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FORSKELLIGT 

Paa de nyer mode,rn J rnban ogn 
af . c., . d. T�·pen finde under Ta.uet 
paa Perron n en La.mp . hvis Be ternm ]se 
d t er at ly e op paa Perronen og Trap
perne til denne saalede at det rej end 
Publikum kan finde ig til Rette. Der er 
for aa vidt kun godt at i0e om denn 
Foran�taJtning. der til igter a.t foreby0o , 
at h Id ker ,·ed Ind- eller Ud tigning ,af 
Vognen. 

. Man r ved tatsba.nern efterhaanden 
kommen aa vidt. at man har h le Tog-
tammer af den lag Vo0ne, oo Re ul

tatet ·heraf er, at Lokomotivmændene ofte 
maa koble til �aadanne ogne. naar de 
0iaa forr,e t i Toget. Tilsyneladend kul
de der heller intet ,·ære i Vejen for ,at la,d 
den lag ogn °aa foran i bammen, 
men i Mørk vis r dett ig uheldiot; thi 
den føromtalte Lamp paa Perronen for
aarsager den for Lokomotivper onalet 
JTI 0et uhelm0e Om t ndighed, ,at man uaf
brudt er ogn n Endeparti dan nde 
foran ig g,ennem Ge11 pejling i \ induer-
11 i Lokomotivet Førerhu . hvad der for
aar ag r, at det dk1°, der kal hold 
fr mad, bliYer m 0et mangelfuldt. - Ja 
ud n Overdrive! kan det ige . ,at om
ha,ndl d Lampe ved in Tilste-dev r l e 
m dfører ligefrem Fru:e for ikkerh den. 

Af Lokornotivf ørerne er der fl r Gan-

ge for Aar wen gjort opm rksomt paa 
d tte Forhold, m n li0e m 0et hjalp det, 
�ta,dtg køre der m d di se Lamp r tændte 
paa Perronen. Mian griber ig omme Ti
der til Hoved t, naar man ser Re ultatet 
af aadanne Indberetning r, 0 pørger 
hvad kal der ke, for at fiaa dis e Lamper 
lukket paa den Ende af og,nen, om 

vender mod Maskiinen. - ka,l d r ke no-
0et, og er d t ikke nok, at der gør op
m rk om paa dette Forhold. forind n der 
sk r noget? 

Man kuld tro det, og navnlig d.a den 
Foranstaltnin°, d r kræv , kun er, at der 
sætte� n Afbryder paa Ledningen, aa det 
er muligt at lukke Lampen. naar Vo0,nen 
g,a,ar op til Maskinen. Det er ikkert kun 
en Baigatel, det drejer ig om hele den 
Forandring, der kan v r Tal om, bety
d r intet i P nge men hvorfor kal der 
da hengaa �aa lang Tid inden d tte For
hold bringe� i Orden? 

For Lok motivm ndene er den Lampe 
en stor en , d,en maa væk, d n maa luk
ke . vi maa v re fri for, naar vi i timevis 
er ud i Mørk t, da foran e \ o0ne,ns Bag
nde 0en pejl ig i induet og d t er 

in uen verdri vel e at ige at den tændte 
Lampe pa,a Perronen op til Lokomotivet 
medfør r Fare for ikkerh den. Altsaa 
maa Lampen ,·æk. Hen yn t til Lokomo
tivforer n � erver maa oo aa taoe ; thi 
d t :'pejlbill de. �om Lampen fr mkialder, 
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'DANSK lQKOMOTIV 1i DEN DE 
virker irriterende og van~keliggør - for 

ikke iat ige umulig0ør - Udki0get. 

Det ,g.aar ikke aa jeldent pa.a, at Stats

banoodmini tr-ationen i Dagsp.ressen foa,r 

Skyld for .at være et Om vø bsdepartement, 

og det er sikkert i Reg.len med ,god Grund, 

naar det sker. At Omsvøbshi torierne 

gentager sig og aa naar det gælder Loko

motivreparationerne skulde man ikke tro, 

men det er ikke desto mindre sandt. , or 
tidligere M.askindiæk-tør som ska.ff.ede os 

en Mas e Maskiner, -:kaff.ede os ogsaa et 

Bremseindstillingssy.stem, der gjorde det 

me,get v.anskeligt at faa indsti.tlet Bremse

tøjet, na.ar det v,ar ønskeligt, og en Følge 

.af dette vidunderlige ystem va.r, at Maski

nerne i mainge Tilfælde kørte med Brem e

tøj, som burde ha ve vær t indstillet til 

bedre B1,emsning, men fordi Klodserne ik

ke var slid•te nok, endnu ikke kunde ind
stilles. P-aa en hel Del Maskiner er dette 

For.hold ændret saaledes, at det er muligt 

paa •en bekvem M.aade at indstine Brem e

tøjet, men .andre kan gaa i Værkstedet .til 

stor Repa,ration, og komme ud uden denne 

fordelagtige Forandring. alene fordi der 

mangler en Bevilling til den Type Ma ki

ner. Vi kan naturligvis godt tænke os den 

Muliighed at der skal særlig Bevilling ,til 

,en saad.an For-and.ring ef.ter den hidtidige 

Praksis, men vi kan ikke .forstaa, -at man 

ikke skulde kunde skride til en fornuf

,ti,g Foranstaltning og en besparende For

•anstaltning, der i dgifteme ved en stor 

Repara.tion kun piller en mindre Rolle. -

Der mangler altsa,a BevUling til at 

foretage ,en saadan Forandring, og indtil 

deilIIle Bevilling foreligger, lader man være 

01t lave Bremsetøjet om. Man maa natur

,ligvis forundres over dette Omsvøb og 

ma:atte da :antage, .at Værk tedsbestyrelsen 

eller i hvert Fald Maskindirektøren kunde 

beordre s,aad,anne Smaating ændr,et, men 

det kan altsaa ikke lade sig gø1,e - hele 

LovgiVIl'iingsmaskineriet sættes i Bevægel

s·e, fordi et Par Bremsestæ11g,er skal hug
ges over, og en anden Ende tilsvejses. 

Ja det r Yidunderl�gt! 

Vi kan nævne et andet Ek empel, f. 
Ek . dg.angspotternes indvendige Ma,al. 

- I aarevis har der væ'i:et klaget over, at

Udgangspotterne v.ar for store, uden ,at det

har hjulpet, og Personalet har maattet

klar,e ig, om de bedst kunde. Der er ·ble-.
Yet lavet Ringe eller sat Ter t i, og dette

kun for.di Maskinerne dampede for daar
ligt. Med vi e Mellemrum beordredes .alle

den lags Foranstaltninger fjernet, det
kulde være ,efter Normalen og Resulta

tet af saadann,e Eksperimenter Yar ufravi

gelige det, -ait der blev Kludder i Toggan

gen, hvilket a.tter havde til Følge, at det 
i0en blev •tilladt at indsnævre Udg,angs-
b 

potterne. -

For endelig en G.ang at faa Orden i 
d tte Kao , blev en Lokomotivfører i 1. 

Di trikt, for et Aarstid iden, beordret til 

nt køre med de for.skellige Lokomoth·er, 

for a,d praktisk Vej at kon tatere, hvor ·sto
I'e Udg,angshullerne skulde være. aa vidt 

det er o bekendt opnaaedes ogsaa et Re
sul.ta-t, idet det kon tateredes, ·at Maalenc 

paa flere af de forskellige Typer var for 

tore, og at der maatte foretages -en almin
delig Indsnevrin,g af Udoangspott�rne. Nu 

kulde man naturligvi .tro, at efter at al 

denne Prøvekørsel har fundet Sted, og ef
ter ,at man var naiaet .til et Resultat, at man 

d-a i V rkstedet indsnevred•e Udgang pot

.terne, men nej - det gaar paa den gamle
Maner, og formodentlig sk r der ingen

Ændring i dette.

Men man spørger uvilkaarlig, hva,d er 

Meningen? Skal hele ·det Po tyr, der blev 

lav; t sid te ,ar, for at kon tatere Udgan- · 
gen tørrelse. vær-e omson t, og er man 

lig langt endnu? Og skal vi nu i,gen ha.ve 

Razzia.er, for at efterse om der er Tert er 

i Ud,gang,ene. 
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'DANSK fQt<OMOTIV'JiDENDE 
2 MANDS BET JENTE 

RANGERMASKINER 

PROTOKOL 
over 

Forhandling ført den, 21. Juli 1923 mellem Ge
neraJdirekL01·alet for tal ban rne og Dansk Lo
komotivmand. F.orening angaaende fo,dJørelse 
af 2 Mand -B.eljening ,paa kydelokomolivet 
paa København G'b., 1 Rang<n·lokomoliv paa 
God plad. en paa Østerbro t., 1 Rangerloko� 
moliv i E bjerg, der benylle Lil Kør el paa 
Havnen, 1 Range-i-lokomotiv j Aarhus Havn, 1 
Rangerlokomotiv .i Randers Havn og 1 Ranger-

lokomotiv p-aa Aalborg tation. 
Til lede ved Forib.andling n var: 

For GeneraLdin:iktora-let: 
General krelroren, Kiontorche[ Jaoobi, As

si ·Lent Larsen. 
For Dansk Lokomotivmands Ji orerung: 

J.,okomolivfører Hich. Lillie, Lokomotiviører 
r.. A. Li'llelund, 1Lokomoti vfyrtøder J. iBoyesen 
og Lokomolivfører K. Johan en (sid tnævnte 
førte Prolokollen). 

Generalsekretæren: Forhandlingen er for
anlediget ved el af Forerungen indsendl A11-
d ragende om 2 1Iandsbetjening ,af nogle Ran
gerlokomoti ver; der finde i Andragendet en 
Motivering for de fremsalle Ønsiker. Det er, 
omend main saa vidt muligt gern.e vil sbille &ig 
i,mødekommende l meget van ·keligt iPLI..D'kt at 
, . ., re ved, navnlig fordi det i sin Tid ,af Ad mi
ni trationen neclsatbe Tjenestetid udva:l,g ved
rørende M.a kinijene. len underhaanden har 
rellel Hen ti'lling til Gen raldir kloratet om 
I værksætlelse af en Revision af pørgsma,alet 
om 2 Mand beljen:ing paa Rangerlokomotiver
ne, aaled at man saa vidt mu,ligt gik lil'bage 
til eenmand betjente Rangerlok,omotiver. En 
saadan Under øg Ise burde efter Udvalget For
mening finde led ikke alene af økonomiske 
Grnnrcle, men ogsaa fordi G0-1memførelse11 af 2 

·Mand.betjeningen muligt havde fundet led i
noget videre Omfang end oprindeligt paalænkt
af Ad mini lralionen. Naar man .iikke -paa Grund
'lag af denne Henvende! e aHered,e har taget a
gen op til Revision, kyildes let, al •Generaldirek
tøren har øn ket at se Tiden an; under dis e
Omstændigheder ·vil jeg hen• lille, om ikke Ji'or
en-ingen vilde finde det mest hen igt mæ igt
al Jade ,denn ag falde.

Rich. Lillie: De af Hr. Generalsekretæren
fremsatte Bemærkrung r havde vi ikke ventet
at møde. Vi er ingenlunde uvide11de om, .al
Tjenestetid udva'lgel ,har beskæftiget ig rned
de 2 Mand. betjente Rang rlokomotiver, men
jeg tror, at Admjrni lra tionen gør klogt i ikke
paa rulle Omraader at følge dette Udvalgs Be
mærurni11iger, tbi jeg har her i denne Sal før

draget Udvalgets agkund kab i Tviv-1, og Per
onalel er s�adig enig med mig i, at delle Ud

valg for 1a kintjene tens Ved.kommende har· 
mangJel Personaler præ en.tanter. 

Naar vi fr mkomrner med ØnskeT . rn de 
her frem atle, er det af sa,glige Grunde, hl. a. 
<1.f Hensyn Lil ik.k,erhede'll. Man maa end.vide
re, selv om det maa indrømme, at en saadan 
Foranstaltning kq ·ter Penge, og aa: e paa a
gen som en ag, der maa ke kan •komme Lil al 
koste flere Penge ve-cl, at der ikike lræifes 11 

forsva1,!ig Ordnino-. Men iøvrigt er del jo saa
ledes, al lok molivfyrbød rne i flere Aar taar 
paa Hangerlokomolivet -og udføTer J.okomoliv
førergernfogen [or •lokomotivfyr'bøderløn, og 

lat banern har aalodes i mange Aar nydt 
økon,omi k godt heraf, uden at jeg dog i Dag 
skal komme nærmere ind paa del uretfærdige 
heri. 

Rich. Lililie mente iøvrigt, at Foreningen i 
sin IHenvend-else havde vist o-od elvkrilik ved 
at ,man ku.n havde fremsat Øns;ke om at faa (l 

Maskiner beman,del med 2 Ma111d. 
Vi har, forinden vi har fremsat delte Øn ke, 

nøje under øgt For-holdene, og vi har i ,krivel
ser øgl motiveret v-ort Andragende og paavisl 
Aarsag n ,til delle. 

Mente endvidere, at Administration n maat
le være li'lfreds med ,den Tid, d,er var gaael; han 
kunde ikke lade det foreliggende AndragendP 
falde. 

Generalsekretæren: Tjene lelidsudvalget har 
,. 1 nok Ret i ine Befragtninger, naar det ud
taler, at der er enke,lte leder, hvor man kunde 
lade 2 Mand betjeningen falde. Hvad angaar 
Hensynet Lil jkJrnrheden, er det kun naturligt, 
cm aadanne Hensyn lage., men A<lmini tratio
n n mener, at der er lagel de Hen yn, som der 
bør tage . 

Overen Jcom. len giver tal banerne Ret til 
al lage pørg m.aa'lel under Overveje! e, idet ,der 
fra Admini trationen. ide u·dtrykkeligl er taget 
Forl:elwld i saa Hen, eenrcle. 

Lillie: Det er rigtigt, h vi. Forholdene ltar 
forandret sig. 

Generalsekretæren: J<ig kan ikke være sag
kyndig paa delle Omraade, men ma.a lølte mig 
til vore agkyndige. 

For aa vidt anga,ar ,Lokomotivet ,paa Oods

banegaarden, er Krav<it herom tidlige-re b hand
let. og Distriktet oply <ir, at d-er medgive. Lo
komotivet e11 lation arbejder om anden Mand 
under Ji'reimførel. en af Togane Lil Valby Gas
værk. 

Med Hen yn til Lokomotivet paa Østerbro er 
der intet nyt. Kravet drejede sig her lid'ligere 
om det per onlogsførende Lokomotiv, nu om det 
godsførende. Efler Di lriktet: M<ining var der 
ingen Forskel paa. de to Lokomotiver. 
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 

Ogsaa Rangeriørerne vurderede Tjenesterne 
paa de paagældende Lokomotiver lavere end en
kelle andre Ture, hviliket fremgaar af Turenes 
IGassificering. Det er ·saavel af Distriktet som 
af Maskinafdelin.ge,n hævdet, at der intet fore
ligg,er, om støtter Kravene om 2 Mandsbetje
ningen. 

Rich. Lillie: Jeg er vedblivende ikke enig 
m d iHr. Generalsekretæren i pørgsmaalet •om 
'l'jenesletidsudv.a1get, mern da delle Udvalg har 
he kæftiget sig med mange Ting, som at der 
kulde fyres i denne eller hin Kakkelovn, har 
el amme Udvalg maaske ogsaa i en under-

1:t.aands •Indstilling gjort Adm.ini,strationen op
mærksom paa det urigtige og uretfærdige i, at 
de 1 mandsLetjente Ranger1okomoliver i aiarevis 
betjenes af en Lo�omotivfyrbøder om Fører, 
men med J,okomotivfyr'bøderløn. -

(Generalsekretæren: Det tror jeg ikke!) 
Lillie henJeder rOpmærksomheden paa 1. Di

strikts UdbaJe'lse med Hensyn til pørgsmaalet 
om kydemaskinen paa Godsbanegaarden. Den 
havde iikke været helt saa nobel, som den kun
de have været; naar det anføres, rat Tjene ten 
paa denne Maskine 'Var let, ud ir.a den Betragt
njng, at Personalet havde Jclassificeret Turen 
, om en af de bed te, saa passer •det aabenbarl 
Distriktet i nærværende ag at anføre dette, 
·kønt Distriktet er vel vidende om, ia,t Ture
ne Klassificering lige saa ofte sker efter de
med Turenes Tjenesle forbundne Emolumenter.

Jeg ,mener der.for, at Hr. Ger1er,alsekretæren 
ikke bør lægge for meget i Distriktets Bemærk
ninger paa. ,dette Punkt. 

Med Hen yn ;bil Masikinen paa Østerbro, da 
er Forholdene ikke ,ganske de 8Jlffiffie som i 
1920; men Forhdldene er ikke iden blevet for
bedrede. Tjenesten er her ,a,f en saaidan, Be-
k,affen.hed, at det kun 1beror ,paa særlige hel

dige Omstændig.heder a,t der jkke oftere sker 
Uheld, end der gør. 

Overfor Distrirktets Erkilærin,g om, a,t der in
gen Anledning er Lil a t  imødekomme Ønsket om 
2 Mandsbetjening her, sætter jeg min ,personlige 
Eriaring. Efter i mange Aar at have ,gjol't 
Tjeneste paa derune Rangermaskine, mener jeg 
dog med nogen aglighed paa delle Omraade at 
kunne udtale 1nig, thi Di triiktet har dog kw1 
·in Viden fra de tilsyn førende EmbedSIJilænd,
som iikke kan faa det Indtryk af .alle de For
hold, -der møder Førerne paa den Ran,germa
skine.

Mente iøvrigt, at man ved kun at fremsætte 
Ønske om 2 Mandsbetjening pa,a 6 Maskiner 
havde taget HeTuSyn til tatsbanernes økono
miske iBasis. 

Generalsekretæren: De for mig foreliggende 
Oply ninger gaar kun ud p,aa, at Pi:!l'son,alet an
. er Arbejdet for '1etlere paa kydemaskinen end 

enkelte andre Ture, og Distriktet udt�er da og
aa, at en Imødekommen rimeligvis vil med

føre, at de Lokomotiver, der staar længere nede 
i Rækken, ogsaa vil blive fremdraget. 

Med Hensyn til Østerbro-Lokomotivet hen
holder Distriktet , ig til sine Udtale'lser i 1920; 
den Gang var Forholdene de samme .som nu, og 
der er derfor i,ngen Grund tii at æn,dreBetjen,in
gen nu. 

P,aa !Foranledning ,af Lokomotivfører Lillie, 
udtalte 

Kontorchef Jacobi, at der paa Grund af 
nogle, ved en Forhandling for nogen Tid siden 
om forskellige Rangerture paa Øster,bro faldne 
Ud ta'lelser angaaende Rangerlokomoti vel paa 
Ø terbro, havde været foretaget e,n · særlig Un
dersøge1se af dette pørgsmaal, men Resultatet
heraf var blevet, at Distriktet i.kJce havde ment,
at der var Anledning til at imødekomme Ønsket
OIJ1l 2 Mandsbetjeningen.

Riclt. Lillie fremhævede l)aany, at han efter 
6 a 7 Aar Erfaring ved Tjene-te paa den Ma-
kine h.a'Vde Forudsætning for at kunne udtale 

sig om Maskinens Ar,bejde, frembævede atter de 
mange Van keligheder og hævdede, at man var 
inde paa en for Personalet uretfærdig Bedøm
melse ,af •orhdldene; han vilde bede Hr. Gene
r-al ekrelæren om paany al tage Spørg maalet 
under ,Overvejel,se. 

Generalsekretæren: aar jeg hen tillede til 
Hr. •Lillie, at man ,af pr.akti ke Grunde lod a
g n faJde, var det ikke alene, fordi Administra
tionen ,havde en Pligt til at tage hele Spørgs- · 
maalet op til Revision, men ogsaa fol'di For
holdet er det, at der fra Distriikterne forelig
ger Ind tililing om ikke at give noget. En Und
tagel e udgør alene Randers, hvor det er ud
talt, at Forholdene i nogen Grad kunde beret
lige til, al der til-deles -det der ,arbejdende Ran
gel'lokom.oti v 2 Marndsbetjenfog, i hvert Fa:Ld 
v· e 'rider paa Dagen. Da J<',orholdet laa saa 
lid t opmuntrende, havde jeg ment, al Sagen 
burde fallde. 

Rich. I.Jillie omtalte Forholdene bl. a. i Es-
1bjerg'; •den Maskine, der her øn ke bemandet 
med to Mand, besørger Persontraliken til Emi
gran,tbaarlene og til Fanødamperne. 

Var forbav et over General ekretærens til
'ling; efter at Foreningen grundigt har ,sigtet 
Forhold,ene og kUJD. fremsat Ønsker om 6 'M.a
skiner.s Bemanding med 2 Mand, tiHes det kun 
i ,Udsigt at 1age Randers under Overvejelse. 

Generalsekretæren: Vi vil nu spørge Distri1k
tet om Omfanget af Tjenesten pa,a iHavneloko
moti vet i Randers. Det vil koste os 2 Lokomo
tivfør-ere, hvis Lokomotivet i hele Tjenestetiden 
kal have 2 Ma,nd, men det var jo - som sagt 

- muligt, at man kunde nøjes med at give det
saadan Betjening nogle Timer af Dagen. Efter
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'DANSKfQ.KOMOTIVliDENDE 
de frem alle· dlaJe'lser angaaende Person lra
fiken paa Esbjerg Havn, kan man evtl. under-
øge delte l)ørgsmool. - For Aarh u ' og Aal

borgs Vookommende •kan der ab olul ikke blive 
Tale om 2 Mand betjening. - Jeg maa iøvrigl 
genlag.e Forbehoklet om Administrationen Ret 

til at optage pørg, maalet om 2 Mand betjenin
gen Lil Revision•. 

R·ich. L'ill-ie: At .Administrationen kan tage 
dette pørgsm.aa'l op til Revision, er vi indfor-
taaet med, men jeg kender ingen leder, hvor 

Forholdene har forandret sig, siden, Admin:istra
tionen under Hen yn til Siik.kerhedstjenesten 
indiørte de 2 mandsbetjente Rangerlokomotiver, 
·aa Grundlaget for. en Revision vil maa,s,ke bli
ve van kelig. Forøvrig,t er det el pørg maal,
. om rækker ud .over Etaten.

,Li'llie ,paavi te derefter det uheldige i en del
vis 2 Mandsbetjening og omtalte paany Esbjerg, 
Aarhu og Aatborg. 

General ekrelæren 'lov de at undersøge 
pørgsmaalet i Rander,s og tillede i Ud igt hel 

eller -delvis 2 Mandsb tjeniog af delle Lokomo
tiv; vilde derhos paa Grund af Lillie. mange
\larige Kend kab til Forholdene paa Ø ler,bro 
og hans indtrængende Henstil'ling om 2 Iands-
1:etjen ing her paany overveje pørgsmaaJet for 
dette Lokomotiv Vcd•kommende, og der kulide 
endvidere, ,paa Grund af de i Dag fremkomne 
Udtalelser. ·blive foretaget en Under øgelse af 
F,orholden i Esbjerg, men Generailsekrntæren 
vilde dog sa,mlidig stille i Udsigt en nder-
øgelse øgelse af, hvor man evl'l. kunde gaa 

bo-rt fra 2 Maud betjeningen. 
Hermed luttede Forhandlingen. 
Hoslcier. K. Johcmse11.

NORDISKE 

JERNBANEMÆNDS UNION 

Den :H. og 25. August afholdt de nordiske 
Jernbanemænd Union it 2det ordinære Re
,præ e11itantskab møde. Mødet afholdtes denne 
Gang i København; Repræsen,tantsk,a,b.smødet 
ta:lte ca. 30 Delegerede, repræsenterende de 4 
Fol.'bUJ1<d, hvoraf Unionen he taar, nemlig: 
Sven k J erotbaneforbund, Nor.s,k Jernbanefor
bund, 011CliSik. Lok.omolivmandsforbund og 
Dainsk Jernbameforbund. 

Foruden Beretn:ing og Regn,skab forelaa 
flere ret vigtige pørg.smaal ,til Behandling, af 
aadannie ska;l vi nævne: 

Fra ordi.sk J,okomotivmand.sforbrund var 
fremsat For Jag om en Ændring i Vedtægterne 
vedrørende Y.del e og Fordeling af Understøt

telse i Tilfælde af Konflikter, i hvilke Medlem-

mer aJ Nord i k Lokomolivmandsforbund del
tager ammen med Medlemmer af den run,den i. 
. alJilme Land værende Jernhaneorganisation 
. om er til lullet . J. U. Repræ entaintskabet 
besluttede at henvise hele rpørg.smaalet om Æn
dring i Vedtægternes Under tøttelsesregler og 
Bidragsbestemmelser til Behandling i et Ud
valg, som narest mrnlig skal paabegy.nide sit Ar
bejde og afgive Betænikning til ehetariatet. 

or, k Jernbaneforbund havde anmodet Uni
onen om en d,taJel e om, hvorvidt der vilde 
ske oogen Ændring i F.orbundels ti'lling til de 
ø�ige Jembaneorganisa,tioner indenfor Unio
[len ved den af de norske Land organisaitioner 
vedtage 0,mlægn.iJ1,g af Organi alionsformerne 
til Indu lriforbund, hvorved Nor'sk Jernbane
forlmnd maalte indtræde ,som en Afdeling af 
• N orsk S tatsar hej der.for bllll1d •.

RepræsentantskabSIJilØdet vedtog ,paa �oran
ledniillg heraf følgende Udbalelse: 

• Vedrørende Nor k Jernbaneforbunds Skri
ve] e angaaeinde orsk Jernhameforbunds Stil
ling til Unionen, naar Organisationen paa 
Grund af Omlægning af Organi ationsformerne 
i Norge indlræder i Industriforbund (Statsar
•bejderforbundet), ska:l Repræsenita.nlskabet prin
cipielt udtale, at en saadan æ'oraindrirng ikke vil 
ændre Norsk Jernbaneforbunds tilling til De 
rordi ke Jernbanemænds Union, men at ,det de
frnitive Svar mrua gives af ekretariatet, naar 
·del 1we Forbund Ved,tægter foreligger. « 

I en Skrivelse til /(Jnionen havd•e rorsk Jernr 
baneforbund øn ket Re'prrosentantskabsmødets 
Udtalel e om, hvorvidt der vilde være noget til 
Hinder for Norsk Jernbaneforbun:d fortsatte 
Medlemssk,a,b i ,Unionen, saafremt den nor ke 
Land organisation, som N. J. er tilsluttet, be
slutter sig til gennem en, Ur.afstemning at ind
melde ig i 3. Internationale, den .saakaildte 
,Røde faglige futemait1onale« i Moskva. 

Efter at Repræsentantskabsmødet havde 
drøftet pørg.smaaJet meget indgaaende, ved
toges følgende IUdtaielse: 

,Repræsentantskabsmødet tager Norsk Jern
baneforbunds krive'lse vedrørende evt. Tilslut
ning til den røde faglige Internationail.e til Ef
terretn�ng og udtaler, at da de øvrige ,til Nor

·diske Jernbanemænds Union tilsluttede 0rgarui
sationer gennem ,sitne faglige F,or,bind-elser in
denfor de regpektive Lande har Tilslutning til
Arbejdernes Internabiona'le i Amster,dam, maa
en Indmeldelse af Nor k Jerin.baneforbund,
g•ennem den nor.sike Landsorganisation, i Røde
faglrige Internationale mediøre, at Spørg maalet
om det næw1,te iForbunlds tilli.n,g indenfor Unio
nen tages op til Afgørelse. « 

Det fremgaar af deTune Vedtagelse, at Unio
nens Repræsentantskab ikke øn kede, forinden 
de norske orgaruiserede Arbejdel'es egen Afgø-
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'DANSK [QKOMOTIVTiDENDE 
rel ·e i det vigtige "pørg maal foreligger, at 
frem ·ælte <:in Udla;lel , der kunde opfattes som 
et lLim.atum. Repræsentantskabets Flertal saa 
sa.aledes paa agen, at det vil være tidsnok ait 
,tage Be lem.mel e om orsk J<:irnbaneforbunds 

tilling indenfor Unionen, naar pørg.sm.aalet 
til Røde faglige Intemationale i Moskva er af
gjm·t og .Forholdet me'llem. de 2 A::vbejder-Inter
n,ationafo ])aa. det Tidspunkt er ,konstateret. 

I is ·e her nævtnte pørg maal var de hetyde
l igste, der forelaa ,paa Unionens Repræsentant
skab møde. luttelig valgtes der ISekretari•at 
(Forretning udvalg) for den kommende 2-aari
g,e P<:iriode. ,ekrebariatet vdl ligesom. i den af
vigle Periode faa sit æde i tockholm. 

JERNBANEUL YKKEN VED 

KREIENSEN 

Ved t Besøg, et1 kendt tysk Forenin.gsleder 
fornylig aflagde i Køb nhavn, fik man følg<:inde 
intere ante Redegørelse over den tore Ulykke, 
der nylig passerede ved den ty ke Station Krei
en en, der er be1iggende ca. 50 Kilometer syd
ve t for Hannover. 

·lykken, om kostede 4 M<:i1meskeliv og man
ge saarede, kele ved, at el Ek prestog med 70 
•km. ]< art kørt o.p i et paa tatione11 holdende
Tog. elve Togulykken Ræd ler er Lilstrække
I igc kend l gennem Dagspre en; d€rimod spør
gel' mangen Jern.banemand - og særlig Loko
motivmæn-denc - hvad der hal' været Aars.ag
ti,] denne Ræd clfuldhed, og herom kan da ,be
rette. følgende.

Kreien en, er som allerede anførl, en liHe 
By. beliggende ea. 50 km ydve l for Hannover; 
men da den er Knude tation for Hovedjernba
nielinierne Ham'horg- ii.inchen, Berlin-Køln 
MagdebuTg-Ca se! og Harnburg-.Leipzig, er 
det jernbanema� sig el en vigtig tation. Den 
har 4. Perroner med Togveje, og har en meget 
stor · lationsplad , hvi'lken, aavel som den frie 
Strækning paa begge ider af la.tionen, ligger 
i en tor Kurve. 

Det forulykkede E)k pre tog Hambo11g-Miin
ohen var Ulykke dag€n dubleret, og Maskinen 
for det I Afd€ling havde under Kørslen faaet 
utætte Kedelrør. Lokomotivføreren besluttede 
sig da til a:t tage Hjælpema, kine fra Rannover, 
hvor en aada.n forskriftsmæ sig ska'l holde paa 
et lille' tik por ved talion bygnin,g,en, for uden 
:F'orsin,kel e at kunne koble til Tog, der om dette 
gøres nødvendigt. Imidlertid saa han Mulig.be
den af, al Hjælpemaskinen i Hannover allerede 
var taget i Brug, •og med denne Mulighed for 
Øje afika lede han under Pa sagen af trutionen 

lz n (ca. 70 k,m. novd for Hannover, altsaa ca. 

120 km. Ira Kreiensen) en Trætavle, med For-• 
langende om Hjælpema kine i Kreien en, der· 
gan ke vist ikke var Re ervelokomolivstation, 
men hvor der ,dog var •Lokomotivdepot. ku'lde 
det da ved Ankomsten itil Hannover vi , ig, at 
HjæLpema kirren der ivar disponi1bel, ikurule han 
derfra telegrafisk afbestille Hjælpemaskinen i 
Kreien en. 

Ved Togets Ankomst -til Hanniover viste det 
. �g, ait den Hjælpema kine, der kulde hdlde ved 
Banegaarden, allerede var benyttet, og ganske 
vist var en anden Maskine paia. Vej fra Remisen, 
for at overtage Reservetjene len; men da Ek,s
prestoget, paa Grun,d af de utætte Kedelrør, a'l
lercde havde tabt uogen Tid un,der Kør len, vil
de Lokomotivføreren ikke afverute denne, idet 
han derved udsatte ig for yderligere Tid-stab, 
samt for Muligheden af at kulle skriive Forsin
ikel e rn.e'lding. Han forl a.tte altsaa til Kreien-
en, hvor han iøvrigl planmæ ig,t skulde køre 

i,genne.m, fm: der at faa den forlangte Hjæ1p. 
Ek pre togets II Afdeling havde til Lokomo

tivfører en 24aarig fogeniørassistent. Det er i 
Ty kla.nd .saalede , at de Teknikere, som, efter 
.a,t have ti'lendebragt den teoretiske U ddannel e 
ved Læreanstalter, gaar over til Banerne, for 
at opnaa · tillinger om Ma kiningeniører, først 
maa udføre selvstændig LokomotivfYThødertje
,nes!e i 3 Maaneder, d<:i kører da en, Tid - ca. 
3-4 Md. - til fodøvel e om Lokomotivfører,
for deref,ler at forr,etle selvstændig Lokomotiv
førertjene le i 6 Maianeder. Den Ingeniørassi
slenl, der var Fører for 11ævnte Eksprestogs 
II Afdeling. harde n top sin første selvstændige 
Tur om LOilrnrnotivfører, og da I Afdeling, som. 
nævnt, havde labl 11ogen 'rid, var Følgen. al 
[l Afdeling efLerhaanden n'1kkede ind paa I
Afd" og fulgte denne i tation afstand. Da nu
Togets I Afdeling land ·er i Kre.iensen - sæl
les Indkør els ignalet a.tler paa top, hvorimod
Udkørselssignalet bliver staaende paa »Kør«,
dette ignal havde, paa Gnmd af Strækningens
Beliggenhed en Kurve, et frem. kudt Sign.al,
hvilket taar ca. 30--50 Meler hag Indkørsels
signa1lel, og da de fremskudte ignaler i Tysk
larul er lave kivesiignaler, der i Mørk<:i 'Viser 2
kraat fOT hinanden -iddende Ly kan de ikke ·

f.orveksles med Indkørsel ignal€rne. Imidler
tid ,nærmer II Af.deling sig Kreiensen tation
med en Ha lighed af ca. 70 km i Timen, da

trækningen er kurvet fu.ar Lokomotivfør,eren 
først sent Øje 'Paa Indkørsel ignrulets • top« og 
•da han imidler,tid derefter ser Udkørseissigna
lets fremskudte {gnal vi e »Kør«, sætter 'han
de!:te i Forbindelse med »Gen,nømkørsel« og for
mener et Øj,ehlik, at Indkørsel si,gnalet er i Uor
den, da han faa ekunder efter har pa seret
dette, og kun er Udkør el ignailel,s grønne Lys,
mener han at have vær-et Genstand for <:it Øjen-
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'DANSK[QKOMOTIVliDENDE 

bedrag. og lykken k r, Ek pr�stogets II Afd. 
kør r op i det paa tationen holdende I Afd. 

pørger man nu, om Lokomotiv.føreren paa 
det kommende Tog da ikke saa del holdende 
Tog. lublyg.ter er var l jo; men 1Jaa tationen 
holdt, foruden Ek pre Loget. I Afd., tillige et 
Per 011 log og øl: God log der ef,ler at være ,over
hal ed af Ek pre togene kulde ad amme 

tr kriing om dis · begge di Tog vi te ogsa 
tændt lullygt.er imod del komm nde Ekspre -
tog og deLte Fører kunde paa den meget kurve
de talion plads ikke afgøre om de røde lut
lygter var paa den Togvej, ban kuld ipa ere, 
eller paa de øvrige Togveje. 

lutl lig kal anfør den mærkelige Tiliæl
dighed ai den om.talte Ing niøra i tents Fader, 
der t· Lokomotivfører, holdt paa iK.reiensen ta
lion med el Toer mod Hamborg, og saaledes 
blev Vidn . til h Id. 

E. K. 

50 SVÆRE 1 E 1 60DST06SLOKO
MOTIVER TIL "SOUTHERN 

PACIFIC LINES". 
Vec1 Otto .Bendixen. 

( luttet.) 

. Del er ogsaa af Intere al mindes, Hl de 
før ·te Lokomotiver af j E Typ n bygget til 
'out,hern Pa ·ific Banen blev konstrueret i J 917 

Hovedtrækkene i iLighed med Litra F-3. Den 
\'iglig l Porandring er Tilføj I en af en Fø
devand forvarm r og en Boo ter.*) Alle Lo
komotiv rnc er kon truerel Lil at bru e lie om 
Brænd 1 og er for ynet med Ov rh der. 

K dien, som benytte Lil Litra F-4, er af 
den lige cylindri ke Type med en H ldning ved 
Bunden af den midter te Ring eller Kedelbælte 
i den Hen igl at tilvejebringe el Lil trækkeligl 
dybt Vandrum under [Forbrænding kammeret 
(Rummet ·om fr mkomm r ved, al Fyrka n 
paa nogle ameri'kan ke Lokomolin•r er forlæn
get el ' tykke ind i Rundkedlen og aal de. 
[oroger det R1,1.m, hvor en væ enllig D l af ,For
brændingen for gaar). Delle forøger K deldia
m Leren fra 90" (2 2 6 mm) ved den før te 
Ring til 100" (2 540 mm) v d Indgangen til 
Forbrænding kammeret. Paa den a11den Ring 
om ]·ærer Dom n, er Længde. omm n lier 

, amlingen anbragt øverst og vej l i hele in 
Længde og de uden er den for lærk l ved el 
indv ndigl og udvendig ælte. Del indvendige 
Bælte er hr dl nok til at omslutte hel r alel 
under Dom ns Grundflade. Hjælpedomen er 
anbragt paa den tredie Ring umiddelbart oven
over , 01"1Jrændiogskammeret og over 15" »M'an
deh ul«, . aalede al Ked! n er lel tilgæng lig 
for nder. øge!. er og Reparationer. 

Forbrænding.'kammerel r 61" (1 625 mm) 
langt og rr vel for:ynel med b vægelig tølte
b Ile ved Rørvæggen, meden. fire Rækker af 

Fig. 2. El E t God tog lokomotiv lil " outb rn Pacific" . 

og -betegnet om Litra F-1. Di Lokomotiver 
vejede 34 000 pound (157 1 kg) og ud \'i klede 
en Trækkraft paa 63 500 pound (2 797 kg). D 
er med th ldigt dfald anv ndt ikke •blot i svær 
God log tjene le men og aa i Per on tog tjene-
Le I aa , ligninger af mer end 2 pCt. Di se 

Ma kin r l lev i 1921 fulgt af et Antal tørre 
Lokomotiver J:ietegnet · om �ilra F-3 med en 
aml L Vægt a[ 3 5 900 pound (J 75 006 kg) og 

en Trækkraft paa 75 150 pound (34 0 1 kg). 
Det nye Lokomotiv om '.her he krive , og om 
e i iFig. 2, er betegnet om Litra F-4, er 

. aadanne Bolt af liver den Jorre ·te End af 
Fyrka en Topplade Ov rgangen mellem Fyr
ka · e og ,Forbrænding kammer er ligeledes af
·Livet ved bevæg lig lølteholto saavel om. ved

*) Ved en •Boosler• forstaas en Hjæl1 emaskine, 
der er kon trueret som en selvstændig Dampma• 
kioe og anbragt under Lokomotivets Førerb_us gen

nem Tandhjul kan sættes i Forbinde) e mea Løbe
ak len og saalede forøge Lokomotivet 'l'rækkraft 
ved Jgan)! , tning og til Overvindelse af ligninger. 

Vi skal i en senerlj Artikel be krive denne 
• 13ooster•.
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'DANSKfQKOMOTIVliDENDE 
de Dele af Fy:rka, en i 1de:rne og !bagud, som 
særlig udvider ig. To meltepropper er an
bragt. en i den forre le Ende af Fyrka en. 
Dæk og den anden over Oliebrænderen dlob. 

clru lningen lil Oli forbrændingen er anord
net i Ov ren lemm Ise med outh rn Pacific',· 
Normallype. 

Kedlen Fødning forcgaar v d n alhan 
ikke-løflcnd Inj klor anbragt paa den højre 

ide og en ·wortJ1inglon combinerel Fødevand, -
forvarm :r og Pumpe paa venstre ide. Denne 
liar en Y cleevne ai 7 200 gallo11s pr. Time (ca. 
32 m3

). l umpco ih væg s ved Damp gennem 
0l Rør fra n Ventil paa Dampfordeling stykket. 

Da Fødevand forvarmeren med Pumpen og 
011 Luflbebolcler r anbragt paa /[a le.in ns 
ven lrc ide lhar del værel nød ven,digt at an
bring de lo kryd forbundne CompoundJLufl
pumper*) paa den højre ide. Disse er an-

/4. 0 Udgangsrør fra »Boo. leren« (Hjælp maski
nen) uden for Rammerne, og del er d rfor an
bragt imellem di . e. Delt Rør gaar i11Jd i Røg
kammerel og udmunder i en ringform0l ah
ning, . om omgiver Udgang røret. 

Cylind:r ne er forede med lobej rn -Bøs
ninger og elve templerne er af lo]Je, l'tal 
med Ringe af løbejern. lemp L·tængerne. 
Drivtappeno og Hjulak terne er al varml paa 
og boret hule. Flang r er anvendt paa alle 
Hjulbandagern til Trod for, at Lokomotiv l er 
konstrueret til al pa ere Kurver paa 20 °. Si
debevæg ligh den mellem kinne og Flange paa 
forre te Kobbelhjul. Driv11jul og bage le Kobbel
hjul er 7

/�" (22.2 mm) 0" paa de næ tforre. te 
og næstbage le Kcbbelhjul amt Truckhjulene 
•f�" (15 mm). Endvidere er der en idebe
vægclig:hcd mellem Hjulnav og Ak elkas en
(indbefat! l Ak elbakke- og ks !kilebevægelig-

Fig. 3. 20 1 E Lokomotiver fra Baldwin's Lokomotivfabrik til " outh ra Pacific" klar til Afgang. 
Trukket af to I I) 1 Lokomotiver fra Pcnn, ylvania Jernba11en. 

bragt lavt under Barrierepladen, saa de ikk 
hindrer Lokomotivfør r ns Udkig fremefter. 

Med den begramsede di ponible Plad maat
tc ærlig Omhu anvende paa Anbringelsen a[ 
Horenc med Hensyn til al gøre dem let til
gængelige og amtidig ikke over kride Profitels 
Græn e. Paa den ven tre ide kræver Føde
vand forvarmeren et 4" Føderør, om er an
bragt under Barri · repladen og over en af ,Lu fl
beholdern . Denne er 01:ilhængt i løbeslaal. -
Bukke eller tøller, som er pecielt konstruere
de li I at give Plad for Føderørel. Paa bøj re 

id er der ik;j,;e Plad til Arubring I en af det 

*) Herverl forstaas en Luflpumpe. hvor H. T. 
Dampcylinderen er anbragt om L. T. Luftcylinderen 
og L. T. Dampcy:inderen om H. T. Luftcylinderen. 
Luften faar sin første Kompression i den store Luft• 
cylinder for derpaa i den lille at kompres eres til 
Arbejdstryk. 

heden) paa I ' 3/,o" (46 mm) v d de Iorre Le Koh
belhjul og 0/iu" (7,9 mm) ved de idste. Der 
er anvendt br de Ak eJlagere. De maaler 13" 
X 22" (330,1 X 55 ,2 mm) paa Drivihjulene, 
meden de idelbevægelige AkseJJagere paa den 
forre le Ko]Jbelak el er 11" X 20" (279,3 X 
507,9 mm). 

Den bage le Truck er af Delta Typen og den 
r ind till li med Drivhjul ne og de to bageste 

Kobbelhjul. Til den Hen igt er den bageste 
Balance drejelig forbunden med Truckrammen. 
Hovedrammerne er støttet paa Truckcentret og 
ligeledes paa to Glidebærere anibragt for sig 

lv .bag Truckhjulene. Vægten paa Truckcen
lrel overføres ved en Tværdrager. »IBoo teren« 
er an1bragt paa den bage le Travers paa Truck
rammen, om er ænket til lrækkeligt til at 
kaffe den fornødne Plads. 

tempelgliderne er 15" (3 0,9 mm) i Dia-
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meler og beregnet til en Maksimalvandring paa 
7" (177, mm) og et kon tant Forspring paa 
1

/•" (6,3 mm). tyringen er af Walscbaert's
(Heu iruger) Type og manøvreres ved en Ra
aonnet Kraft�Om lyringsmekanisme. 

Hovedram.men er af massiv Konstruktion 
med ens Tykkelse paa 6" (152,4 mm) og en 
faksimal Dybde af 14-" (355,5 mm) under Cy-
1 i ndersadlen. 

Førerhuset er forhold vis kort, men del 
har store Vindue aabninger i Siderne og sær
lig Opmærksomhed er anvendt ved Anor,clnin
gen af Armaturcn. Dampfor-deling tykket fll' 

anbragt uden for Førerhuset og de for kellige 
Ventiler har forlængede Haandtag, som er ty
deligt mærkede. Lubrikatoren har 7 mørerør 
indlbefattet dem til Fødevandspumpen og ,Boo
ster« Ma kinen. f<'ørerihusets Bredde er 10"-
10" (3 301 mm) og Lokomotivets Højde 16'-
4" (4 977 mm). 

Tenderen er bemærkelsesværdig baade paa 
Grund af sin Konstruktion og Rumindlhold. Den 
er af Vandel'hilt Typen og kan rumme 4 000 
Gallons (l 174 Liler) Brænidselsolie og 12 000 
Gallooo (54 522 LileT = 54,5 m3) Vand. Vand
tanken har en, Diam Ler af ca. '--6" (2 5 0 
mm) og en amlet Længde af 36'-73/." (1116
mm). Den thviler paa en almindelig løbe Laals
ramme lavet i et tykke med Bufferne og Tver
drag-erne, der tjener om tølle for Tanken.
Tværafsla'llden om den udvendige Kant af de
lo Længderammer er 51" (1 395,4 mm) og En
derne af de forreste og bageste Buffer er afstive
de ved diagonale Dragere. Tru ken ,er af tan
dardtypen med løbe taalsrammer og for ynet
med baade piral- og tredobbelte almindelige
Blad fjedre, Ak ellagerne er 6¼" X 12" (165, L
X 30(7 mm). ,ideforibindel er er kun an
venidt ved den bage le Truck. Vægten af Ten
deren et· i tjen tfærclig land ca. 223 000 pound.

I .Fig. 3 e de ov01rnævnte 20 1 E L Lokomo
tiver, Litra F-4 amlede i eet Tog og klar til 
Afgang. De er for pændt 2 tandai,d 1 D J 
God bog; lokomotiver (Mikado Typen), Ll.tra L
I • , tilhørende P-enn.sylv.ani,a Jerni>anen over 
-hvi Omriaaide den før le Del af den lange Rej-
e ga.ar til Cor icarua, Tex,a , hvor de 20 Loko

motiver kulde .afleveres til ,Tbe oubhern Pa
cific« Jerrubanen. I ,Railway and Lo ornoli\'<'
Engineering« kriv s, at dett •· ærlig hemærkcl
sesvær,dige pecialbog« overalt, hVIQr d,el kom
frem, hilste af mange tusinde Mennesker, id t
man � debte rua et virkeligt Tegn paa bedre
F,orr,etnin1gsvilkaar, el Var,sel om bedre Tider.

DAMERNES INDSAMLING 

BIDRAGSLISTE OVER INDSAMLINGEN TIL ET 

FORENINGSBANNER 

'kcinderborg: 
Lokomotivførerfruerne H. I. Prikke, Bane

,gaa11d vej 16, Kr. 3.00, . C. Niel en, Nørre
gade 40, t., Kr. 3.00, . Hansen, ørregade 
1�0, 1. ., Kr. 3.00, C. F. Rosenvold, ølystkvar
,teret, Kr. 3.00, A. E. Jensen, øly tkvarteret, 
Kr. 3.00, E. Ander en, ølystkvarteret, Kr. 3.00, 
H. Peder-sen, ølysbkvarteret, Kr. 3.00, P. Haug
sl d, ,Lien«, Egholm vej, Kr. 3.00, Evald I iel-

n, ,Karin minde«, Kr. 3.00, P. A. Jensen, 
Egholm vej, Kr. 3.00, A. P. Andersen, Mølle
vej, Kr. 3.00, H. Lind, ,Bail.cke1ly«, Korsvej, Kr. 
3.00, H. Emig, Villwvej, Kr. 3.00, J. S. Christen-
en, Ø tergade 10, Kr. 3.00, 0. H. Christensen, 

Ø lergade 26, Kr. 3.00, M. F. Hansen, Adel
gade 112, 2. ., Kr. 3.00, J. Chr. ielsen, Adel
gade 127, 1. ., Kr. 3.00, A. for,tensein, Vælde
mar gade, K,r. 3.00.

Lokomoti-vfyrbøderfruerne A. Hansen, Ba
negaardsvej, Kr. 2.00, V. lepbensøn, kande
rnpgade, Kr. 3.00, E. H. ielsen, Skanderup
gaide, Kr. 2.00, A. Jacob en, ørregaide, Kr. 
2.00, L. Rasmus en, Kirkevej, Kr. 3.00, K. M. 
Han n, Ø tergade 26, Kr. 3.00, E. M. J. Gra
vesen, Korsvej, Kr. 3.00, E. Jørgen.sen, Kors
vej, Kr. 2.00, E. Mikkel en, kanderUJ)gade, 
Kr. 2.00, J. C. is en Kr. 2.00, C. V. ielsen, 
Ve tergade, Kr. 2.00, A. Laroon Kr. 3.00, S. 
He'Ldt Kr. 3.00, Gjødesen Kr. 2.00, J. Jensen 
Kr. 2.00, C. F. Peter eu, Lohmann vej, Kr. 3.00. 

ilkeborg: 
Lokomotivførerfrue If. Reel und, Toldbod

gade �5, Kr. 3.00. 

/i' rederikshavn: 
Lokomotivførerfruerne C. E. Buch, Amalie

gade 1, Kr. 3.00, J. A. Bech, Jernbanegade 3, 
Kr. 3.00, . A. øre.nsen, ka.nsegade 20, Kr. 
3.00, M. F. Mour,ilzen, øudergade 45, Kr. 3.00 
0. E. Larsen, E.milievej 30, Kr. 3.00, J. iel
·en, E·lmevej, .Kr. 3.00, C. C. V. Mogensen,
J-løycr gade 26, Kr. 3.00, . C. ielsen, Høyer -
gade, Kr. 3.00.

Lokomotivfyrbøderfruerne Th. keltved, øn
d rgacle 5 , Kr. 2.00, . Møliler-Jensen, ønder
gade 102, 1. ., Kr. 2.00, H. Beng, Helenegade, 
Kr. 2.00, A. K. Je;n en, øndergade 101, Kr. 
2.00, P. hersen, Niels Mør.ksgade 5, Kr. 2.00. 
A. F. Conrad.sen, øndergade 96, Kr. 2.00, V. 
Eri· en, Ørnevej, Kr. 2.00, . Lindholm, Ba
rak_ken, Kr. 2.00, \. N"ielse11, olba.kJrnvej, Kr. 
2.00, H. Lytzen, A ylga,cle 3, Kr. 2.00. 

Hjørring: 
Lokomotivførerfrue G. 0. L. Ch,ri  iensen, 

Tørholm vej 2, Kr. 3.00. 

Aalborg: 
Lokomotivfyrbøderfruerne C. V. Rasmu sen 

Kr. 2.00, Jul. Hansen Kr. 2.00, F. · . Hege-
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'DANSK [QKOMOTIVliDENDE 
lund Kr. 2.00, S. C. Ander en Kr. 2.00, E. Len
nø Kr. 2.00, iQ. Jen en Kr. 3.00, M. Frederiksen 
Kr. 2.00, C. Ringsled Kr. 2.00, Chr. ørgaard 
Kr. 2.00, . E. Boye Kr. 3.00, A. A. Haa,rbo 
Kr. 2.00, Th. Nørg-aard Kr. 2.00, V. . Vibe 
Kr 3.00, V. E. Johansen Kr. 2.00, C. V. ø
rensen Kr. 2.00, V. P. Je.nsen Kr. 2.00, A. 
V. G. Jensen Kr. 2.00, v. Nielsen Kr. 2.00, C. A.
Latter en Kr. 3.00, C. Olemmensen Kr. 2.00,
H. C. Moden en Kr. 2.00, iF. 0. Ove..seru Kr.
�-00, A. M. Tørnning Kr. 2.00, Viggo Jørgen
sen Kr. 2.00, J. A. Jeppesen Kr. 2.00, M. Chri
. ·Len en Kr. 2.00, K. . Krogbech Kr. 2.00, Fru

p-r. E. Krrrndsen Kr. 2.00, d'Hrr. Aspr. Frilz
Han,s n Kr. 3.00, Olu. Jen. 11 Kr. 2.00, V. 
Nyg. Pedersen Kr. 2.00. 

!alt Kr. 210.00.

HOVEDBESTYRELSESMØDET DEN 

20. og 21. AUGUST 1923

Alle var ti'1slede. 

J. H ovedka ·sererens Kvartalsberetning.
Hovedkassereren afgav Beretning om 1Hoved

ka sens lait.us pr. 19. August 1923, efter nogle 
Bemærk11inger af del 1kritiske ,Udvalg toges Be
retningen Lil EfterreLning. 

2. Foreningens 25 Aars Jubflæum.
Formanden redegjorde for det i denne An

ledning nedsatte Udvalgs Arbejde. Toges ti'l Ef
-terretning. 

3. Beliandbing af de forskellige Udvalgs Ind
stillinger.

Formanden omtalte en Række Sager, der
havde været behand1ede i Forr.etnings-, Løn
nings- og Tjenesletidsudva'lget, ·herunder et 

pørg&maal angaaende iFridagsifor-holdene i 
Glyngøre, en Tjenestefordeimg i Aalestrup o. 
fl., der vil blive rettet tHoovendelse til Gdir. 

Fra Rekreation udvalget forelaa en Indstiil
ling anigaaiende den fremtidige Regn,ska!bsform. 

Efter nogen Di kus ion -toges de foreliggende 
ager ti'L Efterretning. 

4. Meddelelser fra Formanden.
Formanden meddelte, at der forIDentliig fra 

1. Oktober d. A. kunde verutes en Forhøjelse a1
Kontingentet til ygekassoo, og at der i nær
Fremtid kunde ventes en endelig Afgørelse af
Tand læges pø rgsmaailet.

Ændringer til Vedtægter for ordisk Jern
banemand Union havde været behandlede i et 
Sekretariatmøde i . L. F., ,og viI nu bli·ve fore
'lagt . J. U.s Repræsenbantsskabsmøde. 

I pørgsmaalet angaiaende Varigiheden af 
Lokomotivpersonalets Uniformseffekter har Mi
nisteren truffet den Afgørelse, at for de Uni
fom1seffekter, der var forfu.ldne i Foraaret 
1923, gælder de før 1. Januar 1923 gældende 
Leveringlerminer. 

pørg maalet angaaende OpholcLsbygningen 
i trib maatle nu ranses om værende i Orden, 
den endelige -Ordning angaaende Bygmu,gens 
Indretning vil blive truffe.n ved en iForhandling 
med 2. Di lrikt. 

agen angaaende nogle Ændringer i Ancien-
11 i letsreg<lerne for Lokomoticperso.nalet var bragt 
i Orden. 

I en ag angaaende Overarbejdspen,ge til en 
Lokf. paa Gb. havde man fra Gdir. modtaget 
Afslag. 

Formanden Meddele! er loges Lil Efterret
ning. 

5. Meddelelser fra Forretningsudvalget.
Formanden redegjorde for den første For

l1a-ndling -ang,aaende 2 Mand betjening af visse 
Hangerma kiner, man ·kunde næppe forvente 
imødekommet an,dre end 1 Mas.kine i Randers, 
og G.dir. vilde tage und�r Overvejelse en Maski-
ne ,paa Ø Le1,bro. 

elve pørgsmaa:let om »Førere paa Ran
germaskinerne• kan venles rat ,kJomme til For, 
handling i lutningen af eptember Maaned. 

Toges •til Efterretning. 

6. Behandling af forebiggende Sager.
Et pørgsmaal rangaaende Anvendelse af Ef

ter yn 2 og 3 behandiledes, det vecLtoges at søge 
F'orhandli,ng med 2. Distrikt om agen. 

Angaaende Forberedelses- og Afslutni-ngsti
,derne .for ,de ny Loko. Li,tra H vedtoges det at 
Lil.skrive Gdir. 

Fra Kreds 1 forela,a Øn,ske om paa ny at 
rej e Spørg maalet angaaende Lønancienuitet 
for de Lokf., der vaT sal tilbage ved ø:nderjyl
lands Overgang til Danmark. 

Henviste til F·orretning udvalget. 
En Sag angaae,m] Anciennitet for Turbe

sætlelse i Tønder henvi.-te. Lil Fm,mandens Be
handling. 

Anigaaende en forbedret Tjenesteainciennitet 
for en Rrangerfører i æ. var deT retlet en Hen
vendelse til Gdir. 

Fra iGb. var rettet Henvendelse angaaende 
2 Mandsbetjeniu,g af Vanlø ema&kinen. 

agen henvi tes .til Forretningsudvalget. 
En ag Ira Kb. angaaende kombineret ,Ran

ger- og Re ervetjen te 1henvistes til Tjenesle
tidsudva1get. 

Fra g. forelaa en Beklagelse angaaende Ud
ledel e af FT�pas. 

Hen viste -til LForrel;ning udvalget. 
I Aruledning af en lHenivendelse fra Ms. 

Lo,kf. angaaende Besættelse af Pladserne paa 
nyoprettede Depoler paa den sjæll. Midtbane, 
vedtoges det at svare Afdelingen, at de paagæl
dende Anciennitetsregler maatte oveTholdes. 

Fra foternationa!l Transportarbejder For-
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 
bun.d ,·ar modtagel Anmoclning -0m en Række 
O,piysninger om Løn- og Tjenesteforhold m. m. 
fuT det dan.sike 1-0komotivpersoruale, Oplysnin
gerne var udarbejdede -0g tilstiillede Forbundet. 

rntidig havde Forhurudet frem.sendt Opfor
dring ,til Indmelde[ e i I. F. F., idet vedtoges ikke 
at indmelde sig. 

K. J. 

LOKOMOTIVFØRERNES KREDS

BESTYRELSESMØDE DEN 20. AUGUST 1923 

Alle var .fil lede. 
Punkt 1. Meddelelser fra Kredsformanden. 
Kredsformanden meddelte, at man havde haft 

en F-0respørgsel til Beihandting an,graaende 
Standsning foran Lop.sig:nal. - Omtalte en Sag 
angaaende Godtgørelse for Deltage] e i ignæl
k,ommi iorusmøder, og redegjorde Jor en Fore
s,pørgsel i et Ancienn.i,tetsan1iggende. Kom der
efter ind paa en Sag angaaende et pensioneret 
Medlem. 

Efter en tkor,tvarig Disku ion om forskellige 
ager ,gik rman over til 

Punkt 2. Behandling af foreliggende Sager. 
Kred formanden omtalte en Sag a:n•gaaende 

Lørun.ing anciennitet for en Del Lokomotivførere. 
Oplæste i den A.111ledning en Skrivelse fra Gtme
ralsekretariatel. agen skulde dermed være 
S'luttet. 

F,or kellige Kredshestyrel. esm,edlemmer ud
talte sig derefter til Sagen, og man ened om 
at hen,stiiile, at agen genoptoges. 

Man diskuterede ,derefter pø.rgsmaalet an
gaaende dobbel,t Husføre'l. e, , om det vedtoges 
nærmer a,t un,dersøge. 

Kredsformanden omtalte forskellige Tjene
,stetidssager, som efter en •Disku ion hen vistes 
ti:l H. B. videre Behandling. 

Pimkt 3. Kred kassereren. Over igt over 
Regn.skabet. 

Kredskas ·ereren gennemgik Regnskabet for 
første Halvidel af Aaret 1293, der viste ganske 
normale Indtægter og Udgifter. 

Regnskabet toges derefter til Efterretning. 
C. M. C.

LOKOMOTIVFYRBØDERNES KREDS

BESTYRELSESMØDE DEN 20. AUGUST 1923 

Alle var til. ted.e. 
Kn-edsformanden forelagde for.skellige Sager 

som 1behandledes, bl. a. en ag fra Thisted ,an
ga,aende Turhesæltelse, der afgjol'des derhen, 
at de æ'1dste kulde forrette Afløsnimg.stjeneste. 

Nis en Hansen. kjelde, oom ·havde frem
skaffet ine originale Papirer fra Ty kland, 

meddelt Tjene t ancien111itet om LokJb fra 16. 
Januar 1909. 

En A11cie1witetssag fra Es. kunde af for-
-skellige Grunde ikke fremmes. En Forespørg
el angaaen,de Bytnin1g fra Vamdrup til Assens 
besvaredes imø.dekommende. En ,Forespørg
sel .fra Langaa anga.aende Aspiranter Adgang 
til at 1køre i Tur besvaredes ·derhen, at Tjene
sten maatle deles ,mellem samtlige Aspiranter. 

Kredskas ereren fremlagde Regnskab over
sig,t pr. 16. August 1923, der udviste en Ba
lance stor Kr. 27 961 toges til Bfterretning. 

Formanden medde1te, der havde været For
handling angaaende 2 Mands Rangermaskiner, 
en ny Fonhandling angaaende 1 Mandsbetjening 
vilde finde Sted i · eptember Maaned. 

Carl Petersen omta'lte Ancienni.tet agen, de 
for Tiden vanske'lige Permissionsforhold ved 
flere Depoter i Jy,lland amt oply te, at Forhere
del estiden til de nye H Maskiner var aldeles 
utilstrækkelig før tnævnte pørgsmaal kulde ti'l 
Forhandling med. Administrationen idstnævn,
te 2 Spørgsmaal henvi te ti'l H. B. Mødet. 

0hr. Nørgaard. 

25 AARS JUBILÆUM 

H. F. C. Conradsen. 

Den 1. ep!. fejrede Lokomotivfører H. F. C.

Conradse11. Gb., i.it 2·5-aa.rige Jubilæum som Lo� 
komotivmand. Jubilaren, der ved sin An, ættel:. 
se kom til Ar., kom herfra til Kh. i Maj 1901. 
Ved Forfremmelse til Lokf. i 1910 kom C. til 

truer og atter tilbage til Kh. i 1913. Jubila
ren er saaledes •særde'le godt kendt ogsaa i 
Jylland, er inderst inde af en godhjertet og 
brav atur, har en vis livlig Maade at for
tælle sine iHi torier pa:a, der hernleder Opmærk
somheden paa ham. - Kollegerne paa Gb., 
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 

hvi ympati og Ag� lse Jubilaren aennem de 
mange Arar ba,r vundet, sender herjgennem sin 
bed te Hil n paa Højtid dagen, 

l. M. Schm,idt,
Fmd. Afd. 1. Gb. 

Peter Haugsted, 

Pet r Haugsted blev ansat 1. September 1 9 
i Ar., ,·ar . enere Rangerfører i Randers blev 
forfremmet til Lokomotivfører i truer den 1. 
Maj 1910, forflyttede senere til Aarhus, og var 
blandt de Lokomotivførere, ·som tvangsforflyt
tedes i 1912. Jubilaren har enere været i Skan
derborg og øn.sker nu at blive der. Jubilar�n 
er en støt O" ;,e indig }land, der kan glæde sig 
ved et god, Helbred og sine Kolleger Agtelse. 
Afdelingerne i S:kanderborg bringer ham sine 
bedste Lykønskninger paa Jubilæumsdagen, med 
Haab om at vi i mange Aar maa beholde ham 
1 vor Midte, som et godt E.ksempe·l for nye til
tnedende Kolleger bla,ndt Lokomotivmændene. 

0. H. Christensen.

PLASTISK TRÆ 

be-taar af Kollodfrum og ganr ke finit Træmel; 
det fremstilles falbrikS!Illæssig af et engel k Fir
ma og skal egne ig ,gan. ke udmærket ti,l Mo
delfaibriikation Modellering og om Fy,ldrnrusse. 
Det kan fast,gøres paa Træ og glattes ud aa 
det dækker en 'større Flade, er vandtæt og ra,der 
sig bearbejde ganske som Træ. Det kan drejes, 
høvles, ,behandles ·og polere med aJ11dpapir, 
li·ge om man ogisaa kan driv øm i det. 

Ved Hjælp ai rt Opløsning middel la,d r del 
sig atter blødgøre. 

T. f. M. 

TRANSPORT AF GLØDENDE NAGLER 

ker paa flere Værfler v d Hjælp af Rørlednin
ger. Penilex Naglebø en anvende saaledes 
af � . Y. kiibsbyggeri og omfatter en E e og, 
et kydeapparat i Forbinde! e med en bøjelig 
Ledning. Er � ag! n glødende, anbringe den 
paa en V ntil i kyderens Hoved, aglens Vægt 
aabner Ventilen, og den falder ned i M:askinen, 
hvorefter Ventilen aller lukkes automati k og 
den glødende iagle ende afsted ved at trykke 
paa en Fodbrem e, som sætter kyderen i For
binde! med Tryklufbbeholderen. Af. tanden fra 
Arbejd ted til Es. e kan rære ca. 40 m, eller 
mere, Hastigheden 16 m - op eller ned hv r 
tredje ekund. Apparatet har aaledes af, epdt 
• agler over en Di Lance paa 50 m paa lidt over
9 ek. uden noget Fald i Temperaturen.

T. f. JI\ 

HAR DET VÆRET VERDENS STØRSTE 

TOGULYKKE? 

I den Lille fran ke By ain,t J an de :Mau
rienne i avoyen aJ lørede den fran ke Krig -
mini iter :.\faainat for en Tid siden et }lindes
mærke over de Omkomne ved en Jernban.eulyk
Jrn, som -iges at have været den tørste i Ver
den, hvad Tabet a,f :.\fenneskeliv m. m. angaa,r. 
Sagen har hidtil været holdt hemmelig af <le 
franske Myndigheder. Det var Nabten m�llem 
den 11. og 12. )I ovember HH 7, at Ulykken skete. 
Et tungt lastet Tog med permitterede fran ke 

o'ldater fra 1Piave førte over Morut Cevislinien, 
og Lokomotivføreren mærkede allerede i }font 
Cevi. -Tunnelen, at Bremsen vigtede. Bamen 
drives ved Elektricitet. Da han kom ind paa 
den Iran k,e Grænsestation Madone, nægtede 
ham at føre Toget videre, da 1han kønnede, at 
Toget var for tungt til, at Brem n kunde virke 
nedad det �i,d te ty.kike til den fraru ke lette. 
Ham havde kørt ,paa trækningen i 18 Aar. 

M�Ji.tærkomrrui .. æren ,kommanderede ,imid
lertid Afgang, og Lokomotivføreren lystrede. 
Bremsen vigtede saa godt som tra.ki , og en 
rasende Fart begyndte langs med en Bjerg
flod. Nede i Dal n gik Jel'lll.vejen pa.a e-n Bro 
over Floden. og her ;;;tyrtede hele Toget i Af
grunden. Der gi,k traks Ild i Toget, og Vog
nene g.i,k op i Luer. 

Frem af Ruinerne drog malll J 50 fol'brændte 
og lemlæstede oldater, medens 437 ha'Vde fun
det Døden strruks. iBlandt de reddede var Lo
komotivføreren, og han 1blev senere stillet for 
en Krig ret, men frikendtes. Militærkorn.mi -
særen, h'Vis uforstandige Befaling ha:vde frem
kaldt hele Ulykken. gi·k fri. 

(• ignalen•.) 
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'DANSK fQK6MOTIV1iDENDE 
SYGEKASSEN 

Jernbanelæge A. G. Lauritzen, Ve terhro
ga,de Nr. 82, er bortrejst fra 31. August i ca. 
6-7 Uger.

Hans Prak,sis varetages i nævnte 'l'i,dsrurn
af Læge ·0siier, Veslerbrogade Nr. 19, Telf. 
Vesler 3386. 

Konsultationslid: Kl. 1-2. 

TAKSIGELSER 

Hjerl lig Tak. til Fr,edericia og -Vej'le Af.de
ling for udvist Deltage!. e ved mine 2 ønners 
Begrav,el e. 

Lokomotivfører S. Bang og Hustru, 
Fredericia (p. t. Vej1le). 

Hjerlelig Tak for udvist O.pmærks•omhed 
ved mil 1-0 Aars Jubi'læum. 

Alex. Pelch, Gb. 

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER. 

Sj.- ;ry1. 
Falst. 1''yn 

12071ab 

12065ab 

12072 
12073 
1207fi 10630 
12079 10639 

NYE BØGER 

Dewar. ir Douglas Haigs Com
mancl. 
Asquith, Margot. 'l'he Autobio
graphy. 
Churchill. The world crisis. 
Kirkeby, Anker. Evige Tanker. 
Oppenheim. Hævnen. 
Carpenter. raar Kærligheden mod· 
nes. 

12083 Schnitzler. Reigen. 
11690b 10244b Leopold, Svend. Ludvig Holberg Il 

Roman. 
'.9774bc 10620 Gorki, Marius. J\1it Liv II III

12100 
12102 7472 
12104 10612 
12107 10665 
12108 10624 
12109 10637 
12110 6429 
12114ae 

12147 10631 
12166 106�2 

12160 10636 
12161 10658 
]2162 10660 
12164 
111864b 10649 
J 2171 10643 

12172 1066 
12176 
12176 10667 
12177 10645 
12178 

12183 10669 

12076 
6496rv 
12084 10611 

Mellem Fremmede. Læreaar. 
W eis. Kærhøge. 
Egeberg, Edv. Af et Unodomsliv. 
Brehm. Menneskeaberne. 
\'ollquartz. Det gamle Chatol. 
Krane. Mitras-Skibet. 
Bokkenheiser. Klubliv. 
Duncker. Ludvig d. 14. Elskerinde 
Jenssen Tusch & Lindbæk. Ver
denskrigen. 
Rørdam, Vald. angen om Danmark 
Erichsen. Erieh. Fest og andre 
Fortællinger. 
Anker, Jens. De tavt!e Søer. 
Soya. Kvinderne i Persien. 
Stockholm. Vejledning i Fotografi. 

Færd elsbogen. 
Lejrsport for Drengen 

Fabricius. Regensen gennem 100 
Aar. 
Reick, B. Hun og han og de andr . 
Koebner. Frisind og een Kvinde. 
Bennett. Kærlighedens Labyrint. 
Gravlund. Skelstene. 
Hard. En falden Kvindes Skrifte
m:.al. 
Christophersen, Marie. Fra Hede
boegnen. 
Meyn. Stakkels lille Eva. 

Fliej!"ende Blåtter 1918-22: 
Aakjær, J. Po fir gloevend Pæl. 

TIL 
t;BMSbI-5 

Overført fra D. S. & M. F. ti:l D. L. F. 
1-7-23 iLokrb.-A pr. Axel Hans0D., Esbjerg.

�ELSETJL� 
ADRESSE�� 

Lokomotiv! ører af delingen: 
Tønder: Formandens Nav·n og Adresse ret

ites tiil: K. P. Kristian en, Jembanegaide 1, 1. 

Lokonwl·ivfyrbøderaf delingen: 
Acirhus: Formain.den,s Navn og Adresse ret

.tes til: Carl Peter.sen, Lundbyesga,de 12, 4. 
- Kassererens av,n og Adresse rettes til: 
0. H. Ottzen, Frederik alle 149, 2. 

Skanderborg: For-mandens avn o.g A,dresse 
i:-ettes tii: L. Rasmussen, Banegaard,svej 31. 

Skel,de (Unde!'afdeling): Repræsentantens 
Javn og ,Adr�sse rettes til: M. Carstensen, 
ikelde. 

Vdnævnelse. 
Lokomotivfører . .Andersen, kanderbor.g, 

ierter Ansøgning ifølge Opslag tH iLokomotivme
ster II i Struer fra 1-9-23 (min. Udn.), 

Lokomotivfører Niels P. ielsen, Esbjerg, 
ft.er An øgn�ng ifølge Op lag til Lokomoliv

mester II i E ibjerg .fra 1-9-23 (min. Udn.). 
if.,okomotivfyrbøder J. A. J. H. JakohseL1, 

1agelse, til iLokomoliv.fører i iLøgumk.1-oster fra 
1 -23 (min. Udo.).

\Lokomotivfyrbøder J. E. Larsen, Odense 
(Riangerfør,er) ti'l 'Lokomotivfør,er i V.rum.drup fra 
1-8-23 (min. iUdn.). 

LO:k,omoti<v.fyrhøder J. Hansen, Randers, til 
Lokomotivfører i Tinglev fra 1-8-23 (:min. 
Udn.). 

Ha:aa:JJdværker P. A. M. Ja.oob en, Kbhavos 
·God 'bgd., til \Lokomotivfyrbøder i Brande fra
1-8--23.

•Raiandværker H. E. C. Olsen, K.bhavns
God· bgd., til Lokomotivfyrbøder i [Brande fra
1-8-23.

Haandvæ'.l'ker P. J. Olsen, Gjedser, til Loko
motiv.fyrbøder i Gjedser, fra 1-8-23.

Haandværker . C. Poulsen, .A:alborg, til
Lokomotivfyrbøder i Brande .fra 1-8-23.

Ha,andværker ,0. F. E. C. Kioldt, Kbhavns 
•Godsbgd., til Lokomotivfyrbøder i Brande fra
1-8--,23.
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1>ANSKlQ.KOMOTIV1iDENDE 
Haandværker K. R. Hansen, Gjed er" til 

Lokomolivfyrbøder i Herning fra 1 - 23. 
Haandværker L. P. T. Bendixen, Esbjerg, 

LokomoLivfyrboder R. Chri loffer en, Bran-
d , fler An øgning lil lagel fra 1 -23. 

Lil Lokomotivfyrbøder i • redericia fra 1 23. 
Haandværker A.Thor en, Kbhavn Godshgd., 

Li1l lLokomoLivfyrbøder i Tønder fra 1 - 23. 

LokomoLivfyrb der H. F. B. Lundby, Bran-
de, efl r An øgning lil E bjerg fra 1---8-23. 

Afsked. 
Forflyttelse. 

Lokoonoliviører H. V. K. Agenholl, Va.m-
dn1p, efler nsøgning Lil Kbhavn,c; God bgd. 
fra 1 -23. 

Lokomotivfyrbøder H . C. Linkhu en, K·h-
havns Godsb d., under 23 - 23. 

' .. Lokomotivfører J. Olsen, Tinglev, fler An-
søgning til Aarhus H. fra 1 -23. 

:Lokomolivfyrbøder J. P. E. Larsen, Bran-
de, efler Ansøgning til Rander fra 1 - 23. 

AALBORG• BRØNDUM • HOBIIO 
AKVAVIT'RII 

--Ø~9'i4illa@:s 
------------------- ---------------

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

35 KR. 

Nærværende Nu mmer er a/ti;v~nt 
paa Avispostkontoret de11 5. Septbr. 

C. B. Møller & Co.s 

I !.~~~r l~•~t~ 
fabrikeret af de fineste Tobakker I Det er den bedste 15 Øres Cigar 

L. P. Ais trup leve-
rer Søgræsm øbl., Divaner, Tæpper, 

pisest., ovevær. , Børne-, 
Ungpige- O/l Bondemøbler 

Ra1.t, b e t1d10,: 
TORVEGADE 20 

Sporvognslinie: 2-9-19 

Ri\JAGERE 

VICTORIAGADE I 
giver J ernbanemænd 5¾ Rabat 

Godt og nøjagtigt A rbej<le. ø Amk. Gummivare 
Industri Vestergade 3 lb,,. , ø. V Modmprojter, S,oiteu- l s11,pl,jm1,tler 

Ill. Prisli.ste 11104 llO Ørt I Frimr~. 
DISIRET nsrEDITIO! T,lr. •1•• 1191 

Jernbaoeml'n4 JO pCt. Rabat 

STØT VORE ANNONCØRER 

Lj"71kkii 
Restaurationen paa 

Næstved Bane g a ard 
bringes i velvillig Etindring. 

Ærb. Chr. Jensen. 

1 Bryggeriet "F; niks" 
i Næ stved l 
! Lager, Pilsner Øl ) 
j anbefales l . 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

med ny 
patenteret 

Luftblandi:np 
Bepl&tor 

(Hvid .Porcelænaem&ille) 
med Clrlrol&tion&-V armek&na.ler. 

Jlind1te Ga1ror1trus 
Regelmæssig V armefordeling -

Stearnlnar paa Rl•t 
Ovnen, hTori a.lting lykke, 

Skandlna'dens største Speclal -
udstllllnar, 

Vestergade 2 G1.nf~~. 
---- Tlf. 1.•s1.~ 

Redaktion : Vesterbroi;rade 98 a 2, Kjøbenhavn B. Anooøct>-Expeditioo: 
T lf. Vester 8173 eller Vester 8113. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
.Aboneaentspris : 6 Kr. aarlig. 

Tegnes paa alle Poøtkonterer i Skandinavien. 

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

Kontortid Kl. 10- 4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, København F . 
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