cirkulations-V armekanaler. 

!llndste Gasforbrug
Regelmæssig Varmefordeling -

Stegning- paa Rist 
Ovnen, hvori alting lykkes 

Skandlnadens storste Speelal
udstilllng. 

Vestergade 2 G1.
1
t!i;"

._ ___ TH'. 1.4-31.2 

Redaktion: Vesterbrog-ade 98 a 2, Kjøhenbavn B. Annoncf-'-.l<�xpl'dition: 
Tlf. Vester 8173 elh r Vester 8113. 

Udgaar 2 (fange maanedlig. 
Vodroffsvej 3 b. København V. 

Telefon Vester 8113 eller Vester 4011.
Aboune-mentspris: 6 Kr. aarliiz. 

Te�neM paa alle Postkontorer i Skandil:avien. 
Kontortid KJ. 10-4.

Frederikaber� Bo�trykkeri, Falkoneralle lJ. 

D 
C. B. Møller & Co.s 
I .. h~J~!~ 
I fabrikeret af de fine te Tobakker 

_ Det er den bedste 15 Øres Cigar I 

I 

N 

D med ny 
patenteret 

Luftblanduiga 
Regulator 



20 Skridt over Gaarden 
20 pCt. t11 p11.res. 

Køb Møbler hos os, vi har nog t ror en-
hver Smag og til enhver Pris. Alle kan 
overkomme vore Betalingsbetingels r. 

Møbellageret, 
Gothersgade 15 o. G . - Tl f. 12874. 

lige v cl Kongens ytorv. 
2 p t. til Jernban funktio nærer saa-

velpaa Rate som pr. Kontant. 

H. 0. Hansen, 
62, Ve terbrogade 62. 

Trikotage.,., og Garnforretning. 
Stort U1lvalg. 

U nderJ,,.klædning - trømper - Sokker 

Atelier "APOLLO" 
Istedgade 45 - T elf. V ester 9114 y 

Al Slags almindelig samt modeme 
ATELIERFOTOQ RA FE RINQ 
For ton·elser og Udefotograf ring 
Smukke Bill der - Billige Priser 

Alle J ernbanefun lcl. aives 1/J pCI. Raba t 
Atelieret er aabent rra 9 6, og ·aa 'ondag 

KAJ BALTZER E 

Tdf. NY RAVNSBORG ,·. 43 
Vesterfælledvej 80 - 82 
anbefaler sin 11y Restauran t 

'y Rarnbo rg -K:1barette11: 
• f"illehilen" 

Kl. i 3 4 l~ntri• 50 Øre 

KØB FRA LAGER 
Klædninger 65, 78, 85, 98, 115, 125 Kr. 
Vinterfrakker 75, 80, 85, 98, 120 
Sommerfrakker 65, 78, 98, 115 • 
Stortrøjer m. sv. Foer 42, 52, 62 • 
Benklæder . .. 12, 16, 18, 22, 28 -

moki ngk lædning:erJaketkl , •dnin~er 
i\fotorjakk r Gummikappe r 

Vindjakker - A Il e torrel e r 
Kn11 Ko11ta11t. Best emte Pri ser 
J ernbanefu nktionærer 5 pCI. R aba t 

J\fd Jing for l dl cj11i11 g af e legant 
Kjole• moklu 00 • og Diplomatklæd-

ninger saml orte Ov rfrakker. 

Lageret Monopol 
Nørrt>,rRd•• 38 . I Snl 

Tel efon Byen 1261 

Vine & Spirituo a 
sa mt Likører. 

L æs neden11taae11rle Prise1·: 
J<' ln Rom og Cognac 112 Fl. a,oo 11i .b"I. 6,00 
- cotch Whisky 4,00 - 8,00 
- Lagret Rødvin - 0,95 - 1,90 
- Oam. rod Portvin - 0,95 - 1,90 
- old red Portwine - 1,25 - 2,50 
- Cacao Likor - 2,00 4,00 
- Prunelle Likør, gron t/2 L. a,75 
li. Portvin og Madeira ½ Fl. 0,83 1:1 Fl. 1,65 

TIL l\1ADBRUG: 
Sh rry 0,45 pt-. Decilit. og Rom 0,90 pr. Decllit. 

V arer sendes overalt. 

VIN LAGERET 
O~NNEBROGSGAOE 32 SAXOGAOE 73 

Tel1. V. 8528 Telt V. 5522y. 
Ved I tedgade. 

G regersens 
Blom ster-Forre t ni ng 

25, Blaagaardsgade 25. 

Tandlæge Frk. Sørensen 
69 , Istedgade 69 . 

Telef-:m Nora 1979 
Lever11nriør til .T t>ru r,un e11 i 2n A ~1 

Ko11~ultalio11 fra 10-7. Tlf. Ves t. 905x. 
Ælgre '!'ænder om~ Ltes billigt, Plom-
bering og Tandudtræ kning, Moderate 
Pri~er. - Bedøvelse hver Dag Kl. 2. 
Reparation udførPS pan fan Timer. 
ernbanefunktionærer indrømmes 5 pCI. Rabat. 

STØT VORE ANNONCØRE R 

Manufakturvarer OAMEKONFEKTIONSFORRETNINGEN 
,,EVA" Altid de billigs te Priser. 

Funktionærer 5 pCl. Rabat. 
CARL PETERSEN ISTEDGADE 67 1 

T If. Vester 5469 y Istedgade 93. 
Tel1. Vest. 8337. Leverand. til Varelotteriet, Rateb t ali ng - Kontante Priser 

5 pCt. paa Ann. + 10 pCt. pr, Kontant 

Charles Christiansen, Flensborggade 61. 
Telef. e le~ G3o9 y. I. Kl . Bageri og Konditori. Te1ef. V ter 6359 y. 

Ryg 

tobak. 

Færdige Herreklæder 
skn der yede, prima Pngelske Btof-
fer, Vinterfrakker, moderne Fac;ons 
78.00-98 .00. med LæJ? og 

p nd og i Raglan Fai;nn, svært 
engels k tof I 25,00 Hahitter, 
prima blaa erges 55,00-?8,00 
- l 15,00. Peber og all 5Q .00 
-75 00- 110.00,motlernegraa 
•H! blaa Lril.ieue 75,00-95,00 
, ' trillede Kamgarns Benklæder 
2:i.00 . ."o rte Benklæde r. 25,00 
-ll!.00. 

Helgolandsgade 2, 1. 
fnart-n Hutik. Srort l,aa=t•r. 

- tatsbanefunkt. 10 p t. Rablt 

Salg direkte fra Lager, 
Gla!il, Porcdæn o,c Kekkenmløtyr. 

FJELLANDER & LARSEN 
Tt1IL \ 'e t. 3 5 . 

Kontor Ol! Prøvela)!er 
Vesterbrogade 36, Bagbygningen. 
tat hanefunktionær t> r 10 pCt. Rahat. 

Telf. Vest. 385 

OMBYGNINGSSALG 
"-/ s ~lagas in , Veste1·1,ol't'' Veste1·b1·ognde 6 

J1 or at ·kaffe Pind til Li:k I edition og Prøve være! e r 
ser ,·i os nøcl~Hget I.il :lt udvide vort. Lokale. Under 
Ombyg nin ge n vil cl l n re umuligt. at have det ca. 
5000 ' tk , t.o r,' Lag r hæng nde hvoraf amme s kal 
bot·tsmlges ved et stol't fulclstmndig Op-
romuing·s1ulsaJg. n<le r Ud. alg t vil Pri -e rne 
blive sat saa lavt, at d t øjeblikkelig vil falde Publi-
kum i Ojnene, med hrnr tor Fordel der ved denne 

Lejlighed kan købes. ---==== 
A./S :Ua1asin "Vesterport"', Vesterbrogade 6, , -e~t~~~d 
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