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DE FREMSKUDTE SIGNALER. 

Vi be. kæfti0ede o i nærværende Blad 
Nr. 15 for 2. Au0u t dette Aar i en lille 
Arlikel med de For øo-, der for Tiden fore
tage· med frem kudte ignaler uden Arm. 
Da For øgene nu har slaaet paa i en læn
gere Tid, oo- da man, siden vi id t be kæf
tigede o m d pørg maalet, har for, ynet 
amtlio-e frem kudt · io-nal r i Køben

havn, ørr port, Ø t rbro oo- i, alby med 
elektri ke Blink:l , kan d t være af Inter-

e paan:v at omtale de for kel lige y te
rner af Blinkly oo- ignaler, og da pecielt 
fordi di� e Forsøg følg med stærk Op
mærl omh d fa Lokomotivpersonalet. 

Vi mener at have bem· rket, at de elek
tri ke Blinkly ignaler paa de københavn
ke tation r ikke arb jd saa regelmæ -
igt og paalideligt, nom d t er øn keli0t. 
aar de arbejde bed t, er, saa vidt vi kan 

kønne, Blink og Mørke �f amme Varig
hed, i Mod ætning hertil skal vi nævne, 
at de ven ke ga Blinkly anvendt i de 
alm. frem kudte ignal har n Ly tid paa 
i/10 ekund o0 en Mørketid paa "/,o ekund. 
Det kunde maa ke være nærJioo- nde at 
drao-e den lutnino-, at del længere Blink 
maatte være at foretrække, men aalede 
er· d t ikke, tværtimod er Forholdet det, at 
det rnn ke A0ablink har d n Fordel at 
virke, om ,i maa bruge det Udtryk, irri
terende, d. v. s. at det netop ejer de Egen-
kaber et Ly ignal, der kræver Opmærk-

�omhed, maa \'ære i Be iddel af for at 
\·irke tilfred tillende. Hertil komm r end
vid re, at det elektri k Blink i ammen
lignin0 med det ven k Blinkly nærme t 
kan karalderi ere om dovent. aar vi 
brn o- r det dtryk om del lektri ke i0nal 
kyld s del, at Overo-ano-en fra forke til 

L>· ker gradvi , hvilket har in naturlige
. Aar ag i, at d t er en elektrisk Metal

traadslampe, der kal tænde og lukke , 
g en Tid tao-er d t for at bring Lamp n 

op til fuld tyrke og Traaden til at blive 
ort io-en. ort almindeli0e Blinkly, io--

nal ejer i Mod tning hertil den fortrin
li o-e Egenskab i el u fra kul ort forke 
at give el glimrende karpt Ly , og netop 
i di se bratte O ero-ange fra MøTke til Ly 
ligger ignalet Fortrinlighed. Det elek
tri ke ignal er upaalidelio-t, til Tider blin
ker det flere Gano-e med meg t korte Mel
lemrum, til andre Tider med betydeli0t 
læno-ere M llemrurn. For d n der ikke 
ved b dre Be ked. vild d t ligge nær at 
antage, at pparatet, der dirigerer Blin
k ne var et almindeligt Thermoblink, aa 
uregelrnæ sio-t arbejder d t, oo- ikk en 
snildt udtænkt Mekani me. Det er b kla
geligt at kulde io-e dette, kønt det er 
dan k rbejde, men Apparatet er endnu 
ikk gennemprøvet til trækkeligt. 

En ammenligning paa nuværende 
Tid punkt maa i enhver Henseende falde 
ud til Fordel for galy et. 

lle de foran omtalte ignaler er al-
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'DANSK}QKOMOTIV1iDENDE 

mindelige fren:.�kudte Signaler med Arm. 
Vi kal i d t følgende be kæftige os med 
de fo1drnllige Steder anbragte armlø e 
frem kudte Blinkly signal. 

Vi nævnede i rtik1en i føromtalte 
Blad, at en Gennemførelse af armlø e 
frem kudle ignaler vilde være af stor øko
nomisk Betydning for tatsban rne, og af 
den rund øn k de man at O'Øre For øget; 
og faldt dette ud paa tilfredsstillende Maa
de. vild man antagelig kride til Gennem
førel�e af y:,temet. 

Forinden man er naaet aa langt, og 
saa længe ag n befinder sig paa Forsøgs
stadiet, er det rimeligt og natmligt at frern-

ætte cl.en Mening, man har erhvervet ig 
om di, �e armlø e Signaler, og det kan jo 
ikk nægte at man bør betænke ig, for
inden man krider til en aa radikal For
andring, ligesom ogsaa Lokomotivførerne 
bør be ænke ig forinden de ()'iver y te
rnet in nbefalinO'. 

pørgsmaalet er, hrnd gi\"er de nuvæ
rende fremskudt ignaler os, og hvad gi
ver de armlø.se femskudte iO'naler o , og 
kan det tærkere Blink i de sid te opveje 
ManO'len af ignalarrnen? 

aadan former pørg maalet .sig for o , 
og ,·i skal for øge, om vi kan be vare 

pørgsmaalet. 
Det frem kudte 'ignal med Arm og 

Blink har vi haft ad killige teder i en Del 
Aar 00' Yi har derfor lært dette forskel-

, 0 ' 

lige EO'enskaber at kende. 
Armen paa det frem�kudte ignal er der 

almindelig Tilfredshed med, og denne Til
fredshed er ikke ubegrundet. Den kan al
tid ses om Dagen i tilstrækkelig Af tand, 
enten det er olskin eller Graavejr, og fal
der det ind med u igtbar Vejr, træder 
Blinklyset hjælpende til. Det har endvide
re in Betydning, at Armen ogsaa kan se , 
efter at ignl:!,let er pas eret. 

Der er ikke fra Lokornotivper onalets 
Side rej t nogen Kritik af disse Signaler, 
men der har væi-et idel Tilfredshed. Og nu 
præsenterer man os et ignal med et kraf
tigt Lys, men uden Arm, hvis Fordel be-

taar i, at det er billiO'ere. 

Kan d t tærkere Ly,s op\"eje Arm~igna
let gode Egen kaber. Hertil mener ,·i, 
at maatte ,svare nej! �ærmer man sig et 
saadant armlø t ignal om DaO'en i knal
dende ol.skin, �;il det v re aa godt om 
udel u.kket at ha ,·e n og n .r ytte af det stær
ke Blinklys, det kan ikke e i til trække
lig Af tand, og kan tation n Indkør, el -
signal, f. Ek . paa Grund af Terrænfor
hold, ikke e , bliver N:d'. n af et saadant 
fremskudt ignal ret probelmati k - thi 
Farten maa tag af Toget, indtil man har 
kon ateret Blinklyset Farve. Vi er ·del 
fremskudte ignal i et saadant Tilfælde, 
at der er »Stop« paa Stationen Indkør-
els ign.al, nytter det ikke at v-ende sig, thi 

Ly signalet kan af prakti k Grunde ikke 
g"ive.s til beO'ge ider - og rmen manO']er. 
I Graavejr og usigtbar Vejr giver det stær
kere Blink dette ignal et Fortrin for det 
alm. Signal, dog kun i de Tilfælde, hvor 
der er Signal »Kør«. I alle de Tilfælde, 
hvor ignalet ættes ved Passagen eller 
umiddelbart derefter, bortfalder Fortrinet. 

Er det vagere Blink i det alm. frem
~kudte ignal tilfredsstillende om Natten. 
Hertil rnaa der sikkert svares, Ja! Forin
den man begyndte Forsøgene med de 
»armlø e«, hørte der ing-en Beklagelser
i den Retning, for øvrigt heller ikke efter,
derimod opstod hos enkelte· Lokomotiv
mænd et stille Øn ke om en bedre Belys
nin O'. Bort et hei-fra er der almindelig Til
fred,~hed med det frem kudte ignal med
Arm; thi det opfylder fuld ud sin Mission,
og der er ingen som helst Grund til at
ælge det svagere Blink for et stærkere, 

naar Prisen er rmen. 
For Lokomotivførerne betyder. Signal

armen mere end man maa,ske tror. Vi ved 
af Erfaring, hvor hyppigt det sker, !1,t man 
\"ed Passage af Signalet konstaterer, at det 
er Ret, og at'man ikke har taget fejl ved 1Sin 
før te Iagttagelse. Dette bliver man af
skaai-et fra ved det armløse ignal. Her
overfor kan naturligvis indvendes, at det 
kun er frem kudt Signal, men dette Signal 
er ikke fjernet mere end 400 Meter fra Sta
tionen ignal, og er der sket en Fejlta-
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'DANSKfQKOMOTIVT,DENDE 
gelse, vil det i mange Tilfælde være ude
lukket at rette denne paa Grund af, at ig
nalarmen mangler. 

ignalet med rm er det bed te baade 
ved Dag ocr at; i de Tilfælde, hvor Ly et 
er aaaet ud, har man rmen at tøtte ig 
paa. 

i kan, som vi nu ,ser paa For øgene 
med <l.e arrnlø e ignaler, ikke anbefale 
Indfør I e af de »armløse«. De stærkere 
Blink opvejer ikke Manglen af rrnen. 

STATSBANERNES NYE 

FIRKOBLEDE GODSTOGSLOKO

MOTIV, LITRA H 
A[ 8. 'uaning. 

(Fortsat). 

iDer opnaas herved, at Lok<Qmoli vet d'aar et 
lel og utvungenl Løb under Afspærring. 

•De sædvanlige nøfleventiler paa hver en
kell Cylinder er her erstattede a:f ee.n . tor nøf
leventil, anbragt paa 10verhederens Dam.psarnle
k.asse, fælles for alle tre Cylindre. 

Cylindre og Glidere smøres fra t me:kanisk 
rn�reapparat, yslem Fried.rnann, som er op

stillet indivendigt i venstre ide af Førerhuset 
og trækkes ved en Stangforbinde! e fra venstre 
bagesle Kohbeltap. 

,Mellem mørerupparalet og morerørenes 
Tilslulni·ng til Gliderkasser og Cylindre er ind
kudt Oliespredere, hvortil der fra en Ventil i 

Forerhu.sel lede.s Kraftdamp, som forstøver 
Olien og blander sig med denne. Den i Oiie
prederen saaledes frembra,gle Blanding af 

Damp og Olie tøv lIIledfører en god Fordelirng af 
. møremidlet til de paagældende lidfla.der. 

Fra Smøreapparatet er .ført lo mørerør til 
hver Gliderkasse og et til hver Cylinder. 

Krydshovederne styres hver for sig af een 
enke1t Lineal, og Krydshovedern -s Broni,e ko er 
udstyrede med Indlæg af Hvidtmetal. 

Driv længerne 1har I-formet Tværsnit med 
amme Højde over hele Længden. længernes 

Kryd hovedender har lukkede Hoveder med 
<Bronzepander og lKilelilspænding, var ode til 
rul Krydshovedboltene er indspændte i de .gaf
feldelte Krydshovedblokke. De udvendige Drjv-
tænger har lukkede Hoveder ved Krumla,ppene 

og taalstøbte Lejepander med Indlæg af Hvi1dt
metal. 

Af Hensyn til .Ambringel en omkring Krum
lapbugitena Hals bar den indvimdige. Drivstang 

gaffeldelt Krumtapende, som !lukkes ved et 
pændestykke med to Bolte. Lejepandern i den 

i.nidvendige Drivstang er af Bronze -med Indlæg 
af en Hvidtmetal-Legering, idet Bro.nzepander
ne, i Tjlfælde af en Afbrænding af del indven
dige Krumtapleje, vil rive mindre i ilselhal
sen end staa1sløhte Pander og frembyde mindre 
Fare· for eventuel Ødelæggelse af den ret kost
bare Krumtapaksel. Dnivbjulsætlel er det næst
forreste af de koblede Hjul.sæt. 

Kobbelstængerne har I-for.mel Tvær rul med 
.sa,mme Højde over hele •Længden. Da forresle 
Ifobbe1hjulsæt er forbundet med Maskinoos Lø
behjulsæt i en Truck efter Krauss HeLmholz''S 

ystem ,og a,aledes har en ideforskydeligihed 
af ca. 25 IIIl1D til hver ide, er en forre te Kob
bel tang paa begge ider af Lokomow.v t gjor-t 
bevægelig i faskinen Tværre-bni ng, aavel i 
Forhold til de :torre le Kobbeltappe -om i For
hold ilil de mellem le Kobbel tronge.T. 

idebevægeligheden opnaas v d, a.t Lejepan
derne i forreste Kobbelstangshoved •er anbragte 
drejeligt i ForhCYld til langen, 1det der mellem 
denne og hver af Lejepanderne r inds.kudit to 
· laalklod er, ,hvis k i.Ile.flade er en Del ,af en Cy
linderflade med lodret ,Aks l gennem Lejets
Midtp1mk.t. De to yder te taalk!lodser er fa t
holdte ved K1-aver i tangens Hoved, medens de
inder le taalklodser ammen med Lejepander
ne kan dreje sig i Forhold til tanghovedet
tlangs den omhandlede ,Cylinderflade. Den for
reste Kobbel tang griber med eu Gaffel omkrin,g
en fremspringe.ude Fl,ig pa,a m llemste KOibbel
• lang og forbindes med cleru1e \'ed en J3olt. i
debe,·ægeligbeden opnaas her, ved .a,t Lejepa11-
d rno for Forbindel boLLen er anbrngle

,drejeligt i nævn-te Fli-g paa m�llem Le KoHbel
. l·ang paa lignende Maa:de om foran beskrevet. 

[Lejep,anderne i forres>le Kob.belslangshoved 
samt i Forbfodel.se.sleddet mellem forreste .og 
mellemste Kobbel taug er fr�m tillede a,f Bron
ze, medens de øvrige .Lejepander i Kobbel læn

,gerne er fremstillede a.f laal. løbegods me,d In-d
·lrog ·af H vidLmetal.

I ledet for den paia Lokomotiver Litra R 
anvendte Hochwald-Glicler er H-Maskinen ud
tyret med en a]mjnde1ig Lempelglider med 

i-ndvendig Ind -trømning, bestaaende af to paa.
amme Glider lok fa ·I.spændte tempellegemer,

der hver for sig ved fire tempelringe r tættet
i GJ.iderkas en :ffioringer.

Glider tokkene er eanemgaaende og føre i 
udivenili.ge tyr paa d forre Le Gliderka e
dæksler. 

Gliderkrydshovedet be lu.ar af en fir kan let 
Kryidshovedblok, ·som er f tspændt paa Enden 
af Glider.stokken, og som er forsynet med to 
Tappe, der dels tjener til Anbringelse af den 
,gaffeldelte Ende af den fra Kry,dshovedet be-
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Fjederophængning, Krauss-Helmhollz Truck. 

vægede Pendulstaing, dels LL<len for denne bærer 
ihver in Kry<lshovedslæde. De to ·læder, som 
er fremstillede af smed,eligt Jern og indsaLle, 
vandrer i U-formede Udskæringer i to Arme, 
:som er · tøbte .i eet med bageste Gliderkassooæk
. el og for ynede med Shdplader ai Bronze. 

[)e tre Glidere bevæges fra hver sin Heusin
,gerJ ty1'ing. Den indve.ntlige Kvia,drant træk
kes foa tredie forreste Kobbelhjul p,aa ven, tre 

ide ved en ærli,g Vingekrumtap, som er an
brag,t uden for Viinge,krurntap,pen tH 'Veootre ud
vendige tyring. 

Eksce.n,trikstangen til den indvendige Sty
ring virker ipaa. en udv-endig Vægt,stang.sarm paa 
en i ,'M:a,skin�ns Tværretning .anbragt Mellem
aksel. Pa.a dennes anden Ende er ,anbragt •en 
:indvendig Arm, hvorfra en kor.t Trækstang over
fører Bevægelsen til den indvendige Kva,d,rant. 

Ekscen.trikstængernes Hoveder er udrStyrede 
med Lejep.ander ,af Staa,lstøbeg,o,ds med Indlæg 
arf H vic1tmetail og indrettede til Efterspænding 
ved Kile og Kile krue paa saJIIlme ,Ma·a,de son1 
Driv- og Kobbel. tænger.ne. 

Lokomotivets Ramme 'be.staar af to Hoved
dragere af 25 ,mm P.lade, oom er lindbyrdes for
bundne ved de fornødne Tværafstivni,nger. 

Som :tidligere .ombadt er det forreste Kobbel-

hju,L æt forbundet .med Løbehjulsættet i en 
Truck efter Krauss Hehmh-0ltz's System, so.m er 
rremstiHe.t skemati.sk i hos iaaende Fj,gur. 

KobbelhjuLakslen 1 er 1.l-ejret p,aa sædv,anlig 
jfaade i Lokolll!Otivrammen :Hovedd,rage.re, 
men saalooe , at Hjulsætte,t kan forskyde sLg i 
Lokomotivets Tværretning 25 mm til hver· ide. 
løbehjulak:slens lejer er <lerjmod -ga-n:ske uaf
hængige af Lokomotivrammen og in-d:by1,des .fior
Jmndne i et sløht Stykke 2, som er fastbol,tet 
til den ene En.de af S'Vingbjælken 3. 

Denne er -drejelig .omkri:ng en svær Tap 4, 
som er anbragt i e.n ai Lo'.komotivrammens 
Tværafstivninger, og er ve.cl den bageste Ende 
med en ,liaigs Kugleled forbundet med Stykket 
5, -der griber med ,Lo Lejer omkri-ng Kohbel
hjufak, len og fø1ger dennes Si-defol.'ISkydninger. 

L!Okomot}vets Vægt overføres i !Punk.terne 9 
gennem Fjedrene 6 og 7 herub.oldsvis 1til Kobbel
og Løbahjula;k,slen, ide,t de ,to Fjedre er inrlbyr
des forbundne ved en Balance 8. 

Tappen 4 tjenei· kun som Omdrejnfa1gsaksel 
.fior virug])jælken og overlører ikke nogen De:! 
æf Lokomotivets Væg,t, 

Fjedrene 7, hvis Fjederkurve er anbragte 
forskydeligt i lodret Retning i faste Styr pa-a 
Lokomotivrammen, træder med Fjeder.støtterne 
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'DANSK fQKOMOTJVT,DENDE 
oven paa Løbehjulahilens Akselka&s-er. Mellem 
disse og Fjoder løtlerne er ind kudt Glidesko. 
,som kan glide 1 skraa Retning paa Oversiden aJ 
Ak elk.as erne uden at hindre Løbehjufak. Jens 

dsving. 
'8/ar Lokomotive,l løber in,d i en Kurve, s·v,in

ger •Løbehjulakslen ud ,til iden, idet Hjulene 
følger porets Kru:mning, Svinighjælken drejer 
si-g omkrling Tappen 4, medens Ko'bbeLhjulsæt
tet for,skydes vinkelret paa Lokomotivets Ram
me i modsa,t tRelnin-g af Løbehju]a,kslen. Ud
svi;ng. 

Af Hen,syn til vin.gbjælken Drejning i -lod
ret Retning ved Overgangen fra vrundret Hane 
lil ti-gn�ng eHer "Fa•ld er Lejet i Svingbjælkens 
Mid,le for Tarmen 1� :indrellet med fornøden 
Drejelighed i lod ret Retning. 

T"øWb.julak len, Udsving mod·virke af en 
Fjeder 10, som •tjeJ1er til at føre Trucken til
hage lil in iMidt• tilling e.fteT hvert Ud ving 
frR. denne. 

Lejet for Tappen I� er ,anbrag,l for kydeligl 
i en Ud kæring i ving,bjælken idet Forskyd
ningen mod.yjrk af de to indbyrde: forbundne 
Hl,a-dfjedre 11. hvorved bl. a. opn,aas, at Bevæ
gelsen af hele Truck.systemet bliver blød iog ela
stisk. 

Af Hen y11 til Ma,slcinem; Løb igennem Kur
venrn er porkranscne paa tredie forreste Koh
belihjulsæt afdrejede -til ca. 9 mm under por
ikra-Menes o:nmaltykkelse. 

&ndi11ge11 sker ved en Damp- andspredor 
af Sy Lem Greisham�Har-dy. , om betjenes fra en 
Damphanr i "Førerhu. et.. -andkassen or a11-
hragt oven pa-a Kedlen •vod iden af Domen 
og SGIJTIIDen med ,denne dæ,kke,t af en fælles Bo
kilædn ing.shætte. 

iLokomotivet er for, ynct med. den almindeJi
ge V:akuumbrem. e til Bremsning af TendeTe·n 
og Tog. tammen. Tenderen er desuden ud tvre-l 
med en Haandbremse, medens T ... o'komotivets 
egen Breimsnil1g foregaar ved en Damplbremso 
med to Brem ecyJindre, hvis St0Tl1iJ)]er viTker 
paa en fælles Bre<mseaksel. 

Mia.skinen N in,drettet til O-pvia.rmning n.f 
Togstammen og udstyret med en Varmoventil 
af betv<lelig værere Kon, truktion end ,de hidtil 
R.nven-dte Var,meventHer. Dette gælder særlig
den me<l Var-mrvont:ilen sammenbyggede Un
blæsni11g,siventil. som for 1,aa vidt angaar Ven-
1.illege.mets Konislruktion og FjederhcJa tningern:;
Anbringe] e kun ven ,de mindre Dimensioner af
vi,ger fra. de paa Kedle-n anbragte •i•kkerhedR
venitiler. Den fra Vewtilen udb]æs-te Damp fø
re. ved et Rør op gennem Førerhusets Tag.

I Førerhuset er anbragt Manometre for Ke
deltrvkket. for Dampbremsetrvkket og for Tryk
ket i Va:mneledningen, endvidere et Dobbeltva
kuummeter for V•akuumbremseoo Hoved-10g Be-

hOllde.rJe<lning en Indikator, ()l[Il angiver Føde
pumpen,<; Arbejd iastighed saml et Pyromet r. 
oom vi1ser Tempera.turen af den over.heded 
il)a.m.p ved Indtrædelsen i GJ.ider.kassen. 

Maskinen !Ha tighoo,smaaler er af Deula 
Werkes J'abrikat og ,trækike fra il10jre bag lo 
Kohhe1tap. 

Forinden den første iMa,skine afleveredes til 
tat banerne, blev der me<l ,denne, ,ved særlig 

VelvHje fra de Lyske Rig jern baner ide, fore
taget forakellige Prøvekør ler. som arrangere
des af R•ig banernes Fol' øg.safd ling i Be1,Iin 
�Grunewald) 1 HR. trækni-n,gen fra Berlin ned 
imod Eriurt, og i;om overværedes af Repr·· , en
-tanter for tatshanerne. 

aar tat.sbanerne ikke selv or i tand Lil 
her i ifJandet at foretage , aa,clanne ful,d,stændigc 
For øg kø11slet, . kyldei; det -a•lene 1Ma.nglen af 
en Dynamometervogn, om er ganske 1'.lødven
dig, na,ar :man ska!l bestern.mc del af 'Lokiom'o
tivet udviklede effe·ktivo Ar.bejde. 

De ty ke Rigsjernbaner. Dynamometervogn 
er en 'rruckvogn, i hvii; Trækapparater der er 
indskudt et iDynamorneler li-I Maaling af den i

TTækkrogen 'Vir,kenide Kraf,t, o.m aflæses p,a;a el 
indvendig,t i Vognen anbrrugt Manometer. raar 
Vognen indkobles i et Tog mellem i[Joloomotivet 
og Tog tammen, 'ka:n ma11 , a.alede l)aa. ethverl 
Tidspun,kt under Kørselen dire-kle aflæse den af 
Lokomotivet i Øjobli'k:k t udvikle<le Trække
kr.aJt. 

Vognen er desuden u,d,. lyre-t med alle andre 
foTnødno faa.leapparater, , a.asom Ha tighed:;
maalere, Apparater Lil Maa-ling af udvikle� Re
, tekraJt o. , . v. E11 Del 'af d,1ss1:1 Maiale'l;>fJa·· 
rater er desuden æa:ledes indrr>ltede, at -de kan 
sættes iF\orbirudelse med krivestifter, der op
tegner Apparatern Visning paa en Papirbane, 
om under Kør len bevæges henover et .M,aale

ho1,d IIIled en Hastighe<l. der er ligefrem pro
])01.1bional med Kørehaslighe-den. Man kan saa-
1ledes faa optegnet KurveT for TrækkeJrraf.ten. 
for Hasti,gheden, for det udviklede Arbejde 
0. s. 'V. 

Under For, øgene er ider etableret ,telefonisk 
Florbinde] e IIIle-llem Dynamometervognen og Lo
komotivets Førerhus. 

H-JÆa,ikinen blev ,prøve'kørt i God,stog og op
naaede me,cl 1000-1100 Tons Togbelaslni.ng paa 
forh:old vi,s flad 'Bane en Hastighed, der varie
rede melløm �5 og 55 km pr. Time, svarende til 
en M,iddelihaslighed af ca. 4 35 km. pr. Timr. 

Pæa. en Strækning med saa godt om uaf
hrud,t Stigning. varierende meHem 1 : 150 -0g 
1 : 118, •opnaaedes med samme Tog'bel.a,stniu.g 
en gennem nitlig [Hastigihe<l af 25-20 km pr. 
Time. 

tDen stør te Trækkekraft. .som /Ma,skinen 
præsterede, bor,tset foa Igangsætningerne, var 
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'DANSK _fuKOMOTIV 1i DEN DE 
ca. I 2 000 ,kg med [uJdt aaben ,Regulator og 60 
pCl. Ji'yl)dning, 10g Ma,skinen mak irnale Ydol o
rnr C'-a. tOO0 effekliYe He tekræfler. 

Ved nogle efter fa :Jcinem Afl ,. ring J1er i
Landet for lagn I rov kørsler. der . om foran 
11æv11l ikk kunde gennemføres aa fuld, tændig,l 
som r,n.:,;keligt, fremførte :)fa, kinen et God tiog 
fra Aa.11hu til Randers, med tandsni11g .i )fun
delstrup. rm d 101,7 Vgl. og med en gennern-
n,itli, 1Ha lighed af ca. ,H km pr. Timo. 

\ ed en anden T-'rovokørsel frem.førte. ol 
Hurtig.tog [ra Aarhu. l.il Langaa indenfor den 
plan,mæ� igo Kørelicl ·m d en 1Bela,-Lning a[ /�3,5 
\'O'I. 

l)e-n opna.aedo 1\1,ak ·i1nalhrusligihed var 0 km
pr. Time. 

H .... 1\1,axki n<'n vil •fx!alede.- i pa<01 ko.111,mende 
Tilf,l'lde under Højl.i,d trafik og lign. kunne. UJ)
plere H.-M kincrno ved li'remførel e af hurtige 
Per ·ont.oo-. 

RETl'.ELSER 

l•-0lgencle 'l'ry.k[ejl var beklageligvis indlob l 
;-,lr. 2J: 

, ide 2(H, I. paille, tLinie 1 f. n.: 
»f >ac1, el Ba,and.c;Ying« ,. kal ,1mre: •fra et 

H,aand vin.g«. 
'ide ,261-, 2. palle. Linie 3 L n.: 

»Blæserør« rskal vrore: »Blæseren•.

icle :266, I. pa,lte, Linie 11 f. o.:
»deus f3ov, geli;;e« -a,l v1:CL' : •deres l3enc-

ge,lf;C'«. 
oi,de :!(i!"i, I. palle. Lin ic• 13 r. o.: 
• '1tgccinkle11« kal være: • ugevi11dkedle1t«.

DAMERNES INDSAMLINGSLISTE 

BIDRAGSLISTE OVER INDSAMLINGEN TIL ET 
FORENINGSBANNER 

Aol/Jnrg. 

Lok•omolivførerJrn,slruerne I. A. ,Jcmse,n Kr. 
:-:1.00, T. . Jen n Kr. 3.00. A. P. Andersen Kr. 
3.00, . �- Frand· en KT. 3.00, N. P. Christen
sen Kr. 3.00, F. B. Han en Kr. 3.00, J. Jør
ren on Kr. 3.00, C. F. Fe1d, Kr. 2.00, G. F. Pe

ter,;e,n Kr. 3.00, H. P-0uls n Kr. 3.00, H. M. 
Højer Kr. 3.00. P. N. V ndelboe Kr. 3.00, . A. 
Jen e-n Kr. 3.00, A. . Andersen Kr. 3.00. P. R. 
Ovcrgaard Kr. 3.00, A. J. Hougaar,d Kr. 3.00. 
H-0]:L Jørgen- n Kr. 3.00, H. P. Han en Kr.
3.00, N. C. J n ein Kr. 3.00 P. J. Ley (r. 3.00,
J. F. Or-0nemann KT. 3.00, :M. P. Røgild Kr.
3.00, F. A. �ie1 en Kr. 3.00, A. C. Rønaa
Kr. 3.00.

He/.si11gor. 

LCl'konwlivfør rlw lrn rne A. Jo·1 ·kim Han
sen Kr. 1.00. C. F. Ol·en Kr. 1.00, Deding Kr. 
1.00. A. l<. Jepp • '<"n KT. 1.00. H. Jørge-nscn 
Kr. 1.00. J jørn len Kr. 1.00. C. A. Niels n 
Kr. 1.00, K. C. l3enclixen Kr. 1.00. . F. MøHer 
lh. 1.00, N. L. " i I en KT. 1.00, A. Olsen Kr. 
J .00. H. Ha,n en Kr. 1.00, J. nder. en Kr. 1.00, 
F. J<-nsen Kr. 1.00, :M. V. Peter en Kr. 1.00,
A. E. Jen ·en Kr. 1.00, Vordi,ng Kr. 1.00.

l.,okomolidrrboderhu lruerne Retmming Kr. 
J.00, Ole. en Kr. 1.00, Gliim Kr. 1.00. Holm-

øreJ1sen Kr. 1.00, H. C. Poter- en Kr. J .00.
Lauge 011 Kr. 1.00, AllJerg Kr. 1.00, H. V. iel
. e-n Kr. J .00, C. V. P leTSen Kr. 1.00. Bkelund 
Kr. 1.00. We,clam Kr. l .00. V. L. fol en Kr. 
1.00. \' . Niel e11 Kr. 1.00, He ·krnan11 Kr. J .00. 

l1'reclericia. 

l,okomoliviørerhu ·tru rne Ifr. 39.00. 
·.Lokomo,LivfyrlJøderhu.-truerno 'Nendl Kr.

1.00, Peder en Kr. 1.00. hrjslensen Kr. l .00. 
kCl'ttwig Kr. 1.00, Zabel Kr. 1..00, Franc!, e,n Kr. 

l .00, Km1d'Sen Kr. 1.00, Peder en Kr. 1.00, Ras
mu en Kr. 1.00, Enovolcl n Kr. 1.00, M°OT
,L nsen Kr. 1.00. Alsing Kr. 1.00, Lofl Kr. 1.00,
l)j mæ. Kr. 1.00. øga.ard Ra, mu sen Kr. 1.00,
Niels n Kr. J .00, F. P. J0i11 en Kr. ·1 .00, Hasberg
K'l·. J. 0, M. Peder. en Kr. 1.00 · ieJ.. 011 Kr. 1.00,
Auder rr Kr. l.00, I elor n Kr. 1.00, Poul en 
Kr. 1.00. Kle-iis Kr. 1.00, Gaarde Kr. 1 .00, Jen
.,en Kr. 1.00, O1.-e,n Kr. 1.00, Linder Kr. 1.00.
Ha ·mus:-;en Kr. 1.00. H-0 0111"eldL Kr. 1.00. E.
·:'.f.olbech t'etcr. en Kr. 1.00, C. :M. Nielse11 Kr.
1.00. C. �mon.sen Kr. 1.00, Mogensen Kr. 1.00.
I� .. li.irgen:en Kr. 1.00, ørensen Kr. 1.00, E.
Kam1 Kr. 1.00. A. Frand en KT. 1.00. A. Jun
ker Kr. 1.00, E. Wendl Kr. 1.00, Ra ·mu.- ·en
Kr. J.00. . C. Jørgensen Kr. 1.00 Han en Kr.
1.00, lL,w1,; n Kr. J.00, Oln· ten en Kr. 1.00,
'øren ·en Kr. J.00, 1J. Michelsen Kr. J.00, 0.
Pode1, on Kr. 1.00, J. Jen en Kr. 1..00, E. Han
,'>()n Kr. 1.00, E. Danielsen Kr. 1.00, . {. Dani
el ·en Kr. 1.00. G. K. Jensen KT. 1.00, U. ø
rNu en Kr. 1.00. K. P der en Kr. 1.00
K1u1ckel Kr. 1.00, K. orense,n Kr. 1.00, .Tcn.s n
Kr. 1.00. :,r. ,Ol on Kr. 1..00, B. Lar. en Kr.
1.00, E. nder, en Kr. 1.00 ørens n Kr. 1.00.

Koldi11g. 

l,oko1no,tidyrbodenhu;;lruer110 Y K. Ander
:;cn Kl'. 1.00 .. J. ;\f. Peter en Kr. 1.00, C. H. 
Hansen Kr. 1.00. . A. Han. en Kr. 1.00. T-'. 
J. Ol en Kr. 1.00, W. }L K-lois Kr. 1.00. H. 
Bøjs n KT. 1.00, C. Andersen Kr. 1.00. H. Da
niel en Kr. 1.00.

fall KT. 212.00. 
(ForL.sæHes.) 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 
DET SJÆLLAND-FALSTERSKE 

STATSBANEPERSONALES BIBLIOTEK. 

.Nu mod Vinteren er den ,lray)e Tid i Hiblio
lc.,kerne he,gynd,t ,og ·ikke mind t i ide ,Lo tat -
bane-Biblioteker i Købenl1arn og Aarhu . Beg
ge ,Biblioteker h<ar et , torl Antal fedl001mer 
men de burde vi tnok have et end.nu større '. 

det ,Lurde være at laa ig ,selv i Ly et, naa1'. 
overh()IVedet nogen Tjene lemand inden [or 

tatsbarnirne undladel' ,al benytte Bibliol kernes 
Goder. Det, ,det ·koster al være Med.Jem, er aa 
grulll1lme lidl, at ,det næppe ,kan pille nogell' m
he1sL Holle, og i a:lt Fald er det ,ganske for
svindenide i mmenligning ,med, hvad der op
naas. 

Fotholdcnc indenfor dt'L jælland-fal terske 
og ,del jy,d. k-fym,ke ]3ibJ.iolek er vi tndk paa 
del nærmeste ens; dier v.i,Id.e jeg gerne ,so,m_ For
mand for .aet ·jælland-fa� km.ske [Bibliotek hen
pege pa,a, hvad delle del ældste og tør te af 
!Bihliolckerne byder paa.

Del jælla.nd-fal. ter. ko fa,[, ·bane per. onalc, 
Bibliotek er nu cl af de tør t her i Landet· 
.aet tæller ca. 3L 000 Birnd gammel og ny Litte� 
ratur, og enhver kan ,sikker.t der faa al den 
Læsn,i n•g, han om,ker. Til Boga,nskaffelser o 
hgn. anven,d,le::; ;::id,.,.te Aar noget over 14 000 
Kr. Af •særlig efter ·purgle iBøg r an kaffe, der 
nu sa.-i mange Bk cmplarer, .a,t man er i· Land 
ti.[ ret hnDligt at imødekomme Begæringer 0011 
saadanne iBøger. Ek. e,mpelris kal nævn , at 
det· af •den Cyldenda,ls,kc Pra'mie-'R man »De 
Yi:e:; , 'ten• er anskaffrt I 2 8ksPrn plarPr ,og af 
Iwer a,f de RJ11dre kon.kur1·errndP og af [Bedøm
melsen til · dgiYel c anbefRkd Høgrr 10 Eks
cmplare1·. Den ,dened fora,arsagedc store 1 d
gifL Jiar B.ibliot kel pa11,lagel si . fordi man var 
paa del r ne med, a,l ,dpr vilde indkornmr la·l
rige Begæringer netop 0'111 ,di se Bøger, selv Olm

det vistnok maa erkendes, a.t de fleste af d 111 i 
de,t Jange Løb næppe vil 'ko,mme Lil a,t 'botyde no
get videre. 

lindenfor kønlillera,llll'en an ·kaffes iovrigL 
. aa godt ,·om aH. h vaJCl der ud komme,· paa 
Dan ·k - baade af ,danske og tremmede ·1•or
faLtere (Romaner, li'orlællingcr 'ku spil. 0igtc 
o. ,;. v.) - for aavidL Bøger11e ikke efter Be
styret ens køn er udenfor Grænsern,e af, 11vacl
der kan for •vares at bringe ind i Hjemmene.
Det er dog ikke mange Bøger, der har maall t
ud kytle i hvilken Hen eende imidlertid maa
hemærke , at !Be tyrelsen naturJigd er ud a,f

tand til at gennemføre en effektiv Censur og 
al man i<tvrigt maa være meget varsom med at 
ud kyde Bøger, der overhovede,L J1cruhører til 
Litlera,turen. En meget tor amling Børne-
1 i tleraibur ,er aJ1Skaffet, saaledes rut der ,altid kan 
erholdes god og fornøjelig Læ ning for ide unge. 

Bibliotekets filo ofis'ke, historiske, kunsthiistori
ke .. geografioske og naturviden kabelige Bog
a,mlrn,g er nu meget righoldig. Om Verdens

krig n f. EJc. haves et ærJig lort Antal Vær
ker fra alle Lejre - ·deriblandt taolrige Lore 
:Memoireværker paa dan k eller paa ve-dkom
'111ende Original pr.og af '.Mænd, der har spillet 
førend Holler under Kri.gen . . 

Der niadrs over ad. kiHige kun lnerjsk ud
. lyrcde ] illedvær,ker, og der abonneres paa de 
vigtigste danske Tids kriHer og i-lluslrerede 

gebla,dP. Endvidere har Bi'bliolek bestyre! en 
særlig i •de sid-le Aar bragt store Ofre for al 
tilvejebringe en betydelig Afdeling af iBøger paa 
fremmede' prog (engelsk fra11sk ·vensk ly· k) · 
de vigtig, te af de frem0::ede Fo�·fattere '(og a� 
moderne) er nu - jævnligt ret fyildigt - re
præ enlered i Biblioteket. Betydningen a[ at 
k!unne holde god udenlandsk l,i.Uernlur og der
ved ·kunne ,clyg,tiggøre ig i de fremme-de Sprog 
belhøver næppe at fremhæve . 

' lultel,ig skal bemærke , at Bibliotekel lrnr 
,;el ·. ig i tand Lil al ,lade JwcrL enkelt Medlem 
[a.a ind.til 1: Bøger ad Gangen (•saalede a.t ider 
kan bc!lholde to Bøger •hjemme. samtidig m d 
at 2 ind e.ndes Lil Bytning) og til i 'betydel·ig 
hojere Grad end tidligere al er. lalle garnle ud
slidte Boger med nye. 

I) lle [n,dlæg maa ikke opl'a.lles som en Hc
klamc til Fordel for iBiblioleke!. Jeg har for 
Per onaiets egen . kyld blot vi'1let ,Pege paa, 
hvilke talrige Fordele Biblioteket byder. Og 
na,lul'ligvi· - jo Jlere •Med,]em,mer de,t har, og 
.io . torrc )fidler det kan raade over. des 1·ig
lwldig re og Yærdifuldere 'kan ,de.tog aa blive. 

l ndmeldci!.·er kan ke under <dre-sse: jæl
la.nd-fal. ter.-ke tats.banepersonailes iBibliotek, 
Istcd•giide 3, Kobenhavn B. Nye :Me-d.Jemmer 
Prholder gra Lis drt i 1920 ndgi vnc bor<J Kala
log uned ,tUhoren,de Tillæg. 

N'OYember 1923. 
Rolf Harboe. 

25 AARS JUBILÆUM 

!Jen I. Dee mber kan ef,ternævn.te Lokomo-
1 ivførere fejre ;25 Aarsdagein for der s Ansæt-
Leis 0111 Lo'k,omolivmænd: 

. J. /•'. Kl.em, Frederik. borgvej 15, 2. al 
Ho;;kilde. . Nielsen, Kronpriinsen.sgade 12' 
E. Larsen, Freden gade , J. Sal, y.borg, G. F'.
Andersen, Falkoneralle 22, 2. al, K.h. F., T. A.
T. Bærenlzen, Nyela:ndsv€j 1 , 1. al, K.h. F.,
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'DANSK [QKOMOTIVT, DEN DE 
V. L. J. Thom.sen, Ki.ickler, gade 19,1. al,Kb.V.
E. M. Peter en," ønd rga,de 15, 3. al, Kh. Ø.,
L. M. Scluniclt, Svinget 17, 3. al, Kh. ., 0. H.
Strubbe-rg, øndre Boulevaud J 00, 4. al, Kh. B.,
0. C. V. Hoppe, jællan<lsga,de 7 t., Fredericia,
A. J. Hnugaard, »Pax•, Maren Hemming v j,
Aalborg, J. P. Iversen, }"'insen gade 4-2, t., E. -
bjerg, 0. E. Beich, Amali gade 1, Fr deriks
h,av:n og A. (:. g Horn, 'I'rt-kr011C'rsgade 7, I. 

al, V�horg. 

TIL MEDLEMMERNE 

Til Brug for »Dansk Lokomotiv T!idernde•,'> 
Anmelde�se for Aa re,t .192'� kal der brugC'. fn Id
Lænd ig nye Adre e[orLegnelser. 

I. den A•nledning C'r ler ,til samtlige Af.dl'
ling furmænd udsendt Adre.· eli L r, der i ud
Iyildit tam-d maa være E-k. pedi,Lionen i l-fa,1wle 
enest .cJen 1. December d. A. 

Man ,kal i Jen Anlodning anmooe d'Hrr. 
Mediemmer om elv ved HenvendeLse rtjl At:
delingsforman,den at drage Oms-org for, at dere 
nøjag.tige Po Ladr-e - , som den vil være den 
1. Januar 1924, opføre. paa Li Len. [ångler
Adreissen, vil del uun,dgaaelig .rn · d fore, al Bla
det udebhiv-er fra I . .J11nuar l924-.

El,;spe<lilione11. 

TIL PENSIONISTERNE. 

D'brr. Pen�iouisttlr :111111odes 0111 �cue t de11

J. December d. A. at tilstille Dau�k Loko111oti1·

Ti1lende Ekspedition: Ny \'e tergatle i", Koben

hav11 Il, den Adresse, hvorunder d<' fra 1. Jauuar

102! ønsker Bladet tilseudt.

Unllladel�e af at sende .A.dre,sc11 ,,n nu111i• 

gaaellg medføre, at Bladet 11debllve1· fra 1. .la-

11uar 1924. 
F�kspedltlo11e11, 

VOR SEKTIONSCHEF I 

Hr. Reelaktør! 
Følgende Ji'1-le ildragelse, ynes jeg fortjener 

amtlige Kolleger og medan attes Kend ka'b, 
aa at de vil vide a,t gar-dere ·sig for lignende 

Tiltale af vor her i Bladet meget omtalte og 
snart land kendt fa kini□genjør Her.som. 

Ved Tog 997 Ankom t til ilkeborg den 30. 
Oktober gik jeg efter endt ,Ops.møring af Lo-

komotiv Ls Gangtøj m. -m. og med Lokomolir
forcrens Tilla,d lse hen paa I err-onen .for at tale 
m d en der .-Laaeode m dan al. B d t som jeg 
sLaar og taler med vedkommende, kom en ciril 
,Person »farende• ind melle,m det paa Perronen 
slaaeode Publi•kLun og os og retter i. Publiktwns 
og min ,medan aLLe Paa,hør følgende pørgs
maal .Lil mig: »Er De Fyrbøderen paa Toget 
her?•, hvortil jeg selvfølgeli•g, v,arede »ja•. -
• i,l De aa se, De :kommer hen paa Ma kinell
og det lidt hurtigt!• Or.cJene ,blev udtalt i en
grim, - ja efter min :Mening uforskammet T,o
•□e, . om 11ærmest ,maaLle pa se Lil et Menneske,
som var under Lraffem.yndighede1, Op.sig-t, og
ikke .til en Tjene temand, som ikke ved at have
for Bt sig c-ller aner, at det trods den fore a.tte,
'l'Llladel. e er for 1dt a-L forla-de fa,skinen.

Da vi naaede Ry l., •kom .Mask.iningen.iøren 
l1en pa.a ?Ila. kinen. .fog gjorde ,:Maskiningeni
oren opmærk, om pa.a, al de-l var med Lokomo
tivføreren Tilladelse, at jeg havde fo:riladt .Ma
,o;;kin n, og -amlidig hekla"ede jeg rmig over, at 
den HC'primandc, som · je" havde mootaget i 

ilkeborg, rnr �Jlevct afgivet i Publi:kums og 
medan a-lles Paahør. Herli-l ,svarede Ingeniø
ren: »El' De L et?• i amme grimme Tone. 
- Jeg fra.bad mig paany en aadan Tiltale,
som jeg falle 1111ig brøstholden over, da jeg i
.'aa Tilfæld maaLL antage, at jeg !hørte l1jem
me paa en Daarea11. LalL og ikke paa et Loko
motiv.

Jeg kan imicller-Lid ikke e, al jeg 1har gjort 
noget urigtigt og vil mene, at naar man ikke 
maa forlade Maskinen uden i lignende Tilfælde 
at kulle ,tiltale. i en Tone, om kunne klæde 
en Underoiftcer i grumle U.a"e, men ikke en, ek
tionsc.be[, saa bør Lokomotivfyrbødern her i 
Di. lriktel for ynes med C'lcløj og Bidsel, -thi 
man ska-l være ud rn tet m I den ·Lør.sLe Taa,i
rnod ighed og Ligevæg.L for ikke at komme til al 
begaa tjen lli"C' Forseel. er, naar vor »vel.dan-
11C'clC'• og ,ho0igec •,\la. ki□ingeniør fører Til. yn. 

• Dokomoti-vfyrbøcleren.

Vi tvivler ikke paa, a,t de ovenfor anførte 
,dLalol er er faldet fra Maskiningen.iør Her

som; hans noget uligevægtige Temp ra.rnenL 
kender vi, men vi haal er, at han læser oven
taaende, som maaske bed. t af all kan krul.cJe 

haim lidt til Efter-tanke. 
Reel. 

RET ELLER URET. 

I Lokomotivtidend r. 17 er jeg af et 
1-leiera-t .fra H. B. at der fra Kred1s 1 forelaa 
Øn ke om paany at rej e pørgsmaalet an
gaaende Lønancienni-teten for de '.Lokomotiv
førere, der !blev forhigaaet ved ønderjy-hland 
Overgang Lil Danmark; der stod endvidere, at 

agen henvi te til Forrelning,sudvalget. 
Jeg vil inderligt haabe for det ærede Ud

v,alg - ja for hele ,vo1• Organisation-, at dette 
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'DANSK lQKOMOTIVTt DEN DE 
Spørg maal nar.t maa blive klarlagt, enten det 
er A<:1rninistrationen, . om her har begaa t en 
Uret imod Pe1,sonalel, eller det var de Lo'komo
liv.rnænd, som blev iorbigooel den Gang, der 
var ,behæftet med Klausul, saa at de ikke kunide 
komme i Betragtning. 

For ca. 9 Aar iden læ te j g en Artikel i 
Bladet, en Jags ver igt over hvor langt vi 
var na.aet frem organi ationsmæ igt , el; der 
·lod endvidere, at del garmle pringsyslem var
afl.iivel; mel} det har nok kun været en dyb
Søvn.

F-0r de Lokomotivmænd, som ved ønder
jyJilancLs Overtagelse blev iorbigaaet ,trods dere 
Ansøgning, er det ikke ailene et pekuniært Ta'b 
ved enere Forfremme! e og Oprykning i .A-l
der tiUæg, men ogsaa det, at Kolleger og med
an alle aavel som andre, vedJoommen<le Loko
motivførere kommer i Berøring med, maa iaa 
<len Opfatte! e, al cl i. se er 2den eller 3die K•las
s s Lokomotiv.Eørere, d,a kun lsle Klasses blev 
-�endt · yd p.aa. Dot mærkelige ved agen er,
at de Iorbigaaede blev .opfordret til at søge
Plad erne dernede, og er det rig.tigt at -tilskynd
en Mand al søge, naar man paa Forhaand ved,
at han ikke. er kvalificeret, eller er det det
gamle pringsy tern, som er ,kaldt til Live igen.

En af de f orl•igaaede Lokførere. 

Organiootionen har ved en k.rivelse til Ge
nera<ldir�ktoratet paa'Peget deLte ForhoLd og an
drage.t om, at der maatlf.e blive tillagt de Lokf., 
som ved · ønderjyllands Overtagelse ikke blev 
forfremmet, en iForfremmehsesanciennitet, reg
net ef.ler samme Dato, som de ,i ønderjylland 
konstituerede. Men Generaldirektoratet har a[
vist delte under Henvi ning til Kon ekvenser
ne. - Forøvri,gt er det en ,Mi for taaelse at tro 
al n-0gen skulde mene, at de af Sagen JJerørt 
.Lokcimoti vførere · kiulde 'Være 2den ller 3d ic 
K.la ses Lokomotivførere - en Antage! e, om
den Gern•ing, de udfører paa Hovedlinien. tyd-
lig.L f.ast 1'aar som ganske ubegrundet.

pørgsmaælet er p-aany Gen. tand for BC'
han.dHng i Organ i. alionens Lønningsudvalg, og 
Re ullalet Jieraf vi,l senere bliv med<lelt. 

Red. 

,.SAA DU RØGEN 

Hr. Redaktør! 
Pwa Gb er i disse Dage ot1bæng.t et Opslag 

paa Opholdsstuerne ,angaaende Røgplagen i Re
mi en. Opslaget er unde� krev t af en Loko
molivme.ster, oom er kendt af Per onalet for in 
al,tid forfjamskede Optræden ,og in Lyst til al 
indberette a1t mellem Himmel og J,or,cl. Ved 
læsningen af Opslage•t faiar man det Ind!lryk, 
a,t RøgpJa,gen, efter Loku:nesterens Mening, ude
lukkende kyldes LokperoonaleLs Hen y:nsløs
hed ,og Ll;gegy1dighed og Overtrædere af de A'll
visnjnger, oom Lokomotivme teren giver i sit 
Op 1-ag, ,true , el,vfølgelig med øjeblikkelig Ind
beretning i hvert enkelt Tilfælde. Det s1al ,vil-

Ugt i_ndr�c , at der altid r en modbydelig
Røg 1 Renus n paa Gb, og man maa undr sig 
over, at ilclrn de Organisationer, hvti,s M: dl m
mer hv01' ] ag, Aar ud og Aar ind, er ud;at 
for al faa dere Helbred ødelagt i den Atmo-
fære, jkke for længst thar henlecLt Fiibrikstil-
yneL Opmærksomhed paa det utilbørlig i, al 

<ler ikk ti Lan<leils lø11sle Lokomotivremise fin
des den mindste Antydning af et Ven.tillrutions
anlæg, men kun n-0gle primitive •korsLene, s:>m 
ik.ke en Gang altid forma;ar at ltage Røgen, s h· 
om 1{askiner,ne holder under k-0rslenene. Hvis 
vedkommende .Lokomotiwnesler, oom har for
faibtet delle Op lag, i en af ine Indberetninger 
vilde henlede rette vedk()(lllmendes Opmærk
·om.hed herpaa, og eve11Jluelt komme med et F0r
lag ,Lil et saadant Ventillalionsrunlæg, saa vilde

jeg ,Laige min Hat af for ham, men det n-nd t
med al I ekæmpe Røgplagon med IndlJeretnin
ger, del behøver man saagu' ikke ait vær Lok
me'Ler for a,t bitte paa, del kunde jeg ogsaa
,have gjort 1i et af mi'lle lyse Øjeblikke. M:an
maa dog ikke laste vedkommende Lokimester all
for meget af den Grund, han vilde maaske have
vanskelig ved a,t faa Tiden til ait ,gaa, hvis ikke
!han hav<le nogle Indberetninger at 1k.rive, og
det er rimeligvi ,d0111 0'11este Maade, h vorpaa
ihan formaar at ,vi e si,n E'ksi ten berettigelse.

Gber. 

ANDESPIL PAA GB 

Lok,omotivfyrbøder.n s sel kabelige Forening 
afhold,t it aarlige An,de pil i Haandværkerfor
eningen tore I al Fredag den 2. N-0vember. 

Der bortspilledes 20 Ænder, efter Andespillet 
var der Bal •wl Kl. 4. I Festlighederne deHog 
ea. 200 Damer og Herrer, ·som til yneladende 
momde dem paa •en god og ,tvangfri Maaide. 

Gevj,nis,1.ern ved ·Lodtrækningen er a.lle af
Ll u'led . 

J. Knitdsen.

JUBILÆUMS- OG FESTKASSEN 

for Lok,omoti v{ørere i 1sle Di tri!kit afholder J u
bilæurnsfroko t til Ære for Jubilarerne fra Au
gUJst, ep,t-mber, Okto.ber, ovember -Og Decem
ber 'f,or dag ,den 6. December id. A. Kl. 12,30 Em. 
i • ait:ional«s Selskab, lokaler. '-- Indgang ·aid 
Jernbainegaide. 

Man bedes :tegne ig ti Tide paa de fremlagte 
Llster. tor TilslUJtning forventes. - Lok,omotiv
førerc fra. ,de andre Di.strik ler er velkomne. 

P. B.V. 
/_,_ M. Schmidt. 
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'DANSK [QKOMOTIV 1iDENDE 
BLOKADE 

De da1 ke Privatbaners lokom th·mand
F01·bund meddeler. at dPr er prklmrPt Blokade 
v d • arhu. -Hamrnel-Tltor,;o .Tcrnl:ane•. 

CENTRIFUGALSKYLLELUFTPUMPE 

J aa Rosenberg. -:\lekani ka \'erk lad i ta
vanger er for nylig fuldendt By 1nin en af et 
Motor kib Handicap, 01\'is Hoveddimensioner 
er: LængdP D6.5 m Bredde I G,."i 1m. 

'kib l. ,d r maa•lpr 9 00 t, er d l .forste. hvi. 
Drivmotorer, ulzer-Tot· kt-Di lmot rer, er 
for. ynet med Centrifugal ·kyHeluflpurnpe. 

De to ,'J. Cyl.-1-:\[olorer kan udvikle 1350 ,B. 
H. K. <lwer pr. Min. ved 100 Omdr./\Un. Dere.· 
to kyll luftptm1per lræk,ke af 150 H. K. Jærn-

tr msrnotorer for :220 V. g med et Omdrej
ning lal paa 3000 pr. �\I in.; d tte kan dog un
derka le Regulering. ,Di. s Lu [[pumper er 
11Ver for . ig i land til at prart r begge Ho
·vedrnotorer. Luftforbrug, saa , nart dere. Om
drejnin La:l er 27-2 00 pr. Min. trømmen 
it.il Drift af di. e Elektromotorer udrik.\e .af 
to :WO K. , . Jærn lrøm dynam er. om er di
rekt koblet til Totakl lje.motorer. Di se har 
rigC'lig dimen-ionere-de Kompre. or r. hvi le
v rt'de ver kud af Trykluf.t ndes ,til Gang-
ætning,cfu holderne. 

Paa denne �\laade OYerflødiggøre. . aaYel 
Hjælpekompre -orer om og. aa den lille :-l'"ød
kompre sor. 

1 kibe,t er nyli.g ank mmet til Honkong efter 
n Rejse fra Panama og har t'fler dregning 

af Midd lta,l for Rej en 31� Dag . Q,ljeforhrug, 
pr. Dag brugt 9, t Brændolje. 

MOL YBDENST AAL 

J) n rivende 1Uidvik•li11g, Tekniken er under
gaael i de id te Aar, har bragt en )iængde 
Jern- og taallegeringer paa Markedet. og her
iblandt kan nævnes ammensa:-tninger af Jern 
med 1 ikke!, Krom, Wolfram og )folybden, 
hrvora,f det si,dste kom frem ,under Krigen til 
Frem Lilling a.f finere taalsorler. 

iM lybden finde i smaa Mængder i Kobber-
malme ln-or man ved Kdbberet.;; dvinding 
om Bip11odukt faar Ovn lak:ke, der indeholder 

det omla1lte Mineral. lakken til ætle. Jern, 
hvorved man faar en Jernm lyhdenlegerii1g. 

En nyere Fremstilliner rnaade binder )folyhden 
til lakkE'n l't'd Hjmlp a.[ ha i ke Til tninger, 
hrnrefler man ,·ed en Fremgang ·maade, der lig
n r Be merpro e en. forarbejder lakken. 

ilolybden aoYende. i . i ,·eh· til Frem lil
ling af hlaa :.Hinel'alfarver og i an-alyli k Kemi 
s m ,mmoniu,mmoly.bdat ti,I Bestemmelse af 
Fo for, nwn del,; Jfo yedanvpld Ise PI' nu Frem-
tilling af Staal. 

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER. 

'j.-
Palst. 

1130L� 
12305 
12306 

1.2307 
1230 
J.:2311 
123U 
J:..3I3 
I123Jfi. 
12315 
12313 
12317 
12320 
1232 L 
12312'"2 
J2323 
1232/i, 
l23r 

Jyl.
Fyn. 

1079 
107 9 
J(X-07 

1074-2 
1O7Ld 
107 4 
10772 
10746 
107 2 
10 11 
10 12 
1 10 
1079 
1 0� 
10796 
10792 
10 0 
1 05 

12326 10795 
11:..329 
12330 .LO 06 

10797 

NYE BØGER 

ar tens: ejr n. 
Bruun, iL.: Tvillingerne. 
Ro. enkranlz, P.: Jnnkern paa 
Lindenborg. 
Krohn, D.: Rørb ks Krønike. 
Korch, .\l.: Del gamle Guld. 

l rneder: lwd nten.
Jacoh·en, Daniel: J g hu ker. 
Lykke J.: Den gyldne 'Hævn. 
I ovlsen, Han : Lykke-lige Barn. 
Peter en, Josef: Konge-Ofr t. 

ved trup: Erik Gudmand. 
Haukland: _ ornerne pinder, 
Kaar berg, H.: Dagens Øje. 
E aludan, J.: øgely . 
Hørlyck, Helen : Ingrid. 
Cia. en, N.: ,lysket. 
We tergaard. A. .: Havgu .. 
Ricard, 0.: 1 Gaar i Dag og til 
evig Tid. 
Horwitz, A.: 1\Linut :Millionærer. 
Dumreicher: Kornhlomsler. 
l o en'krantz, P.: Herluf Trolles
Drenge. 
Jørgen en. unnar: Flemming 
og KYik. 

12331 

12334 

12335 
12336 

16 J3randes, Georg: Hertuginden af 
Dino. 

12337 

12:33 

12339 

1231-2 

1231>5 

12346 
12347 
1234 

10 37 

10 23 

10 19 

10 _7 

10 60 

10 54 

10 14 

Kræmmer: :Fyrgangen. 
Moenslrup: Dronnin n fra 
Hi1J11merhrnd. 
Chri tma., V,'.: Kryd togt gen
nem Livet. 
Bul\. J. B.: D n Lore Kærlig
h d. 
Fleuron, 
vad. 

vanerne fra Hjort-

Lind kog: Qræ ke Kvtind kik
ke! er. 
Treskow: Om Fyr. ler og andre 
Dodelige. 

kjoldhorg, J.: kyer og Sol
glimt. 
Berg lrøm. V.: De fortabtes 
Hu . 
Brik.sø Dam holt: Lolleri. 
Hutschin on: Dyrekøbt. 
Lange, ven: En Da 
Hi. chlholm lol. 

paa 

I' t' () t• 
(I 

" 

r• 

e p 

y 
l ' 

,: • 

,, 

• 

11 

li 

0 

" 

tl 

I;?.: i-0 

It: 11 

(: 

s 

s 

,; 

.. 

' . ' .. 

(l 

r. 

• 

g 



'DANSK }QKOMOTIV li DEN DE 
s· - Jyll.-

Falst, l'yn. 
12349 1083 Kval'an: Raunveigs Bi torie . 
12350 10 21 Chri ten.sen, Carl: Bag P,loven. 
12061b 10590b N-0rdnntoft, K.: Jørgen [Laa,sbys 

12351 
12353 
12357 

12358 
12361 
12362 

12363 
12364 
1236;'; 
12366 
1236 

10 72 
10 ()5 
1086 
10870 
10866 

Barndom. II. 
E-lmkjær, .: Fedel og Plov.
Hagenbeck: Indien. 
Norr.is, K.: Novma, den meget 
el kede. 
Glyn, E.: Det store Øjeblik. 
Levin, J?oul: Dagen gryer. 
Hjortø, Knrnd: Den gule Krø
nike. 
Tllmborg, A.: Brødre. 
iBodenihoff, W.: Livs laven. 
Nygaard, F.: Kværnen. 

vend en, S. K.: bammerne. 
Gal ohiøt, M.: kandinaver 
Rom. 

12369a 10855a k-0vgaard-Peter en: Landet, 
hvor Kilderne prang. 1. 

KONG CHRISTIAN 

D. IX's UNDERSTØTTELSESFOND.

A[ Kong Kri lian IX. nder :tøltelsesfond 
ved de d,ans·ke tat baner vil -der den 29. Ja
n.uar 1924 kunne uddele-s ca. 1�00 Kr. i Por
Uoner å 100 Kr. An øgninger om >at blive del
a,g.tig i iUddelingen maa for at komme i Be
tragtning indgives inden dgangen af indevæ
rende Aar ti-1 et af Bestyrelsens Medlemmer. 

Blanket til An øgning kan erholdes ved Hen
vendelse ,ti,l et Bestyrel e medlem eller i Gene
ral ekrelariatet. 

Blanke.tten, der maa udfyldes nøjagtig, er 
lyd nde paa saavel nærværende Fonid om 
Stat banernes Jubilæum fond, der uddeles 
samtidig, og Ansøgningen betra,gtes som gæl
dende begge Fond hvis i:kke andet anføre . 

Be tyr I en JJe taar af: 
Generaldirektør Andersen Al trup. 
Togfører Dnelnrnd, København. 
Overbanerne ler H. Gram ,Roskilde. 

øfar-t chiilf Heise, Købenlhavn. 
MateriiaHor,valter 0. Larsen, Købenlhavn. 
Værk.roe ter P. :M,ikkelsen, København. 
A j, tent Frk. We tergaard, Køben,havn. 
Distrikt chef Wi- enbach, 1ruer. 
Baneingeniør 'NoLLhagen, København. 

RQ'fELSETJL�
AoRBsffO�� 
Lokomotiv! orerafdelinger: 

Aalborg: Formander:_ Adre ·e rettes til: Vin
.kelvej Vejgaar,d. 

TIL 

'.tBMSbt6 

0Yerførl fra D. . & M. F. til D. L. F. 
I. Novmber 1923 Lokfbl'. A pr. 0. i\L C. Je111Sen,
Kbhrn Gb.

clnævnel-se: 
. J;okomotivfyrbøder E. P. Larsen, kander

borg. til Lokomolimfører i Vamdrup fra 1-1.1 
-.23 (min. Udn.). 

Lokomotivfyrbøder . iB. A. Blak, Rander,s, 
I.il Lokomotivfører -i Glyngøre fra 1-11-23
(min. Udn.).

Haandværker E. A. iel en, Korsør, til Lo
komotivfyrbøder i Lttnde:riskov fra 1�11-23. 

Haandværker G. Fl bor,g, K'bhvns Godsbg., 
lil Lokomotivfyrbøder i Brande fra 1-11-23. 

Haandværker H. P. K. Hansen, Masned
sund. til Lokomotivfyrbøder i Ting,lev fra l-
11-23.

Haandvær.ker .1 • A. Nielsen, Kbhvns Go·ds
bg., til Loh."!()molivfyr,bøder i Brande fra 1-
1,1-23. 

Forflyttede: 
fra 1-11-23: 
Lokomotivfører C. E. L. Rasmu sen, Assen , 

efter An øgning til Odense. 
Lokomo-tivfører L. T. Has-sø, Glyngøre, efter 

An øgning til A ens. 
Lokomotivfører C. W. Jen,sen, kjern, efter 

An øgning til Kbhvn Godsbg. 
lokomotivfører M. V. Andersen, V1Hndrup, 

efter Ansøgning til Kbhvns Godshg. 
Lokomotivfører E. P. Eshøj, Ringkøbing, ef

ter ·Ansø"ning til kjern. 
Lokomo.tivfyrbøder L. G. I iel en, Lunder

kov efler An øgnin,g W kanderborg. 
Lokomotivfyrbøder J?. A. M. J1acobsen,.Bran

de, e.ft r nsøgning til Khhvn Godshg. 
1Lokomotivfyrbøder C. C. tielsen, Aale, trup, 

efter An øgning ti,l K'l:fuvns God.sbg. 
Lokomolidyrbøder J. G. Poul en, Brande, 

e-fler Ansøgning til Rander . 
nder 6-1,1--.23: 

Lokomotivfyrbøder M. Ejler.tsen, Tønder, ef
lel" An øgning til truer. 

Lokomotidyrbøder C. Pedersen, Tinglev, ef
tel' oAn. ø ming til Tønder. 

Tilbagekaldt Forflyttelse: 
Forflytte! erne af Lokomotivførerne i Sla

gelse A. C. Wedebye og 0. V. Thorkilsen til 
heruholdsvi Ged er og Masnedsund er annul
leret. 

2 4 

• 

{' 

TI 



'DANSK lg_KOMOTtVliDENDE 
Tilllldel e til al bytte Tjenestested: 

'Lokomotivfyrbøderne .K. . Han en, Lø
gu1')lk.Joster, o A. L. C. Lar e.n, lageLse, fra

1-1J-23.

Lokomotivfører F. T. Kri:iger, K'bhvns Gods
bg. efter Ans. paa Grund af Alder med I ension 
fra "29-2-24 (min. Af k.). 

Lokomotivfyrbøderne A. K. ørv.ig Glyng
orC', og M. . Peder en. Herning, fra 1-12-23. 

Af.ked: 

(<' Lokomotivfører H. E. :M:. Peter en, Ro kilde, 
rfler n .. paa Grund af vageli.g,hed m d P n
f;ion fm 30-1 l-23 (min. � k.). 

AALBORG• IRINDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

·Bemærk + Kiærs + Klæder SENKING 
I HABIT

35 KR. 20 Skindergade 20 

L. P. Aistrup leve-
rer øgræsmøbl., Divaner, Tæpper, 

Rpisest., ovevær., Børne-, 
Ungpige- Of! Bondemøbler 

B11tf'lbetalin" 
TORVEGADE 20 

Sporvognslinie: 2-9-19 

I� '' 

i frederiksborqq;de12
Hez 

�\\ons•oq Pelsvare/;-
\o"\e (ved Nørreport! (}ere/ 

PAA RATEBETALING 
leveres alt 

Damekonfektion, Pelsvarer & KJoter 
Lille Udbetaling - Rentefrit 

C. B. Møller & Co.s

BØRS CIGAR
<ler faas over hele Landet, er 
fabrikeret af de fineste Tobakker 

Det er den bedste 15 Øres Cigar 

C) Amk. Gummivare 
ladHtrl Vestergade 3 n�,a. B. 
111>4ersprtjler, Sanitet&• t S11epltjeartikler 

Ill. Prislililt 11td 00 Øre I Frimrk. 
Dl lR U Il HDITIO! ♦ Tetr. B1ea U9> 

Jernbantmr.nd 10 pCl. Rabat 

Legetøj og Lædervarer. 
i atort UdvaJg 

forefindes i 

Basaren. Vesterbrogade39. 

Eduard Spies; som bor ligeved Hovødbanegaarden,
tæt ved Frihe<lsstøtten, Vesterbros Pas age 'r. 48 i Bazargaden, 
anbefaler sig til alle Damer med et mægtigt Ud alg af Kjoler 
til billige Priser. 

trømper i de bedste Kvaliteter, langt und r almindelig 
Pris. Skørter i svært engel k Moire fra 5,85 alle Farver. Undertøj 
i Macco, Traad, Id og ilkelricot. Golfjakker fra 9, 5. Blu5e
skaan re fra 6, 5. ilkebluser, Jumpers, Vadskeblu er, Flonels
bluser i stort Udvalg. ederdele blaa, sorte og kulørte. 

.H. Ingen Bytning, ingen Forsendelse, ingen Forandring, 
ingen Kredit, ingen Btide, ingen Telefon, for at være billig. 

HUSK BAZAR-GADEN 

med ny 
patenteret 

Luftblandinp 
B.øruiator 

(Hvid .Porcelænsemaille) 
med Cirkulation&-V armekanaler. 

Jilndøte Ga■rorbru,r 
Regelmæssig Varmefordeling -

Stea-nln,r paa Rist 
Ovnen, hvori alting lykkes 

SkandJnadens øterste Speclal
udstilllng 

Vestergade 2 G1.ur�c;:" 
._ ___ TIC. 1�31.� 

[-r FORLANG URBAN ØL I NORDJYLLAND

Ci garforretningen, Vesterbrogade 9 A, <v;�::�e!�';;�> 
Redaktio■: Vesterbr6gade 98 a 1, Kjøbenhavn B. 

Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613 
Udgaar 2 Gange maanedlig. 

.Al111■ue111entspri1: 6 Kr. aarlig. 
Te,:ne� paa alle Poøtkollttrer i Skadi11uiea.

A.nneac.-.Expedition 

y Vestergade 7 8, København B. 
'l'elefon Central 14613 . 

Kontortid Kl. 10-4. 

Afleve,·et paa AviRpostkontoret d. 19. ovember . 
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&Ølmal'RlIDIJJ~ 
Statsnaneversonalets 

Brandtorsitrinas-Foreninu. 
Ek1peditionskontor : 

Vesterbrogade Nr. 26, 
Telefon Nr. 6626. 

Foreningen e r oprettet 1891, h a r ca. 9000 
Medl emmer, ejer ca. 63,300 Kr. og h ar i 

Und erstøttelse udd elt ca. 66,500 Kr. 

Lav Pnemie. K11la,1t E,·stat,,ing 

Indmeldelser oø Oplysnlnøer 
pr. Brev eller gennem Tillidsmæudene, 

Jer for København er: 
Hr. Lokomotivmester Clausen, Hr. Te • 
ner "r· Jacobsen, Hr. Maskinar• 
bejder M. Kirketerp, Hr. Rangermeste r 
Lemmi ng og Hr. Fuldmægtig Pockel. 

Regnskabskontrollen, gi ver Oplysnin iz 
om alle Foreningen vedrørende Forhold 

Th. Langs 
Bageri, 

Ny Carlsbtruvei il, Tlf Vester 1896 y. 
anbefales. 

Kun lste Klasses Varer anvendes. 

,,Diamantstøv" 
utidens og Frem~idens 

Vaskemiddel 

Ene ( ab r lk anl er: 

Danske Oliemøller og Sæbefab-riker A/S 
C. LOEHRS FABRIKER 

Fredericia 

p R Ø V Zephyr & G~mmi 
K ravetø7 

faaa I alle Nr. til 52, 

VAREHUS 

Færdige Herreklæder 
sk rædersyede, prima ~ngel8ke l;tof-
fer, Vinterfrakker, moderne F'ac;;ons 
78,00-98,00. med L reg og 

pænde og i Raglan ~·ai;on, svært 
engelsk tof J 25,00. Haliitter, 
prima blaa erges 55,00- 78,00 
- 115,00. Peber og Salt 5~,00 
-75 00- 11 o.oO,modernegraa 
og b laastribede 75,00-96,00 

tribede Kamgarns Benklrerler· 
2å,00. Sortti 8enklæder, 25,00 
-39,00 

Helgolandsgade 2, 1. 
ln&"en B11tia. s,ort LU&'er. 

Statsbanetunkt. 10 pCt. Rab t 

Tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgade 69. 

Kousultatiou fra 10-7. Tlf. Vest. 905x . 
Ælgre Tænder om~ættes billigt, Plom-
bering og Tandudtræ kuing, Moderate 
Prise r. - Bedøvtlise hver Dag Kl. 2. 
Reparation udrørt>s paa faa Timer. 
ernbanefunklionærer indrømmes 5 pCI. Rabat. 

STØT VORE ANNONCØRER 

Alle Arter Di vane r 
direkte fra Værksted. Divantæpper Søgræ 
møbler m. m. tort Udvalg. Altid blJJJ s-
Nikolaj Plads 7/ ved den hvide Flip. Ode::1• 
gade 5, ved Tr anglen. 6• 

Gramofoner 
og Placler saavel nye som brugte 

købes, byttes, sælges. 
Bi ll ige Priser, stort Udvalg. 

Appa raterud lejes. Reparat. udføres 
Jernbanefunkt. 10 pCt . .Rabat. 

Gl. Kongevej 113 1 Telf. V. 8415. 

Lædervarer! Læderva rer! 
Dame- og Herrtipo1temo11nai, 
Lommebøger, Noel Ol? Dokn-
mentmapper ~amt Dame- og 

Reparationer 01 Beetillln&er modta1. 
5 pCI. - Rejsetaske r. - 5 pCI. 

JOHN. R. HANSEN 
Absalonsgade 29. 

T.-lf. Ny RAVNSBORG \'. 43 
Vesterfælledvej 80- 82 
anbefaler sin ny Restaurant 
Ny Ravnliorg•Kallar eUeu: 

., Lillebilen .. 
Kl. 7¾ Entre 50 Øre 

Charles Christiansen, Flensborggade 61. 
Tele f. Ve te: 6359 y. I. Kl. Bageri og Konditori. Teref. Veste r 6359 y. 

C. JORSØ 
37 Dybbølsgade 37 

Vine, Cigarer, Cigaretter & Tobakker 
Stort Udvalj!' i 

Fesltelegrammer og Kort, Papir- og Skriveartikler 
Te l e f on Ves t e r 4666 

0. Gregers ens 
Blomster - Forretnin g 

25, Blaagaardsgade 25. 
Tel e fon Nora 1979 

Leverandør Lil J "ru u,..u ,m i 2o .A•1 

Bøger Papir - Musik Fotografiske Artikler. 
VIGGu NIELSENS BOUHANDEL 

TELKFON 113~7. ISTIWHADE 6t TELEFON i9S.7 

KØB FRA LAGER 
Klædninger 65, 78, 85, 98, 11 5, 125 Kr. 
Vinterfrakker 75, 80, 85, 98, 120 
Sommerfrakker 65, 78, 98, 11 5 • 
Stortrøjer m. sv. Foer 42, 52, 62 
Benklæder ... 12, 16, 18, 22, 28 • 

mokingklæd ni nger J aketkl æd ni nger 
Motorjakker Gummikapper 

Vindjakker - Alle tø rrelser 
Kun Kont:rn t. Bedemto Pri er 
Jernbanefunktion.ærer 6 pCt. Rabat 

Afdelin for Udlejning af elegan te-
Kjole- moklng• og Diplomatklæd-

ninger samt orte Overfrakker. 

Lageret Monopol 
Nørre-,radt'I 38. I l!!jal 

Telefon Byen 1261 

ENGELSK SKRÆOERI 
JCng,~ 

&EØSTE STOF 

NØRREPORT. 

,,S C HULT Z''t Istedgade 134. 
Telefon 11 372. 

ALT I MANUFAKTUR TLL 8ILLfGSTE PH.ISER ========== 
SPECIALITET: Maøki1t1j , Skjorter , U1tlerbeklæd1iøg, Ure1get1j , Li11ed, Ferklædtr, Seni;eu.dltyr . 

5 pCt.;. Raa. 11& 
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