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BETÆNKNINGEN 

af Admini tration kommi ion n 
(F r nklingskommi ionen) afgivne B -
t nkning r bl vet modtag t m d aabn • 
Arm af d t kon ervative Folkeparti. thi 
det er om l ød af d r Kød m d n det 
r aa om aa med Begej tring n inden

for de fri indcde Parti r, pecielt indenfor 
o ialdem kratiet. Princippet i For, laget

er og aa efter bed t kapitali. ti ·keMøn tl'r. 
Og d t kan jo h Il r ikk mccrte , al d n Fri
hed, man nsker at till go Generaldirek
tøren, kan blive meget ub 1mg lig for Per-
onal t - naar man ikke ved den m r 

» midige< Lcdel e af Banerne kan pnaa
det n kede ver kud ved Hjælp af de I il
lig r Tak ter. D t vil elvfølgelig ild e

arc ret l· ng , forinden Banerne tørre 
Kund r møder frem med Krav om billig re 
Tak ter for dcre Varer, naar det vides at 
Gen raldir ldørcn, om er ud.ru tet med 
fynclicrhcd i aa Hen c ndc, er i tand til 

at imødekomme n let, og et aadant In-
k kan jo for det m Le frem · ttc med et 

vi t Tryk, thi der er aa mang andre Mu
ligheder for B fordring der kan an ende . 
En aadan dgang kan ikkert tænke og 
Re ultatct af Forhandling rne m Tak ter 
re ulter r maaske 1 un i dette, at man be
fordrer Godset billigere uden at d n be
fordr de God mængd tiltag r. er d t. 
der skulde \',"l'l'C Hc. nltatct. Fon- niningcn, 
u·cl bli\'er.

Der var i gamle Dage en Ordning paa 
vor Landeveje, om havde til Hen igt at 

. be katte Ridende ocr Kørende, idet man 
paa Vej ne med visse Mellemrum havde 
oprett t Bomme, der b tj nte af en saa
kal l t Bomrnand, der 01 krævede Bornpcn
cre. Hvorfor tager man ikk den Tanke 
op, nu cla Landet fatte Penge, at indka -
erc et vi t Beløb af alle ejfarende, et 

Beløb der skuld taa i pa nde Forhold 
til Befordring ns Mæncrde, for d rv d •tt 
faa vore Land veje forrentet. d at er n
ncmføre d tte, vilde man formentlig vinde 
to Ting, at +od befordringen ad Lande
vejen formindskede til Fordel for tats
banem og at man fik det nødvendicrc Be
lob ind til Land v jene lstand ættel e af 
dem, om ødelægg r ejene. D r er da 
noget ubilligt i at forlang , at tat baner
ne kal kunde forr nt d n i d m anbragte 
Kapital ocr amticlig konkurrere med Rute
bilern , der kun kal forrent den i Bilen 
anbragte Kapital. M n man I an elvfølgelig 
ikk nu vende tilbage til d Til tande, som 
ek ist rede for et halvt Hundrede Aar si
den ller mere, fordi Forrentningskravet 
tille i Forgrunden ved tat banerne. 
tat banernes V je er dyr at anlægge, 

men m d d n tiltagende La tbilkør el paa 
Land ej ne er der vist næpp TYivl om, 
at Landevejene, naar de skal være farbare, 
og aa b1iver dyT at anlæcrge og vedlige
holde - men denne forøgede dgift, om 
Bilern er Aar aer i, bor og aa paalægcres 
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'DANSK lQ.KOMOTIV 1i DEN DE 

dem. De daJ1 ke tat baner vil med rle 
Hindringer, Landet geografiske Forhold 
medfører, altid Yære van kelio-e at faa for
rentede. 

pørg maalet er jo nu aktu lt og man 
vil antagelig nart faa Lejlighed til at høre 
Forhandlingerne om For laget paa Kri-
tian borg. Imidlertid kan pørg maalet 

om '
1
1jene temand ordningen Fortræffe

ligh d formentlig og aa rnnte diskuter t, 
naar For laget er til Behandling paa Rio- -
dagen og der vil man vel, om B tænknin
gen aa rnukt ig r, fortælle os, at man, 
hvi man °ik o,·er til fri Lønaftaler, ikke 
kunde bevare Ford 1 n ved Tjene te
m�nclsordningen. Efterhaanden om den 
ociale Lovgirning forbedr s, er f. Ek�. 

Pen ion ordningen for cl lavere lønnede 
ikke aa meg t n rcl om tidligei-e, og d t 
er bl. a. den, der taclig fremhæve som en 
aa glimrende rring f r Tjene temændenc 

at bevare. at man hellere maa finde sig i 
daarlio- Tjene teticl ordnino- m. m. - Det 
e1· da gan ke i:ncllysencl . at Tjene tern· n
dene ikke vilde forladr Tj nestemands
ordning n. hvi ikke der kunde opnaa vL
s Fordel" ved d frie Lønaftaler, oo- hvis 
Tj n t man l ordnin°en maatte anse for 
cl t bed te. d r ek i ter de. Forelobig 
er det I un Komn i ionen. der har 
udtalt ig om Fordelen ,·ed Tjen te
mand mdnino- n. g man kan v 1 uden at 
gaa d'Hn·. for nær . i0e, at de i denne n, o
har t paa Tingene med rbejdsgiver
øjne. 

Det er imidlertid Mening n at tat. -
ban rne kal fon-ente , og kommer den 
Dao-, da man opda0cr. at dette ikk er mu
ligt, il pmærk omheden antagelig trak 
l,live bensendt paa P r onalet. for om rnu
li0t at fr m kaffe OYer kud t paa den garn
] k nclte Maade Yed at kn pp af paa Per
sona Jets L nningcr, f rl· 'nge Tjene teti
den rn. m. eller formincl k ntallet af Tj -
ne temænd. Den tunge Ende vender alticl 
nedad. og fr mkomm r Over kudet ikke, 
naar Ban rne driYe f i-retning rnæ igt. 
, a maa man e bort fra Ban rne Eg n-
ka h. Rom arnkvem middel, Rom Kultur-

pr der og fremskaffe Over kudet gennem 
Per onalet Lommer. 

M n der taar Organi ationerne paa 
, a o-t. 

Ved de nye Statsbanelove Forelæggel
e i Folketinget den 15. Oktober udtalte 

Trafikmini ter Friis- katte bl. a. følgende: 
:» elve Ho,·edlinierne i d n nuværende 

t rel e form: en Generaldirektør, og For
deling n af Drift ledel en mellem Di trik
ter. m under ig foren r d for kellige 
Tjene tegr ne: Trafiktjene ten, Banetjene-

ten og Ma kintjene ten, har Kommi sio
nen fundet rigtige, og man har da ud fra 
dette n punkt gennem aaet hele d n nu- • 
værende 'tyrclse lov oo- c. rlig haft in 
Opm rk ornhecl henrnndt 1 aa, om der i 
cl n fandtes D tailbe temrnel er om i for 
hø.i ·,r d bandt tyrel en oo- cl rfor bmde 
unclgaa . Xogen detailler t Gennemgan o
af de ln titution r. der er I abt pa:1 
h·undlao- af Dyrtid l ,. n har man ikke 

for tag t. Det vilde del have tag t mere 
Titl. end IZornrnis ionen havd til Raadig
hccl. del var det i-ommi sion ns pfatt l-
e. at det o,·erho,·edet ikk \'ar muligt at 

. til I detailler de For lag til Organ i a
lions nclring r 11aa et Tid punkt. da Eta
ten tocl o,· rfor en aa tor Forandring i 
sin almindelio-e tillin om F lge af Kra
Yet om F nentning, og hvad derm d føl
g r. r ommi ionen For lag er derfor et 
Forslao- til n tyrel e lov, om er mindre 
cl tailler t end den nuvær nde. aalede at 
Organisati nen kun fa t ætte i me0et to
r rrræk; Detaillerne blher ikke forandret 
i s h·e tyre] e. loYen de kan ændre ad
mini trativt. paa Finan 1 Yen g v cl cl 
aarlige ::--JOl'mering lorn. rdningen vil 
paa cl nne faaclc kunne tilpa e gan ke 
fter F rholdene, efterhaanclen om de ud

Yilder �ig. for at kunne opfyld de nye 
kon mi k Fordringer, der tille . 

Paa to rnraader grib r Kommi ionen 
doo- ind og fore laar be temte Ændringer. 
D t ene vedrorer tat banern Ten ral

kr tariat. der fore laa phæYet og redu
ceret til en Per onalafd lin°. Bort et fra. 
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'DANSK fQKOMOTIVli DENOE 
om dette Generalsekretariat mulig har væ
ret naturligt og rimeligt som en Over

gang form, den Gang da man i 1915 flytte
de de ministerielle Forretninger fra De
partementet over til Generaldirektøren, er 

man fra alle Sider enig om, at der ikke nu 

er til trækkelig ødvendighed for at opret
holde dette Organ. General ekretariatet 

har betydet en ikke saa lidt ko tbar og 

un dvendig Opsvulmen af Statsbaneadmi
nistrationen, har skabt en ny Instans in

denfor elve Generaldirektoratet. Det med

f rer for alle ager, der ikke er Personale

sager, dobbelt Arbejde: Sagerne sendes fra 
Generalsekretariatet ud til Generaldirekto
ratet fdelinger til Erklæring, behandles 

af di s og tilbagesendes til Generalsekre

tariatet, som aa besvarer dem paa Grund
lag af de indhentede dtalel er eller refe
rerer dem for Minister n efter de af f

delingern udarbejdede Referater. Hele 

denn ide af Generalsekretariatet Arbej

d er ov rflødig, den koster en Del Perso

nale og den er inkende for Ek peditionen, 

og den fører let til, at Afdelingscheferne, 

der e1· eneraldirektør ns n · rmeste Med

hjælpere, fjernes fra direkte amarbejde 

med G neraldirektøren, i alt Fald bliver 

d r amarbejde med ham ikk saa direk
Lo om øn keligt. Deres n var forflygti-

0e let, naar en Forelæggelse for Ge

n raldirektøren og Ministeren ker paa. 

lnd tilling fra General ekretariatet, uden 

at en virkelig selvstændig Behandling i 

dette kan siges at have fundet Sted. 
Det andet Omraade, hvorpaa Kommis

ionen for slaar en po itiv Ændring, er 

Baneafdelingen. Baneafdelingen indenfor 

eneraldirektoratet udfør r i høj rad ik

ke alen I yanlæg men og aa store Sta
tionsudvidelser og Flytninger, medens 

mindre rbejder og Projekteringer ligger 
ho Di triktsmyndighederne. Det er utvivl-

omt af den største økonomi ke Værdi, om 

denne Baneafdelings dførelse af Arbej

det indskrænkes til det mindst mulige, saa 

at Baneafdelingens Chef i størst mulig 

rad bliver den kritiske, tekniske Raad

giver for Generaldirektøren ogsaa paa det 

økonomi ke Omraade. Og da Di trikterne 

i deres anetjeneste har et Organ, der er 
udrustet aavel overfor tekni ke om ad

ministrative Opgaver, maa det an es fo1· 
rigtig t i  h jere Grad, end Tilf Idet er nu, 
at benytte d tte Organ ved at lade Distrik

terne Banetjeneste udføre flei·e Projek

tering - og dvidelsesarbejder, end de gør 
i Øjeblikket, saaledes at Chefen for Bane

afdelingen i eneraldirektoratet aa megel 
som muligt bliver Kritikeren. 0 aa her
ved kan utvivlsomt en Del Dobb ltarbejde 

og Personale spares.< 

DANSK JERNBANEFORBUNDS JUBILÆUM. 

Den 23. Oktober 1924 fejrede Dan k Jern
baneforbund 25 Aarsdagen for Forbundets Op
rettelse ved en J u bilroumskongres i tudenter
foreningens Lokaler i København. 

Det var en meget talrig Forsamling, der var 
mødt for at fejre Jubilaren. Foruden Deleger d 
fra Dansk Jernbaneforbunds Afdelinger Landet 
over var til Stede 'en Række tidligere Tillids
mænd, Reprro entanter for Regeringen, man
ge Organisationer, aavel inden- om udenland-
ke, Jernbanefagpre en, Dagspre sen m. m. 

Til tede fra D. L. F. var Formanden og Redak
tøren. 

alen var fe tligt smykket m d ca. 50 Ban-· 
nere og Faner fra forskellige Afd tinger af For
bundet. 

Kl. 9'/2 Formiddag aabnedes Kongre sen 
ved, at Jernban funktionærerne Mu ikforening 
af 1921 indledede med et Potpouri OYer dan ke 
Melodier, hvorpaa Forretning fører Ch. Pet r
sen bød Velkommen til J uhilæumskongre. sen. 

Musikken spillede paany nogle dan ke Melo
dier, hvorpaa et Jernbanesangkor ang for k I
lige ange. Til lut pillede fosiken, og ang
koret sang »Internationale«, som For amling 11 

paahørte staaende. 
Derpaa sagde Pakmester Orla Peter en, Kø

benhavn, et af ham i Dagens Anledning forfat
tet Digt til Forbundets Pris. 

Det var en meget stilfuld og fe tlig Ind! d
ning af Kongres en. 

Derpaa havde Trafikminister fi'riis-Skotle 
Ordet og bragte en Hilsen og Lykønskning fra 
Mini teriet og luttede med et L ve for Dan k 
Jernbaneforbund der fandt krafti Genlyd i 
For amlingen og fra denne besvaredes med et 
»Leve Frii - kotte og Ministeriet tauning!«

Sekretær Vilh. Nygaard overbragte en Hilsen
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 

fra De samvirkende Fagforbund, Raadmand Fr. 
Andersen en Hilsen fra Socialdemokrati k For
bund, hvorpaa forskellige Organisationsrepræ-
entanter havde Ordet. - Saaledes Postbude

forbundet Formand, der overbragte Forbundet 
et pragtfuldt Ur. - Kontrolør Ohmeyer for 
Jernbaneforeningen, Lokomotivfører Rich. Lillie 
for D. L. F. og Snedker L. Hansen paa Værk-
tedsorganisationen Vegne. - Endvidere hav

de en Repræsentant for det ty ke Jernbanefor
bund, en Repræ entant for orges Jernban for
bund og en Repræsentant for vensk Jernbane
forbund Ordet for at overbringe Hilsen og Lyk
onskning fra deres respektive Organisationer. 

Endelig ha\'de en Repræsentant for •Inter
nationale Tran portarbejderforbund« Ordet. 

Efter en kort Frokostpause aflagde Forret
ning fører h. Petersen Beretning om Forbuu
det Virk,sornhed m. m. i de forløbne 25 Aar. 
Det følger af ig elv, ai denne Beretning kun 
var en i Lore Tl'æk [ormet Oversigt over de 
vigtig te B givenh d r i Aarenes Løb, men dog 
af et saadant Indhold, at man tydelig kunde 
følge Udviklingens Gang. Tilsidst foreslog For
J'etningsføreren Udnævnelse af 6 Æresmedlem
m r, tidligere Formænd eller Forretningsførere 
eller Vie forretningsforere og Forbundets Blad. 
første Redaktør. De paagældend var fhv. Tog
fører P. D. Pedersen, Togfører Christopher en, 
Togfører I odevang, N. P. Christensen og Jen
sen samt pens. Portør H. P. Hansen. 

Forsamlingen bifaldt ved Haandklap· og 
Bravoraab duævnelsernr. Derpaft havde Ba
neformand Fr. Niel-sen Ordet for al overbringr 
Forbundet Lykøn. kning frft Fællesafdelingenw 
og overbragte . om Ga vr fra di e en smuk 
Broncedirigentklokke. 

Derefter hftvde flere for. kellige Medlemmer 
Ordet, de ny. udnævnt Ære,.1,medlemm r og flere 
andre. 

Præci Kl. � hæv de Fonetningsføreren J u
bilæum mødet, der havde formet . ig . om en 
. torslaa.et Hylde t til Forbundet og til del dyg
tige Forretningsfører Cli. I etersen. 

Om Aftenen mødtes Fo:v amlingen Kl. 63/� 

for ved en festlig ammenkorn. t at fejre Jubi
laren. Til denne mødte foruden Gæsterne fra 
Jubilæum mødet, bl. a. talsminister tauning, 

Forsvarsminister L. Ra mussen, Finansudval
gets Formand N. Andreasen, fhv. Trafikminister 

lebsager, hele Lønningsraadet, Generaldirek
tøren, General ekretæren, Afdeling cheferne, 
Di trikt cheferne, for. kellige Kontorchefer, Au
ditøren o. fl. a. Det var i det hele en meget 
repræsentativ Forsamling der mødtes og Kl. ca. 
7 1/4 gik man tilbord i det festligt mykked 
Lokale. 

Efter at Forretningsfører Ch. Petersen hav-

de budt Velkommen, talte talsministeren, Ge
neraldirektøren, fhv. Trafikmini ter Slebsager 
og flere andre. Der blev ud bragt mangt et Leve 
for Jernbaneforbundel og for Forretningsføre
ren og Fe t n formede sig paa den smukkeste 
Maade. Ved Bordet blev sunget forskellige San
ge og originalt var Paafondet med at samle 

angene i et Hefte som n ærtogskøreplan, og 
angene blev før t af ungne efter at forskel

lige i • Vejledningen til Køreplanens rett Brug« 
foreskrevne ignaler var afgivne. 

Denne jernbanemæssige Id, gjorde fortjent 
Lykke aavel som de udmærkede ange. 

Kl. ca. 10'/2 hævede Bordet og man am
ledes i de tilstødende Lokaler for at nyde Kaf
fen. Imidlertid blev pisesalen ryddet og Kl. 
ca. 12 optraadte en ung Koncertsangerinde Frk. 
Elly Bjørk-Wallin, der bl. a. ang en af Vilh. 
Ohl. on forfatt t ,Jernbanemændene ang«. 
Frøkenen gjorde fortjent Lykke saavel for , in 
nydelige Fremlræden som for hende udmær
kede ang. Derefter havd de to pøgefugle 
Schiøler-Linck og Arvid Ringheim Ordet og for
lystede elskabet paa forskellig Maad Ogsaa 
dis e hø tede stærkt Bifald. 

Derpaa tog Dansen sin Begynd ls og Kl. 4 
sluttede Festen. 

aavel J ubiJæum. model .·om Pe len forløh 
paa smukke te Maade. 

I Anledning af Jubilæet har Dansk Jern
haneforbund ud. endt et Fe. t. krift (314 Sider). 
Redaktionen af dette ha 1· været overdrag t et 

dvalg bestaaende af Fol'relning. før r Cb. Pe
tersen, Vicefor1·etning. føre1· 0. AndeDSen, Sekre
tær Cbr. Vejre og Togfører J. Christophersen. 
Dette Udvalg har igen konstitueret sig med Tog
fører J. Chri. topber. n om Hovedredaktør. 
Festskriftet er trykt i Dan k Andels Trykkeri 
og fremtræder paa den smukkeste Maade, og 
er for ynet med en Mængde Portrætter og Vig

netter og trykt med en re11 og khn Type paa 
godt Papir . 

Festskriftet indlede med en af Kontrolør 
Chr. chmidt godt skrevet Artikel • Vigtige Data 
i Banernes Udvikling«, i hvilken man i kort 
Træk faar de dan ke Jernbaners Historie for
talt paa en livlig Maade. Efter denne historiske 
Oversigt indledes Organisationens Historie med 
et festligt Digt af Aage Hermann i Anledning af 
Jubilæet og for Organisationen. 

aa vidt vi kan skønne, har det til Udgivel-
en af Festskriftet nedsatte Udvalg i fuldeste 

Omfang naaet it Maal, ,at gengive Forbundet.: 
Historie, saaledes at det maatte faa en varig 
Intere se udover selve Jubilæumsdagen for alle 
dem, som maatte interessere sig for at kende 
de Kampe og Brydninger, igennem hvilke Or
ganisationen og dens Medlemmer er naaet frem 
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'DANSK fQKOMOTIV1i DEN DE 

fra en fattig og forkuet Til værels lil laalelig 
Vilkaar•. 

Fe l kriflcl giv r u forlrnilig Over ·igl over 
alle de vigtigere ForeteeJ. er i Forbundets Liv 
og er el vægtigt Bidrag til ply ning om J rn
banemændeue Arbejd - og Lønnin svilkaar i d • 
forløbne 2- Aar, ja endog længere tilbage. 

Fe t ·kriftets lof er inddelt paa en meg l 
prakli k faade og er meget om org fuldt red i
geret. 

Del tj ner ,Dan ·k Jernbaneforbund• og I e
daktionsudvalget med Togfører J. Chri ·toph r
sen som Hovedredaklør til stor Ær . 

STYRINGENS INDFLYDELSE PAA OVERHEDER

LOKOMOTIVERNES KRAFTYDELSE, 

DAMP- OG KULFORBRUG 

Under denne Tilel er den afdøde tyske 
Lokomotivbygning.· • klas iske Teorelik r, G.
Sfra/11,8 . . ·idstc Va'rk paa Foranledning af det 
lyske Lokumotil'forhund nu udkommet paa »Ha-
11omag-N achrich len « .· Forlag i Hannover-Lin
den. Bogen er paa 106 ider med 36 lbildni:n
ger og ko ter i11clbunden 3 Guldmark. Denne 
Bug er i Faghcd:,;e blcvt•n vc>ntel med slor pæn
ding, og l'i kal cler[or lil Orientering i det føl
gende ivc en kort Ov 0rsigt over Bogen Ind
liolcl. 

Anvendelsen a[ en �ormal- 'lempetglider for 
de ror kellig. te Cylinder ·lørrel er ved de tidli
gere preu. iskC' lal. baners Ovcrhcdcrlokou1oti
ver gav Anledning til ndel'søgel. e af Spørg;
iuaalel Olll. bvilk n ·111drtydels • tyringN1 og den 
af den afhængige> f;p,Pnding,·nrdgaog af fnd
·trømning ·dampc>n udovedc paa. Damp- og Kul
forbruget.

F rfaller n gor [orsl og l'rc111u1c.-;l , 'p,t•n
di11g:;1wdgr1 n •en· Afhwngighc>d ar Rlyringcn, 
Haalene paa :-ile ni pelgl iden•11, Cyl i11 I r('11e og 
Umdrejningsanlallel lilga>ng •Ligl fol' Bercguing, 
ligelede>: licldel-CylindPrlr. kkel og slutlc>lig 
Ydel en og Dampforbruget [Jl'. Time, begge i 
Forlwld liJ 100 Liler Cl'linrlerindhold ved cl 
lherh der-Tvilling-1.okomoliv. 

[ ·ærLig \'igli hc>d rr l<'re111slillingen ar
Dampf rbrng l som Hes11llal a[ de11 11dforl' 
Ydel. e ved konslanl Orndrejnings.anlaL Den 
fremkomne Kurl'e ar 8/m/1/, kaldel ,Drirt ·
Karaklerisliken• l'iscr dPn Ejendommelighed, al 
den tilmermeh,e:vi.· er den samme [or alle Over
heder-Lokomotiver med �ormal-, 'Lempelglid{'
ren, enkelt Ek:,;pan�ion, hl'ilken som hel t C -
linder. tørrelse> og ro" dr almindelig le Omdrej
ningsantal. aalede.- er og ·aa Dampforbrngel pr. 
100 Liter for for ·kelligr Cylinder:lørrel:;N lil
nærmelse.-vis dc>l sa111111c, kn11 Fyldningerne er 
for ·kellige. 

Til Bevis for 01·c> w.;l:.tat>11dr l(c>nd ·gerninger 
1,tiver paavi l, al ogsaa del udregnede Damp
rorbrug ligger indenfor Grænsen for Iagttagelse. 
Denne Påavi ning ·ker rnd ammen.ligning med 

Dampforbruget ved Ornrheder-Godstogslokomo
liver paa Grundlag af Drifts-Karakleristiken for 
Drift - og trækning forhold, og ved hvillce der 
1•ed Prøvekørslerne sted e er blevet maalt de 
mind te Gennemsnit værdier for Dampforbrug -
tallene beregnet pr. Hestekræfter og Time. 

Paa lignende Maade bliver der gaaet frem 
med Hen yn til Kulforbruget og henvist til Vig
tigheden af at kunne afgøre, naar det gælder 
for Driften, om et Lokomotiv under givne Drifts
forhold er økonomisk belastet. 

Forfatteren antyder ogsaa, hvorledes Udvik
linger11e lader sig anvende paa Kompound Lo
komotiver under tilsvarende Ændringer. 

0. Bendixen.

UDVIKLINGEN AF HJÆLPEDRIV

MASKINEN FOR LOKOMOTIVER 
Ved Otto Bendixen. 

Ved tidligere Beskrivelser af amerikanske 
Lokomotiver har vi nævnt, at nogle af di se 
var forsynede med en ,Boo. ler«, Hjælpedrivma
. kine, uden at vi dog nærmere har be kr vel 
denne. I det følgende kal vi beskriv ,The 
Boo t 1·« efter forud at have ivet en Over-
igt over Udviklingen af Hjælpema. kiner for 

Lokomotiver paa Grundlag af en Be luivelse, 
, om er fremkommen herom i del amerikanske 
Tid . .-krift ,Railway ancl Locomotive Enginee
rin «. 

Øn;kelighedcn af c>n brugbar midlPrtidig 
l<'urogcl' af Lokomotivet Trækkrafl der virkede 
paa Hjul, og som bar en Del af Lokomotivets 
V,L•gl ude11 normalt at l'ungcrc . om Drivhjul, 
og som kunde vrnre lil Rj.-dp Yed Togels lgang
-�,l'lning eller Befordring 0l'Cr :-;lærke tigninger, 
- l'ar allel' de beke11dl mcgcl tidlig i Jemba-
11 •n1es Hi loric.

Den uhørte, og som del lidligern formodede .. 
111nulig I ræslalion 11drøl'l" i Aaret L 36 af 
den lille> orri, Ma. kino •Georg Wa. bington•, 
idel han trak en Ladn i1w paa 3 L 720 pound op
ad dc>l . ligende Tenæ11 ved Philadcl11hia, som 
havde l'll ligning aJ 3fi9 'Fod pr. Mil (engel k). 
og drl 1ncd en llaslighc>d a[ lfJ'/, Mil i Timen. 
Delle foranledigede Zera/i Colb11r11 til al ucllale: 
• h1ge11iørku11sten loo- \'crd II m d lorm, orr
Pne ·talio11e11 var 111:l'1>lPn ikke lil al tro. « 1 Vir
keligbede11 rnr den ogsa,� kun mulig ved An-
1·endel en af en primiliY »Tnekkraft-Forøger•
ved hvilken en Del af Tenderen; Vægl var for
delt over paa Drivhjulene. Ingen Rekord af den
,'lags har 1·æret overlrurfet med mindre cl t mu
ligvis har ,·æret gjorl af del af E. l. Miller
kon truer de yslem, palenleret 19. Juni 1. 34,
livilket Patent først hlev anvendt af W. Eald-

1vin nogle Aar senere. ] or kellige Konstruk-
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roANSK [QKOMOTIVT,DENDE 
tioner, alle med den Hensigt midlertidig at for
øge Vægten paa Drivhjulene bar siden da, Tid 
til anden været planlagt og ført ud i Ekspe
rimenter men ingen af dem har bestaaet den 
praktiske Prøve til trækkeligt heldig til at op
naa Godkendelse og Antagelse. 

Inden vi gaar over til at beskrive den nu 
mest anvendte og i 1920 patenterede Hjælpe
maskine for Lokomotiver, Ingersoll Patent, 
•The Booster« kal vi lø elig skit ere nogl af
de Forsøg, om med tørre eller mindre Held

. er forsøgt af forskellige Lokomotivfabriker og 
deres Kon truktører. 

Følgende det nævnte ystem, nemlig Træk
kraft-Forøger0n baseret paa forøget Vægt pan 
Drivhjulene gik det næ te Forslag ud paa. at 
anbringe i Forbindelse med Truckakslerne i To
gets Vogne, selvstændige dampdrevne Motorer. 
Drivkræfter som alle tog derefl Dampforhrng 
fra Lokomotivkl?dlen. Det første Udkast af dPn
nc Konstruktion, anmeldt til U. S. Patentkom
mission 21. faj 18R9 under Nr. 1�0� 758, givrr 
i Snecifikationerne følgende Fremstilling: Ud
fltyrelsen bliver som heskrevPt, og vil drt ses, 
at hver Motor, hinannen uafhængig, vil mod
taire frisk Damp fra K1?dlrn. og vil overfore 1-1in 
Kraft til den f!ærlige Vogn. paa hvilken dl?n 
er monterPt. Hvis f Eks. hv1?1' Motor hlivl?r 
paa fi R. K., irna kan en 100 H. K. Kedl?l levrre 
Damn til 18 Motorer og driv0 0t Tog af dl?t An
tal hi.stecle Vogne op ad fltærkl? Stigninger ml?d 
baade Lethed og Hurtiirh0d •. - En anden T{ on
struktion af samme Hovednrincip. Patent "r. 
638 R01, udtaget 12. Der. 1899 ved U. S. Pa
t1?ntknmmission af R. M. Dfrmn fremstilles som: 
•En JrjicPlnemntor indrrttet til at assi terl? T oko
motivPt PllPr Togets Ho,·rddrivkr:;ift ved hurtig
foangsætning og ved Fr1?mfør1?lscn af tung<'
Tog«.

Keith og Dixon Konstruktion er i Princip
pet Jig clet gamle Stnrrock Damntender Prin
cin ffirittisk Pat1?nt Nr. 11�5 af Aaret 1Rfi3), 
h"ilkPt v::ir hrngt i minclr0 Ucl1-1trækning i F.ng-
1::incl for J11Ano-e A::11· tilh::tP'e, mPn 1-1om nu rigtig 
l?r t::icrpt i Brng i Aml?T'ika fif f. Eks. Snnt.hPrJl 
Virrrini"n. FriP ng flpre ::indre B"ner vPrl 'Bald
win T,oknmntivfrihrikens Frem1-1tilling ::if de saa
k;:il�tø ,'l'rinlex T,nkomotivrr«. Denne Rl?tegnelsc 
er noP-et mi vi. enrle, na faskinen ikke arhej
cler PftPr DamnPns TrPtrins-An ennPlse, men 
clPrimocl Pr rn FTøi- og T.i:P•trvksm::11-1lrine. Com
T'onncl. h"Or n,.,n-ol?n arbejclPr i 6 Cylirinre og 
r:r; .. J,,rr,.np-ømpnt0t Pr 2 - D + D +u - 2 
pllør 9 - n + n + n + 4. Vi har i »Lok. 
'!'in.« Nr. 15 og 16, 1915 beskrevet denne fa
skimi. 

Invenningerne mod Anhrinrrelsen af Driv
kr;:ift som H.iælnemiddel for et Tog, foruden den 
Drivkraft som Togets Lokomotiv yder, var til-

strækkelig vigtige Grunde for B grænsningen 
af Kon truktioner ba eret paa anførte Princip, 
og dette kom til kun at omfatte et forboldsvi . 
lille Antal dampdrevne Teneder og Frem til
lingen af Midler, som paa and n Maade skulde 
supplere Lokomotivets Trækkraft ved Anbrin
gelsen af Hjælpedrivkraft, har siden da i Lø
bet af en vis Periode gaaet i den Retning, at 
det er fundet nødvendigt eller ønskeligt at an
bringe Hjælpedrivkraften paa en af Lokomo
tivets Aksler, som ikke under almindelig Kor
se! var Driv- eller Kobb raksel. 

Det tidligste Tilfælde af en aadan Kon
struktion. som vor Meddeler. J. nowden Bell, 
Esq., r i  Stand til at finde, er inrlfattet i nitecl 

tate Patent "r. 516 4-36. kon trueret af H. 
Helmholt11 og udtaget 13. farts 1 !)4 af Kran·z 
& Co" Mi.inchen, Tyskland. HoYenprincippel er 
følgende: 

I Lokomotivet (2 B) normalt 4- hjulede Truck 
er indbygget en ekstra Aksel m0n Drivhjul OM 
Drivtap, Ekscentrik o. i-:. v" og som drives af en 
mindre 2 Cyl. Maskine. som iøvrigt er bvgg l 
efter almindelige Lokomotivprincipner. Sidst
nævnte Ak el er dog monterl?t saaled0s, at Driv
hjulene, naar Lokomotivet kører normalt, holrle. 
oppe godt klar af Skinnl?T'nc ,·ed Hja,lp af Fjed
re af den fornødne Stvrke, mPden. rle, naa l' 
Hjælpemaskinens Arr('jcl0 ønsk<'s. ved Damp
tryk i et Par dertil indr1?ttedc Cylindrl? kan 
presses ned mod Skinnerne og holdes i Kon
takt ml?d disse. T,okomotivet vil da, naar H.iæl
pemaskinen startes, arhe.ide med en Trækkraft
forøgelse. der er lig med nen af H.iælnemai::ki
nen 11dviklede Kr:=tfl. Naar denne ikke mo,·e 
ønskes, udløses Trykket i de to Damncylinclr0 
hvormeil Hjæ]pemaskinøns Drivhh,l trykke 
mod Skinnerne. Drivhj11lene ha>ves cla irren 
klar af disse. Damotilførslen til H.iælp!lrnaski
nen afbrydes, og Lokomotivet arbejder atter i-om 
sædvanlig. 

Den franske Jernbane Journal ,Rev11e Go
nerale des Chemin de FPr« af Anril Hl01 hP
skriver og il111 trerrr et 2 Cvl. Comnonnn Loko
motiv. hygl!'Pt af Kran. cf. Co. i Miinchen oir 
udstillPt l rnoo m1a l clstillingen i Paris. Det 
er i alle Fr oveclnrincinnPrne som oven for hPskrc
vet. Unner normal 'l'ieneste kan cl1?t b1?tA.,.n1?s . 
som et 2 B 1 Lokomotiv. medl?ns cl Pl. nfl.ar H.iæl
pemaskinPns Drivhjul i forre ti? Tr11ck er tryk
ket mod SkinnernA og h1?værrrs nf nenne. maa 
betegnes 1,om et 3 'B 1 Loko. ævnte Lnkomotiv 
er ogsaa illn1-1treret og h1?skrrvet i •LP GPnie Ci
vil« Aug. 1900. m0clPns yderlirrere BP1-1krivrlsr 
af HelmT1oltz P::itPnt findes i ,'l'he Railwav Ga
zette«, Sent. 1900 og i • Railway Engineer• 
Sept. 1900. 

»Revue Generalr de Chemin de Fer• kon
staterer og aa, at Kransz & Co. havde et Lo-
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 

komotiv af ganske lignende Arrangement ud-
tillet i 1 99. Delte havd dog kun et Par en

kelte normale Drivhjul. Der krive herom i 
nævnte Tid krift: »Delte øjen ynlig fornuftig 
Arrangement, om kan blive nyttig paa vi 
Linier, hvor der undtage! e vi kan træffe paa 
lange og tærke tigninger, r, hvor lovende 
det end ser ud, ikke de to mindre ikke fri for 
at medføre Komplikationer, . om• sikkert langt 
fra er ganske til at ignorerr.• 

Den 20. Sept. L910 udtoge.� Leic/1/yi; Palenl 
r. 970 512. Dette gaar lig om Krans= & ro.

Fig. 1. 2 B l�eller 3 B 1 Lokomotiv rnecl Hjælpe-
maskine. Patent Kransz og Co., rnnch n. 

Patent ud paa, at Hjælpemask i 11011 arbejder og 
on•rfører in Kraft gennem den fon· te Truck, 
me11 ad killer sig fra :id tnævnte Patent ved, 
at cl.er ikke i Trucken finde. indbygget nogen 
ek tra Aksel med dertil ltørende Drivhjul , amt 
de specielle Arraugementer til at hæve g ned
trykke dis e Hjul mod Skinnerne som ved 
Helmhoflz Konstruktionen. Patent t vi er sig 
at be ·idde nogle praktisk bnkeltheder, , ærlig 
fordi man undgaar 11ævnle eh;trn k I merl 
Tilbehør, samt ved den Lell1ecl. hrormecl Hjæl
prma:ki nen Kn1mtapak ·cl kan Lil- og frakob
les e11 af de ;;æclvanligr Trurkak. lrr paa Loko
motivet. Fig. 1. 

Det næ te heldige b'remskridl vi ·er :ig i 
6'runs Patent Nr. 1136 94-7, udtaget 29. pril 

,·· 
• :� . .1 

1915, og beslaar i, at Hjælpema kinens Kraft 
ikke overføre til den forre te Truck,. men der
imod til el æt løbehjul, om er anbragt under 
Lokomotivet Førerhu og Fyrka e. 

om vi t i Fig. 2, som er reproduceret efter 
en Tegning af Patentet er Hjælpema kinen li
ge om :Maskinen paa de • hay Geared« Loko
molivrr, anbragt paa Siden af Fyrka en, og 
Hjælpema kinens Krumtapaksel er ved et ni
Yersallcd fol'hundet med Tandhjul ak len fol' 
ikke al hindrr Løbehjulen . radiale Bevægelsel', 
eller for at disse Bevægelser ikke skal indvirkt• 
skade.lig paa Hjælpemaskinen. Lejer. Paa før
nærnle Tanclhjulsak el finde bevægelige, men 
styret 11 f oter. lo koni ke Tand hjul. ·om ved 
rn simpel F'orhind I e fm Førerhuset kan brin
ge. i lndgreb med del paa Løbehjulenes Aksel 
[astkilede koniske Tandhjul, aalede· at Hjæl
p maskinen. som [orøvirlg er en enkellrylin·clrrl 
Yerlikal Ma ·kinr uden (,ang kiflning, med :am
me Omdrejningsr lning kan trække baade [rem 
og tilbage eller være helt ude a [ Indgreb. all 
eftersom hen hold vis det ene eller det andel el
ler I L ingen af Tandhjul. akslens Tandhjul er i 
l.ndgreb med •Løberne«. Det er I vsagt, al 
dette l alent kun anvendes paa de l,okomoliv
t per (:! B I, 2 C I. � D I, I C I, 1 D I. l E I), 
som ltar et Sæl Løbehjul under Førehu ·et og, 
som vist i F'ig. 2, ku11, hvor nævnte Løbehjul 
er mon leret i Hoved rammerne, alt ·aa ikke. hvor 
der anvende. Bi. srllrnrk eller andre lignende 
Systemer. 

Den IJ. Maj l\J:W udtog•s <\[ Huward /,. /11-
!/f'r.�ou, Esq" s.�islent hos Pra'sicl nlen for rpw 
York Central Railwad, J alent paa en Hjælpe
nrnski11r, der i Lighed mrd Ernns er forbu11del 
med c•n Løbehjulsak el. Da vi imidlertid ·encl' • 
ski-il komnu> tilbage Lil Patentet »Ingel';;oll« og 
dl' dermrd opnaaedc Hesultater, skal vi ikke 
kon1mr ml'rmere ind paa det nu. nie11 ku11 11·c,-

0 

Fig. 2. Evans Hjælpema kine. Patent o. 1136 947 af 29. April l915 . 
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'DANSK fgKOMOTIV li DEN Dr'. 

Fig. 3. Hjælpemaskine med Dampturbine kaldet 

Kellogg og Sheedyi; Patent. 

11e, at »lngersoll Palenlel• er blevet SUJJplerel 
med ?flager Palenlel r.J 357 928 udtaget 2. 
Nov. 1920, hvilkPl omfatt r Monterrng og Op
hængning af Inger ·oll Hjælpemaskine11, hvor
ved denne all aa er bleven endnu mere fuld
kommen. 

Til ·id 'l .·kat kun m.evne · at det idsle Hjæl
pema kine-Palent, udtaget 16. ovb. 1920, kal
d l Kellogg & lteedy Patent Nr . .I 359 175, gaar 
ud paa at anvende om Hjælpemaskine en ro
terende Motor, f. Eks. en Damp Turbine. Denne 
er monteret bag det Par Løbehjul, til hvilken 
den med Tandhjul er forbundet. Denne For
bindelse sker ikk direkt mellem. Turbinens og 
Løbeak len Tandhju,l men gennem et ekstra 
Tandhjul. om i ·tadig Indgreb med Turbinen 
do. er monteret paa en solid Hænger, der kan 
·vinge om ·amme Centrum som Turbinens
Tandhjul. Bevæges cl nne Hænger i Retning
fra eller lil Løbehjulsakslen, hvilket elvsagl
ker fra Førerhu et, saa vil Forbindelsen mel

lem Turbine og Aksel være henholdsvi »i
[ndgreb« eller »afbrudt«. Til Slut skal kun næv
nes, al næV11te Turbine kan gaa baade »Frem•
og »Bak•.

Ea eret paa d viklingen af de ovenanførte 
Optegnelser er vor Meddeler Mening den: For 
del første, al et Apparat, hvormed et Lokomo
tiv· Trækkraft midlertidig kan forøges, maa fin
des al være af virkelig prakti k Værdi. For 
cl l andet, al Vægt, Kon lruklionsom.ko tninger 
g Vedligeholde! e.·udgifler maa kunde reduce

re til el Minimum og for det tredje, at Hjæl
pema kinens Kon truktion ikke skal betragtes 
·om et Middel til at forøge Lokomotivets Træk

kraft til Befodrnig af en vis Tonnage, efter al
Lokomotivet har sat Toget i Bevægelse, men
kal hetragles om et 1iddel til at sætte den

størst mulige Tonnage i Bevægelse, som Loko-

motivet i det hele taget kan trække, fra Stands
ning paa leder, hvor det ikke vilde være mu
ligt at ætte i Gang uden før t at bakke 
til et for Igangsætning fremad mere heldigt 
Ptmkt paa Linien. 

Med et Par Forord gaar ,·i nu over til al 
be krive det i Begyndelsen af denne Artikel 
ænvnte lngersoll's Patent »The Boo ter«. Denne 
Lokomotiv-Hjælpemaskine er bestemt specielt 
til at overføre den udviklede Kraft til en 2 hju
let Truck af den sædvanlige Type, om anven
des paa amerikanske Lokomotiver, og den kan 
monteres paa alle ek islerende Lokomotivlyper 
med megen ringe Ulejlighed og med et Mini
mum af Omko tninger, naar di se er forsynet 
med ovennævnte Truck (Trailing Truck), hvor
ved forstaa Løbeaksel bag de koblede Aksler, 
a 11ordnet ·om Truck og som i Følge den faadc, 
hvorpaa den er i Forbindelse med Lokomotivets 
Rammer og Tværdragere »trækkes« i Modsæt
ning til en Truck om •· kydes« fremefter. 

Vægten af »Boa ter• Hjælpemaskinen er 
gau k.e lille, omkring 3500 pound, i Forhold til 
den Vægt, som ædrnnlig bære af en lobjulet 
Truck, en Vægt, om, naar »Boosteren« arbej
der. er tor nok li!, at Virkningen bliver næsten 
lig med \ irkni.ngen af et Par Kobblhjul paa 
Lokomotivet. I mange Tilfælde har Lokomolirnr 
af 1 D J. Typen forsynet med »Boa leren« været 
sat i Tj ne le med Ladninger og paa ligninger, 
·om man ellers maalte anvende 1 E 1 Typer til,
og man har paa den Maade undgaael kostbare

:fig. 4. Ingersoil'R "Boo ler" med aftaget kærm. 
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'DANSK fQKOMOTIVli DEN DE 
nye Konstruktioner, ligesom Lokomotiverne kan 
anvendes i længere Tid, inden man paa Grund 
af lid og anden Medtagethed bliver nødt til al 
sætte dem i lettere Tjene te. 

»'l'he Booster«, der som tidligere nævnt er
konstruerei af H orvard lngersoll Esq., vises paa 
hosstaaende Illustration i Fig. 4, som skylde 
Firmaet »The Franklin Railway Supply & Co.« 

i New York, og som foruden mange andre Spe
cialiteter for Lokomotiv- og Jernbanevæsen og
saa fremstiller • Boosteren •. 

Som det vil ses, bestaar denne af en tocylin
dret Maskine med en enkelt Ekscentrik til hver 
Cylinder, og da der ikke findes Styring til Skilt
ning af Damptilførslen, kan Maskinens Bevæ
gelsesretning ikke forandres. Endvidere er Gli
de:ren sat fast med en een Gang for alle fast
slaael Afskæring, Forspring og Ekspansion. 
Cylindrene er fastgjort paa en Bundramme eller 
en Bundplade, som foruden at bære Cylindrem: 
danner Hovedlejer fol" Krumtapakslen, Styr for 
Krydshovederne, Lejer for Løbehjulenes Aksel 
og er tillige støbt i en saadan Form, at de11, 
naar de behørige Skærme paaskrues, danner et 
olietæt Hus, som omslutter alle bevægelige Dele. 
Hele Maskinen er ophængt i en saakaldet »Tre 
Punkts Ophængning«, idet at den bæres af de 
to Lejer, der, som før nævnt, er støbt i el. med 
Bundrammen, om lutter Løbehjulenes Ak el, el 
paa hver Side a[ dennes Tandhjul. Endvidere 
hænger Maskinen i el Kugle- eller Universalled, 
. om fra TruclU'ammens bageste Del gaar ned til 
Maskinens omtrentlige Midt- eller Tyngdepunkt, 
hvilket foruden at give Ma.·kinen den størst mu
lige Frihed til at [ølge Trncken Bevægelser, Lil
lige bevirker, at Slidtagen om Løbehjulenes Ak
sel bringes ned til del mindst mulige. Krumtap
pene bar Kontravægte, Krydshovederne er en
keltstyrnde, og Forbindelse. ·Længerne er af I 
Pro[il, men har ikke stiUJare Pander hverken i 
Krumtap- eller Krydshovedenderne. De er i 
Lighed med, hvad der almindeligvis bruges i 
Amerika i Kobbelstænger, forsynet med runde, 
faste Melalforinger, som periodevis fornyes. 
Krumtapaksel, Stempler og Stempelstænger er 
af smedet Staal, ligesom Beregningen og Kon
struktionen af hele Drivværket, som er meget 
smukt formet, følger almindelig Lokomotivprak
sis. 

møringen af alle bevægelige Dele foregaar 
efter det bekendte »Stænkesystem« i det med 
Olie passende opfyldte olietætte Hus, hvilket 
naturligvis ogsaa fuldstændig lJeskytter Maski
nen mod Støv. Smøringen af Bærelejerne paa 
Støbehjulsakslen sker som paa almindelige 
Vognakselkasser ved Hjælp af Tvist eller Filt, 
som pakkes ned i Akselkassens nederste olje
fyld te Halvdel, saaledes at det stadig sugende 
QJie1)_pp rpr�r ved Slidfl��e.!1: 

25 AARS JUBILÆUM 

C. F. Mouritzen. 

Lokomotivfører 0. F. Mouritzen, Frederiks
havn fejrede den I. ovember sit 25. Aars J u
bilæum som Lokomotivmand og Borger i Fre
derikshavn, idet Jubilaren har været samme 
'led iden sin Ansættelse, og i den Anledning 

fejrede et dobbelt J ubilæurn, hvilket jo ikke er 
l1elt almindeligt for en Jernbanemand. Jnbi
laren er en impulsiv, arbejdsom og energisk 

alur som forstaar at benytte Tiden og faa no
get ud af den. Jubilaren har haft flere TillidR
poster indenfor D. L. F. .For Tiden beklæder 
han Posten son:i Repræsentant for Feriehjem
met. Vi ønsker Jubilaren hjertelig til Lykke 
paa Højtidsdagen og øusker ham endnu mange 
Aar al virke i, Lil Ga n for sig selv og sin 
Stand. J. A. B.

C. L Christiansen. 

Lokomotivfører 0. L. Christiansen, Frederi
cia, fejrede ogsaa den 1. November sit 25 Aa:i:s 
Jubilæum som Lokomotivmand. Jubilaren kom 
paa Værkstedet i· g. den J5. Juni 1898, blev 
den 1. November 1899 forfremmet til Lokomo
tivfyrbøder og stationeret i Thi led, kom efter 
et Aars Forløb tilbage til · g. og blev ved sin 
Forfremmelse den 1. November 1914 til Loko
motivfører forflyttet til Fredericia, hvor C. siden 
har været. 

Jubilaren har altid været en meget interes
seret Foreningsmand og har i mange Aar taget 
aktiv Del i Afdelingsarbejdet, var som Lokfb. 
Afdelingsformand i N g., og overtog_ kort_ Tid ef-
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ler sin Ankomst til Fredericia Formandsposten 
for Fa. Lokfører Afdeling. I de enere Aar har 
Jubilaren indtaget en Repræ. entants mere ro
lige Tilværel e indenfor Afd. Be tyre! en, men 
altid kan man være ikker paa at finde C. b -
r dt til at ofre in Tid og Arbejd kraft for sine 
'Medansatte og D. L. F. - Vi bringer Jubilaren 
vor hjerteligste Lykønskning med en Tak for de 
. vundne Aar og Ønsket om Held og Lykke i de 
kommende Aar. 

J.11. R. 

SKRIVERI, TANKEGANG OG MOTTO 

Den overvejende Del af D. 1. F.' Medlem
mer, eventuelt andre, udenforslaaende, der mod
lager Lokomotiv TidPnde, læser naturligvis Bla
det; nogle grundigt, andre mindre grundigt. Det 
interes erede Organi. ationsmedlem studerer 
selvfolgelig særligt nøje de i Bladet skrevne Ar
tikler for derved tadigt at være paa Højde merl 
Situationen indenfor tanden, for Tidens Røre!
. er, der angaar denne, og for muligt at berige 
in Viden og Kultur. - Thi dette maatte jo da 

anses for at være et Fagblads egentlige Opgave; 
ikke alene at indeholde faglige og oragnisations
mæssige Meddele! er, men ogsaa oplysende og 
belærende Artikler og Lill ige være "Medlemmer
nes Talerør og Bindeled. 

Vor ærede Redaktør soger stadig at faa Bla
det til al svare til sin Opgave, og det kan .Med
lemmerne selv agt kun være ham Tak kyldig 
for. - At der indenfor Organisationen findes 
Folk, der imidlertid . yne. al være noget ufor
staaende overfor et Fagblads Opgave og Be
nyll Ise, er en anden Side af agen, som den 
sene lP Tid kriveri i Bladet bærer et lydeligt 
Præg af, og som det derfor yne · at være An
ledning til at søge ændret - til cl l bedre. 

Der igtes hermed til det Gb ·ke muds- og 
Henselsesskriveri, som det maa forekomme Jkke

Gb'er noget malplaceret at bebyrde et Fagblad 
og dels Læsere med. aadan t mi pryder et Blad, 
og samtlige Manuskripter burde højst være an
vendt til Optændingspapir for dog at gøre en 
'mule Nytte. - Denne J. Knudsens Lersømo. e

. til og Udtryksform er nemlig ikke egnet til al 
11· ve landeu i udenfor taaendes Øjne; og hvad 
Tnlere e mon det kan hav for ret mange Lo
komotivmænd Landet over, -al Lokofyrbøderne. · 
Afdelingsformand paa Gb opfører sig paa en 
Maade, at Lokoførere ikke ønsker hans ær
værel e selv i et Vaskerum. Saaledes formodes 
Sagen jo i Realiteten at forholde sig; lad os der
for bede os fritaget for mere af den Pose, Hr. 
Hedaktør. Kommer der alligevel mere Manu
:kript af den lags, lad det da gaa i Kakkelov-
11en; det er Bladet og Stauden bedst tjent med. 
Og skulde der �ndelig være Anledning til for Re
daktionen at give sig særligt af med Gb II, vilde 

det sikkert være formaalstjenligt og gavnligt, om 
der blev gjort et Stykke Arbejde for at bibringe 
Medlemmerne d r For taael en af, at det i or
gani ationsmæssig Hen eende vilde være hel
digt, om man forstod at finde en Formand, der 
paa en mere værdig Maade varetog tandens 
og Afdelingen Interes er, end denne J. Knud
sen. 

I denne Forbindelse bør D. L. :E .. udmærkede 
· follo bringes i Erindring til behagelig Efter
tanke, ganske specielt for Gb' Kamphaner.

Se paa vore Samlingsmærker, Fanerne! Der 
taar skrevet: Enighed - Kund kab - Hjælp. 

Del er tore Ord, men dog ikke fedt Flæsk. Det 
er Ord, der i højere Grad burde mane til alvor
lig Eftertanke, thi de indeholder samlet og hver 
for ig andheder og Værdier, om der indenfor 
os levedes og handledes i deres Aand. 

Enighed gør stærk, og Kundskab er Magt, 
siger gamle Ord, der forlæng t har staaet sin 
Prøve, og aa for andre end danske Lokomotiv
mænd. - Afhængige af Enigheden og Kund
skaben taa� Hjælpen. - Den Organi ation, der 
ikke staar enigt samlet og ejheller bestaar af et 
Lilstrækkelig oplyst og kund kab rigt fateriale, 
kan ikke yde sine Medlemmer tilbørlig Hjælp; 
og dette, at hjælpe Medlemmerne, maa da være 
en Organisations vigtigste Opgave. 

Omvendt kan den Organiimtion, hvor Enig
heden er eneherskende, og hvor Kundskabens 

æd bærer sine gyldne Frugter til Organisatio
nen og dens Medlemmer at hø te af, være til 
mægtig Hjælp for sine Medlemmer, men ikke 
for disse alene, men for det amfund, den til
hører, og ydermere vil den være i tand til al 
hjælpe andre, f. Eks. tand fæller i Udlandel. 
der muligt paa en eller anden Maade kunde 
trænge til en Kollega hjælpende Haand og 
Hjerte. Hvilken Lykke ligger der ikke deri al 
kunne give fremfor at maatte modtage. 

Derfor, dan ke Lokomotivmænd, gammel som 
ung ky Splittelsens Sæd eller tramp den ned, 
men hegn og værn om Enighedens stolle Træ. 

Udvid demæst dine egne og dine Børns 
Kundskaber i det Omfang, Evnerne tillader. Vær 
ikke bange for at bringe Ofre for at naa Kund
skaber, og har du naaet di se, lad da din Or
gani ation og dine Stand fæller nyde godt deraf 
og aa. Bekæmp din medfødt menneskelige 
Egoi roe for, naar der muligt bød sig Anledning 
dertil, da at være rede til at kunne hjælpe din 
trængende æste - baade med Raad og Daad. 

Aarhus, i Oktober 192/k 
fiJoe.r ·Jw.rp. 
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ET SVAR!

Tillad mig, Hr. Redaktør, endnu en Gang 
at lægge Be lag paa en lille Plads i D. L. T. 
for at imødegaa Hr. Knud en, Gb. 

I Deres 'var i sidste Blad paa m.in Artikel 
i Bladel Nr. 19 iger De, »hvorfor bruge alle 
de Per rnligheder mod mig, Hr. ., det maa 
være en claarlig ag, D for ·varer•. - Jeg skal 
dertil sige, al Dere hidtilværende Optræden 
paa Gb. bcr ttiger mig til, ikke at bruge Per-
onlighedcr, men dtalel er, der afdrekker De

re udfordrende Holdning overfor Lokoførern 
paa Gb. til Skade for drt gode Forhold i Al
mind lighed indenfor D. L. F. Jeg kunde næY
ne ikke saa faa Ek empler. 

IJe skriver Yider at De har fraraadel Di
striktet at give lokf. 'og Lokfb. Vaskerum fæll 
o. s. r. Jeg kan ikke tænke mig, at del var
den liclligere Formand for fdeling I de1·, for
al opnaa Dere Erkendtlighed ordnede det for
nødne alene· thi lager man D. L. T. �r. 3, 19::2:2,

laar der udtrykkelig i en Artikel • r-l ylaar -
løjer paa b.• og unclerskreYet »Lok motiv
fyrboder Gb.• nemlig folgende. I længC're Tid
har Lokf. og Lokfb. haft hver it Va k rum paa
Gb. Paa Grund af forsk Hige uheldige mstain
dighecler, blandt an let den; at Lokfb. Vaske
rum, der ble,· benyll t aa meg t af uvedkom
mende, al de for hvem cl t var be teml, ret oft
maalle vente paa at kunne komme til at vad ·ke
sig, søgte nuw al faa fælles Va ·ken11n med Lok/.
som tidlig re cg fik del ogsaa [Ler at der i del 
Rum, . om T.okforel'DC' h,wde, rnr op lillet dob
belt aa man e Kummer, om der for havde 
været. Ser DC', Hr. I nudsC'n, dC'l er andheden. 

De igcr videre, al del ikke bliver 200 men 
100 Lok[. pr. Dogn, der va ker sig a[ 7 Kum
mer. D • fratager an ke roli, Lokoforerne. d r 
ranger r, R llen til at ,·a ke sig i vort \"a ·kc
rum. Del kan man ikke. 

J g l'il blot oplyse om, at der i \'a kerum
mel er I' Kummer. Hr. Knud en br der sig 
gan k ugen •rt or r de 11, noget lign nde om 
Gøgeunger, der kommer ind i en p,\'n Familie, 
men efterhaanden om den ,·ok er erobrer hele 
Plad en. »Det kan man heil L' ikke. 

Med· H nsyn hertil har j oply t ] i lriklet 
om, at Kummerne er aa maa, aa der skal 
mind t :2 Lil, for at hver 11and kan faa Plads. 
Jeg l1ar Ret, naar jeg siger, al Plad en er 
for lill . 

Do kri,·er videre m mig: •D har tilsyne
ladende ikke lænkl Dem af hvilke Grunde vi 
val' mi fornøjede m d vort rramle 'a. kerum 
o ,·.•. Det r heller kun til yneladendc; thi mig
for kommer det ikke, at nogen kan lage leaem
lig kade af at gaa fra J. og 2. al ned i luen,
om og aa de er halvt paakl,-eclte; lhi hele Byg
ningen er jo centralopvarmet, aa Temperatu
ren r ens baade paa Gange og i tuer. kulde
der endelig taa et Vindue aab nl for frisk
Luft, r Lokfb .. ikkerl af en aadan Kon,titu
tion. at det ,·ilde fremme dere \ elheiindende;
men jeg forslaar godt det mere behagelige i at

have Vaskerummet i umiddelbar ærhed af 
Omklædnings tuerne, blot kal vi ikke ind næv
re vore Lokaliteter af den Aar ag til kade for 
Hygiejnen, om sket er. 

Endelig ka ler De en ny ag ind, nemlig Fa
nefonden, og kriver: »Har De, Hr. S., vi t os 
Lokfb., at De gerne vilde, al der kulde vær et 
godt Forhold mellem o o v.?• Og j g tør ige: 
Ja! Men de Ændringer, D stillede var jo af en 
aadan Be kaffenhed, at Lokf. ikke kunde gaa 

med cl rlil, og jeg skal opfri ke hvorfor. I De
res Ændring var gan ke udeladt, at Fanen ikke 
maatte bruges Lil politisk Formaal; dette kan 
vi, de ældre, der har været med til at an kaffe 
D. L. F. for to } ane, ikke c ndre, da dot var en 
af Hovedbetingel erno den Gang. For det an
d t opsæller D en hel Del andet om Fanens 
Repræ entation, cl r ,·il l"irk mere killende end 
samlende, og meget andel. len hvorE r kaste 
dette pørg maal ud paa »Mistanke• mod mig? 
De har jo orergivet agen til H. B" aa De bur
de jo loya Il ,·en le og . e H.e ultatet heraf. saa 
kunde del jo ,·ær·t>. at De fik et and t yn paa 
den ag. 

L. M. cl11nidl.

Hcrm('d af lulle denne Di ku ion her 
Bladet. 

Red. 

DAGLIGT LIV I NORDEN 

D fle. Le har vel hørt omtale, og en Del k n
cler maasko rnd lv yn Aalborg ved Nat. Og 
dog! Faa kender det Liv, om rører i en mork 
Efteraarsnat paa God plad en paa Ab tation. 
I det følg ncle kal give et lille Rid af delle set 
gennem en Rangerma kine \ indu r. 'om ind
ledende Bemærkning maa anføre , at Tjene ten 
foruden at Yære ret haard er en Del ammen
træn l. .JI an begynder Rangerljene ten KL 7 
�lorgen til � Em., fort ælter Kl. J2 �at til 7 
;\Iorgen og endelig fra Kl. !) ften ( amm Dag) 
til /i. næste ;\[orgen. Det er , ærlig denne sidste 

at, lnleres en dr jer ig om. ,\[an har da 
gjort 23 Timer Rangerljen , Le i ,1- Klokketi
mer. Den id le Nat kal )la kinen være i Hus 
Kl. 4. Man gaar alt aa lo paa Arbejdet; der 
r nok al lage fat paa. Tre Tog fra yd at kille 

ad, et )!org ntog Lil yd og el til Xc rd al am](' 
[ornden Oprangering ,·cd Pakhu el af ca. 30 
Pak, ogne. Delle Arbejde kan, naar det gaar 
normalt, lige n top gom f,l'rdigt til �-Tid n: 
men er der noget ek. tra. kan det ikke lade ig 
gøre. Og dot er der om Hegel. D t gælder der
for om for talionen at paalægge aa mog t 
hk ·traarbejde om muligt. for kan der lam lidt 
Overarbejde med denne :Ma kine, er det tjent, da 
Togplanen ikke derfor forandre . ;\[an gaar alt-
aa paa med »fri. k :Mod. Ant niu •· " alten

il r, \" ognene løber med, under L d arrels af 
Pift og Hyl f ra cl iYer e Fløjt r. :Fyret faar
mangt el Foder, og Rag og Damp ,·ælter ned 
orer Landskabet. Ojel tirrer i Morht, - jo 
der er ignalgiv<'r<'n med Lygten. la paa 
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Slag gaar det usland eligt. Pludselig ser man 
to smaa ly ende Punkter glide forbi. ,Hvad 
var det?« vil en ukendt spørge. Aah, det var 
bare Kontrol ør • . «s Lorgnetter, som Lanter
nen kaster it kær i. - ,Hvad vil han dog 
her paa denne Tid af Døgnet? « vil man pørge. 
Tja - hvad vil han? ogle mener, han kan 
ikke sove om atten, fordi pisevognen staar 
ud for hans Vinduer, derfor har han Nattjene-
te. Andre iger, det er amvittigheden -? 

Jo Vedkommendes Tjeneste er analog med den, 
som andre Kategorier kun faar 2/a for; derfor 
al den Traven paa Plad en for derved at gøre 
mere Fylde t. Portørerne mener ganske vi t, 
det er af Frygt for, at del kal gaa dem, som det 
gik Bech fra Ellid høj, at de skal falde i Søvn; 
men det er der al olut ingen Fare for. Men i 
alle Tilfælde: ærværel en kan virke for tyr
rende. idel man kan gaa ud fra, at de ædle Mo
tiver r Mistro Lil Personalet, hvad Arbejdsydel
se angaar. Og et Arbejde ud føre bed t iB vidst
heden om, at det paa kønnes. Ergo! Naar Per
sonalet ser ,N. «s kikkel e list rundt paa Plad-
en, føler de, at Mi lænkeligheden er ude efter 

dem, og dermed indfinder Nervøsiteten sig og 
dermed Usikkerheden. At arbejde med u ikkert 
Per onale er absolut forka teilgt, ja aldel . hen 
i Vejret. aar Arbejdet skal udføres i den knapt 
tilmaalle Tid, bliver det elv agt forceret, hvil
ket bl. a. vil sige, at der ikke er Tid til f. Eks. 
at holde lille, medens der tramkobles og læn
ke færdig; .og skal dette gøres, medens Toget 
lang oml glider tilbage, har man ørgelige Føl
ger at opvi e. I ledet for at løbe og gøre Per o
nalet nervø , aa giv disse den Tid til Arbejdets 
Udføre! e, der behøves. Dette gør s ved at be
stille Ma kinen ude til Arbejdets Ophør. Herre
gud! .. kulde denne køre i Hus n nkelt Gang 
en halv Time for tidligt, bliver Kontroløren vel 
ikke hængt op af den Grund. - aa Jatten 
glider, og Arbejdet krider jævnt frem, og det 
lykke virkeligt at faa Arbejdet færdigt 15 Mi
nutter over Tiden og at undgaa at kør • J. « 

over. Nu maa faskinen hurtigst muligt i Hus, 
for nu kal der pyntes og gøres fint, hvilket ker 
ved. at to M'and gaar langs Sporene slæbende 
hver to River efter sig. A propos! Var det ikke 
en Ide at binde Riverne bag i Maskinen og lade 
denne køre gennem porene? aa sparede man 
da et Par Mand, og det er til yneladende Alfa 
og Omega for nogle. 

Bro'r kæg . 

FÆLLESMØDE 

Fredag den 17. Oktober afholdtes i Ged er 
Fælle møde, hvortil Forretningsudrnlget var 
kommet til tede. 

Efter at der om Eftermiddagen havde Yæ
rt afholdt Afdelingsmøder samledes begge Af
delingers Medlemmer til Møde paa Hotel ,Dan
nebrog«, hvor Organisationen Formand ind
ledede med en Omtale af de ager, der havde 
aktuel Interes e. Efter nogen Di kussion slut-

lede Mødet ved 10-Tiden. Imidlertid var Med
lemmernes Damer kommet til Stede og man 
samledes om et fælles Kaffebord, ved hvilket 
der holdtes forskellige Taler og blev afsunget en 
i Dagens Anledning forfattet Sang, der gjorde 
megen Lykke. - angen var i høj Grad aktuel, 
som den var bygget over Dagens Begivenheder. 

Derefter tog Dansen in Begyndelse og Fe
sten luttede først henad Morgenstunden. Den 
lille Sammenkomst var baaret oppe af en for
trinlig Stemning og et udmærket Humør, der 
gav ig mange' muntre Ud lag. 

SELVSMØRENDE LEJEMETAL 

Durex Metallet til Bærelejer i hurtigggaaen
de Maskiner og Eksplo ionsmotorer, be taar af 
Bronce i Forbinde! e med Kobber, Tin og Gra
fit. Det sidste finde i meget finfordelt Til
stand, ligelig fordelt gennem hele Broncemas
sen og inde pærret mellem Kry tallerne. Ma
terialet olie ugende Egen kaber skyldes alle de 
uendelig mange smaa Porers Haarrør virk
ning, og Durex Metallet er derfor selv møren
de i aa høj Grad, at det i ig optager Olie ind
til en Fjerdedel af sit eget Volumen. 

Olien kan viske af Metallet Overflade; 
denne bliver dog strak fedtet igen, og forhin
drer saalede Lejet i, nogensinde at løbe tørt. 

DIESELMOTORDRIFT MED PLANTEOLIE SOM 

BRÆNDSEL. 

I Fran.kri har man fornylig an,. lillel nogle 
intern. ante For øg med Jordnødolie som 
Brænd •lof i Dieselmotorer. Resultatet var, a1 
Gangen ikke fora11dredes, lige-sa1Jlidt om Mo
torens hel 'rilstand; Tændingen fulgte Død
pun'klet, og alle Diagrammer vi te .Wfr.ed stil
lende Kurver. 

Kompres, ions,lrykket var ved Gangsælning 
fra kold �lfa,skine, gan,skc det . 1Jrnme om ved 

olarolie og Fiorbrændingen hel O" • vigte-de al
drig. Derimod bevi1·kede ,Jordnodolien ringe 
Fly<lenl1edsgra,d, at 'Kompre sionen maalte for
høje væsentlig, for at faa lil. trækkelig 1 or-
tøvn i n·g; I igelede. miaaHe Brænd l<ohe111tilen s 

Gennem trømn ing •l værsni l være ,større. 
d. lødet var røgfril, og ud,·isle sa.aledes en 

ful·d lænd ig Forbrænding. 

::,-;..
-<

-.- - ..... . -� �. 
, . . ._ - -·'l,.---;i 

.· -:;::-:a�.�"""(_,,.,--.��_,,.f .. -· :%".,� 
C-. . r _. .-•_. :- -;_:-,,--:'-"-�::-�_...�{.; 

� ........ J 

276 

s 

N 

s 

li 
N 

s 

• s 

s 

• 
s 



'i)ANSK}QKOMOTIVliDENDE 

BYTNING 

Lokomoli vfyrbøder i Fredericia øn ker Byt
n i ng med Kollega ved andet jydsk Depot, helst 
Midtjylland. - Gerne snarest. Lokomotiv/ yrbøderkred en. 

Billet mrkt. »Hast« bedes endt lil Bladets
Kontor. 

Tønder: Formandens Adresse rettes til 
truck all' 9. 

AALBORG• BRØNDUM• HOBRO 
AKVAVITTER 

Nærværende Nummer er a-(J.eve1 et 

paa Avispostkontoret den 5. November. 

C). Amk. Gummivare 
l■lulrl Vestergade 3 11�11. B.lo4erspujter, anltets- t S11epldearllklerIll. Prl 11st, ■od ilO Ør. I Prlmrt, Dl lRlT El!PlDITIOI ♦ Tolr. BJu 11115 Jernb1ne112.1• tO JCl. h�at 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
LOTHARDT DAHL. Vesterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandsgade 1, 

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billig t.
Vore Automobiler korer overall i Byen og Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Be tillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

DA 

Te,qne1· alle At·te,· 
Livsforsikrin,qer 

,, KOLD! GRUS" 
KOLDING 
Oprellet 1898 

tatstelf. 
Centt-al 

p ECIALITET. { Livs.forsikring_ med Alderdomsforsørgelse.· Kap1talforsikrmg med Arverente. 

r. 2.'1
• 300

Billige elektriske Lamper og Kroner 
P. Hindsbøl, aut. elektr. Installatør

Sønder Boulevard 77 - Telefon 10354 

RATTUTSSALOSKONTORAmlcisvej a. København V. 

H. 0. Hansen,
62, Vesterbrogade 62.

Trikotage- oø Garnforretning. 
-- Stort Udvalg. -

Underbeklæduinl!', I rømper, okker. 

Ægte 

Honning 

Billigst i Danmark. 
6 Pd. 7 Kr., 9 Pd. 10 Kr. 
inkl. pande. endes 
overalt pr. Po topkræv• 
ning. Bestilling paa 
mind t 18 Pd. portofrit. 

Leverandør til Forbrugsforeningen. Københavns Honnlnghus, Graabrødretorv 4, Kbhvn. K. 
Tele(. 6021. Sitr to •11!11 to petialBrma. Grdl. 1829. 

DRIK URBAN ØL I NORD-JYLLAND 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE I 
��fill og Skibsøl i original pasteuriseret Aftapning bedst

� 
og ab olut holdbart. - Faas paa 1/1 & ½ Fl.

= 35, Istedgade 35 = BLUS EBASAR E N = 35, Istedgade 35 =

Grundet paa Forretningsovertagelse udsælges under halv Pris et stort Parti 
KJOLER -- NEDERDELE - JUMBER OG BLUSER 

Jernbanefunktionærer ydes 10 pCt. 

,,Roberts" Herre-Magasin -- Istedgade 140. 
Alt Herre• og Drengetøj. Lingeri, Hatte og Arbejdstøj. - Jernbanefunktionærer 10 pCt. Rabat.

Redaktion: Vesterbro�ade 98 a 1, KjøbenbRvn B. A..nnene.--Expeditien Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613 y Vestergade 7 8, København B. Udgaar 2 Gange maø.nedlig. 
Abonnementspris: 6 Kr. aarlt 

Telefon Central 14613. 
Te,;aes paa alle Poøtkoattrer i Skaa inaTiea. Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 

I I 
li 

I.I 

I t 

I 
li 

. 
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= Bemærk = I Kr' one-S�eraell,ærred
LÆDER HANDELEN Flmtpapir 
Ny Carlsbergvej 24· 

Telf. V. 9422 x. La,·s Ma lhie,;en. 

KØB DERES CIGARER & VINE 
i Cigarforretningen 
Hørsholmsgade 28 
(ved N • r reb ro• Station) 

NY RAVNSBORG 
Veaterfælledvej 82 

'relefon 10718 
anhefaler sine Selskabslokaler og 
store Festsal til Møder og Fester 

Thora Sørensen. 
Kaffe- & Thebandel. 

Søndre Boulevard 79. 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Til. Vester 452 x Tlf. Vester 452 x 

A .. Larsens Eftfl., Skotøjsmagasin, Istedgade 57. 
Prima dan k Fodtøj til maa Pt'i er.·· · · · · · 

Reparationer udføre paa eget Værk ted. - 'l'elf. Ve ter 4: a y. 

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20,
anbefaler alg med I, Kl,a Viktualier 
og Paal•ø tll d'Hrr, Jernbanemænd. 

Da Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorganisation i Forbindelse 

med Dam;k Lokomotivsmands Forening har overtaget Driften af Marke

tenderiet i Centralværkstederne og God banens Remise, anbefaler v1 

derfor Benyttelsen af dette til ærede Medansatte. 

DRIFTS UDVALGET. 

�of om otiu mænn. 
Jtibilæmnsmapper og Adresser 

leveres smukt og billigt. Prøver og 

Prisliste vil være til /1�fteny1i hos 

d' Hrr. Afdelingsformænd ved stor-

re Depoter. 
Ærbodiost 

I. C. M. NIELSEN,
Pudserformand, Nyborg. 

X&I. liof-Ouldtrakker 
Xgl, aTen1k Hot1evora.ndør 

C. L. SEIFERT
,st. Beanegade 12-10 Kjøbenhavn 

Gu\dtrækkerartlk I er og Uniformseffekter 

1 
I bechte Kvaliteter 

Specialilel: Eleganle Uniformshuer 

Telefon: Central 297 
5 Ledninger 

Mejeriet Sdr, Boulevard 77 

H,i. af kjalm Hvides Gade 

HUGO RYDING 
TELEFON VESTER 9852 

Smør, Æg, Margarine, Mælk, Fløde og Brød 

Confecture - Alle gangbare Ølsorter 

(, � 
= .,; 
;. � 

• 5;;
:- =

- A:::

------

Lædervare:--Forretninøen 
Sdr. Boulevard 44-46 

anbefales. 

Rejsekufferter Citytasker "Portemonnæer 
Skoletasker, T�nebøger m, m. 

i stort dval�-

Telefon Vester 1494 v. 

!·············································································································································· 

Loehr's Dia antstøv
. 

uundværlig til al Vask . ................................................................ ·······-···············-·····························-····--············-· 
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