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REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

NORDISK LOKOMOTIVMÆNDS
FORBUNDS KONGRES I
STOCKHOLM 11.-13. JUNI 1925
I Dagene den lil., 12. og 13. Juni 1925
afholdtes den n. ordinære Lokomotiv
mandskongres i det svenske Lægeselskabs
Lokaler i Klara østre Kirkegade i Stock-·
holm.
KL 11 ¼ Fm. aabnedes tKongressen ved,
rut den Ordførende (Formanden) for Sve
riges Lokomotivmandsforbund, Lokof.
B01·gstedt, paa den· sv. Afd. Vegne bød
Ve'1kommen til samtlige Delt-agere sa.avel
norske, svenske som danske, der i et An
tal af ca. 100 var kommet til Stede, i den
med svenske, norske og danske ,Flag pry
dede smukke .Sal. .
•Præsidenten, Lokf. M. Mortensen, Es.,
overtog derefter Ledelsen af Kongressen,
bød Velkommen til de mødte Repræsen
taruter og deres Damer, til den forhenvæ
rende Præsident Ghr. Christensen, Es., til
Nordisk Jernbanemands Unions Præsi
dent, den. Ordførende for Sv. Jernvejs
mandsforbund, Hr. Forslund og gJ. ed der
1 ., d�r i
efter over til en Omtale af �- L. F
Aar fejrede sit 25 Aa,rs Jubilæum, nævnte
forskellige a
· f de Mænd, der havde været
med i Arbejdet for Dannelsen af Nordisk
. . Fo.rbund som i det· se
Lokomotivmands
nere Arbejde.
Præsidenten sluttede med en Omtale af
det i Anledning af Jubilæet udarbejdede
Festskrif.t og udbragte et Leve for N. L. F.

.

20. JuniJ/1925.

Derefter havde Formændene for den
norske, den danske og den svenske Afde
ling ,Ordet for hver paa sit Lands Vegne
at hilse Kongr,essen, bl. . a. udtalte den
danske Ordfører, at ingen anden Orga1:i.i
sation havde :panskernes :Hcterte 1tilknyttet
saa va,rmt som N. L. F. - Derpaa havde
· . tidligere Præsident, ·Christensen
N. L. F
og Præsidenten for N. J. U., Forslund.
Ordet.
Efter Aabningshøjtideligheden visfo
forskellige Festkomitemedlemmer Damer
ne rundt i Byen til forskellige Seværdig
heder.
rOm Eftermiddagen Kl. 2 mødte Kon
gressens Deltagere· til et Foredragaf Bu
reauchef Øverholm om Jernbanens Elek
trificering.
Kl. 4 Em. samledes Deltagerne med
Damer vd 'Stockholm Stadshus (Raadhus)
for at aflægge dette et Besøg. Efter a,t hele
Selskabet var samlet, vandredes under .Le
delse af lste '\T.aktmastaren rundt i de for
skellige imponerende pra.gttulde Lokaler.
Paa de danske Deltagere virkede de store
Rum ikke saa meget tiltalende som impo
nerende ved den Maade, hvorpaa alt var
gennemført. Ens Tanker vendte ofte til
bage 1til vort skønne Raadhus, der hjemme
i K�benhavn, der i -Modsætning til Sta,ds
huset virker tiltrækkende ved sin ægte
danske og blide Skønhed saavel inde som
ude. Men som sagt Stadshuset virker im
ponerende, og Festsa'1en f. Eks. blænder en
fuldstæn�g ved den guldmosaikbel_ægn_ing,
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. et. - Det var imidlertid
Væggene har faa
et meget intere.:sant Bc 0 øg, ' v•OnR kerne
havde anangerct, og Rom længe vil blive
bevaret i De1tagerncs Minde.
Om Aftenen Kl. ca. 7 1 /2 arnlede Sel
·ka.bet til en Festmidda cr paa ' 'tallma$ tarc
"'
gården, der forløb paa den festligste og
fornøjeligste Maade. I Stallmastaregår
den har Digteren Bellman levet en Del af
sin Tid. Under Middagen forlystede et
lille Orkester Selskabet, men desuden sang
( ' n Kvartet af Lokomotivmænd forskellige
' C,
ærlig Bellmannske. Vi bemærke
' ancre,
de mellem Sangerne en glimrende Bas Ranger, Lokfb. Aagesen fra . Stockholm,
om hvem det forøvrigt oplystes, at han
' for 'Tiden faar uddannet sin temme.
Den 12. J u.ni Kl. 10 Fm. fortsattes Kon
g1'Cs ens Forhandlinger, der vedvarede t-il
Kl. ca. 5 Em., kun afbrudt
• af en lille Fro
kostpavse.
Af Dagens Forhandling emner skal vi
nævne Overenskomst og Lønforhold, Tje11e tetidsforhold-ene, Uddannelsessagen og
Behandling af indkomne Forslag.
Under disse Forhandlinger bragte Eng
.. ( Ombudsmand for Privatba.nerne)
::;trøm
en hjertelig Tak for den Hjælp, der var
tilflydt Lokomo-tivmændene ved Privat
hanerne under tTejken i den forløbne
Kongresperiode.
Et af Leo still-et Forslag om, at der i
de forskellige Landes Fagblade udveksle
des tof, indholdende Meddelelser om For
holdene vedrørende Lokomotivmændene,
tc,ges op Ul Behandling og v-edtoges.
_Det af den svenske Afdeling fremsatte
Forslag angaaende Oprettelse af en Ad.mi
nis trationsfond fremkaldte en Del Diskus
ion, men vedtoges til Slut, som det for laa.
Til Præsident valgtes den svenske Af
deling Ordfører, Borgstedt, og endelig be
·temtes, at næ te Kongre skulde afholdes
i I orge.
Under Forhandlingerne paa 2. Dagen
va1· der an-a.1.1,,.eret en dflugit til »Haga«
et ted i tockholms nord"\fcstLie0e Ome00n,
Museum,
hvor der baade findes nl�g oo0

s
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og om J\ ftenen b·amlcdes Kongresdeltager
ne paa » kans en«, et Forlystels esstcd,
hvor der findes gamle By0 ninger, heD'tet
fra fors kellige Steder i Landet, i Lighed
med vort Museum i Lyngby, Musik, samt
en Afdeling Zoo.Jogi k Have. Fra cl ttc
\.nlæg haves en pragtfu�d Udsigt over
tockholm og over Skærgaarden. Et Be
søg paa Skansen er Ulejligheden værd, ocr
Delrtagerne havde kun Grund til at glæde
i'- ig over, at Komiteen havde taget dette
med som et Led i Bestræbelserne for saa
vel at berige som ,underholde.
0 011
Paa Kongressens 3. Da00_ foreto,.,t>s
lJ
· dflug,t til Mariefred, hvor GripR hol111,·':-;lot bes øgtes . Denne 'I'ur foretoge med
en Dampbaad »!Mariefred« opad Malaren,
hvor man til begge Sider havde afvekslen
de og pragtfulde Kystlinier for Øje. l
Reglen stærkt op fra Vandet skraanende
Klippeformationer bevoksede med Fyr el
ler Gran, sommesteds med Birk og hist
og her var, som klistret paa Fjældet, en
Villa anbragt. For Øjet frembød der ig
hele Tiden et herligt Skue, travle Bug er
baa.de med Pramme paa Slæb, fuldt la
stede paa Vej itil Stockholm eller andre
Passagerbaade paa Vej mod Stockholm el
ler ind i Landet ad Malaren Vande. LaJ1gs
Ky ten saas n Mas e Fabrik virk,:;omhc
der, der saa tæt ved ,Tandet havde en ULl
mærket Beliggenhed. Det var en pragt
fuld Sejlads, en •Oplevel$ e ait deltage i den
ne Tur, der varede 3 Timer ud, og som
ikke et Øjeblik trættede Deltagerne. Under Turen spillede et Orkester af Jern
banemænd. Blandt 1Musikerne befandt _sig
bl. a. 2 Lokomotivfyrbødere. E:llter A n
komsten til Mariefred besøgtes Gripsholm
Slot, der indeholdt mange Seværdighedm·,
Malerier m. m. og nærmest maa betragte
om et Museum. Men det var et meget
interessant Besøg. Slottet var herligt •be
liggende, omgiv-et af en gammel Borggrav
med en meget gammel Vindebro over. Det vil imidlertid føre for vidt at komm
ind paa en Be krivelse af dette Sted Her
li0heder, det maa ,·ære nok at ige, at det
rnr et rigt og e1t lønnende Besøg.
C,
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Efter Besøget samledes Delta,..0,erne til
Lunch paa Stad hotellet i Mari fretl. Oven
omtalte Orkester musicerede under Spis11ingen, og da Klokken va.r henad 4 Em.
begav man sig ned til Baa,den for at rej e
tilbage til Stockholm, hvor man helst skul
de være saa .tidligt, at Forbindelsen til
Danmark m. m. kunde naas, da en Del af
KongTesdeltagerne skulde rejse.
Ved Ankomsten til Stockholm skilt(lS
l{ongressens Deltagere e:llter 3 Dages nyt
tige og behagelige Samvær.

4-. Fremlæggelse af Kredsen Regn kab for
122.3-24-.
5. For. lag til Budegt for Kredsen i 1925.
6. Godkeædelse af E-ksklusiouen af Lokomotiv
før r C. S. F. Pedersen, Gb.
7. Valg af Kredsformand.
Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af Revisor og Revisorsuppleant.·
10. Valg af 6 Delegere,de W Nordisk Lokomo
tivmands Forbunds Kongres i Stockholm
i 1925.

I Anledning af Nordisk Lokomotiv
rnauds Forbunds 25 Aars Jubilæum hav
de Forbundet ved sin mangeaa.rige· Sekre
tær, Forretningsfører, Ax. Ringdahl, ladet
udarbejde eit Festskrift indeholdende For
bundets Historie. Skriftet, der er paa 99
i::,ider· og er i stort Oktav Format, indehol
der en Del ,gode Billeder af de forskellige
Pn sideDJter og fra Kongresserne, saa vel
som meget andet interessant \Stof, som
Eksempler paa de Cirkulærer, der ved
Aarhundredet Begyndelse udsendtes, for
derigennem at illustrere Forskellen paa
den Gang og nu. Der er lagt et ikke ringe
Arbejde i ,Skriftet, og saa meget mere ros
vænligt er det, fordi Fol'bundets Arkiv
sand::;ynligvis ikke har kunnet give Fortaf
(ercn ret meget Materiale, · aa at deitte har
111aattet fremskaffes fra forskellige Kilder.
Festskriftet er trykt paa smukt Papir,
og giver ved hele si1t Indhold et godt og
vægtigt BidTag til Norden Lokomotiv
mænds Historie i de sidste 25 Aar.

Pkt. 3.

Kredsformanden omtalte, at de Aar, vi var

inde i, kunde betegnes som magre •Aar, om
talte Ha lighedstabeller, som antagelig nu rfrem
tidig vilde blive optaget i Køreplaneme, omtalte
Turbesættelserne fra Ar. e(ter at forskellige
Forhandlinger med Distrikt ingeniøren vat før
te, syntes det at .se ud til, at Sagen for ,de to
Lokof.s Vedkommende blev ordnet saa.ledes, at
de forsøgsvis anbragtes i Tur efter Anciennitet,
meden der med den tredje var Vanskelighed
med Hørelsen, som stillede sig hindrende i
Vejen.
Omtalte derefter en Anciennitetssag fra Ab.
Ændring af f rskeliige -lokale FOTbolcl i As
sens. Sandstrøapparater paa de store Maski
ner synes nu at blive løst saaledes, at man i
Lighed med Norge gaar over til at anve-nde
Luft. 1Qmtalte Kredsbestyrelsens Stilling til
Fripasspørgsmaalet, der havde overhovedet ik
ke været Tid til at berejse Afd-elingerne, og
Kred formanden mente ikke at han og den øv
rige Kredsbestyrelse kunde forsvare, a;t de vor
dende Lokof. kunde beskylde dem for at stille
sig hindrende for Gennemførelsen af ·et for dem
aa vigtigt Spørgsmaal.
Omtalte Indførelsen af Frikort for Loko
førerne, redegjo1,de for Indmelde,lsen i C. 0. I.

,,

REFERAT
af Lokomotivførerkredsens Generalforsamling
Aarhus den 28. April 1925.
DAGSORDEN:

Kredsformanden, C. A. Lillelund, aal:inede
Mødet og bød Velkommen, haabede, at For
handlingerne forløb til Gavn for de danske Lo
komotivmænd.
Pkt. 2.
om Di1;igenter valgtes, efter at C. :M. Chri
sten en havde konstateret ve,d Navneopraab at
samtlige Delegerede var mødt, cl'Hrr. Axel M
: ad
en, Kh., og J. Hansen, Ar.
Som Sekretærer foresloges: . 1\L Rasrn ussen, Fa., Frode Jielsen, Gb., Fejring, E .,
, M. Ra musen, Fa.,
Stjernø, Ar. Valgt blev: N.
og Fejring, Es.
'Som Protokolrevisor valgt, es Grosen, Ar.
Dirigent Axel Madsen oplæste Dagsordenen
og foreslog indsåt et nyt Pkt. 3 a., hvorunder
Arbejdssi- tuationen kunde drøftes.
Vedtoges u-deri Afstemning.

L. Prøvel e af Mandaterne.
2. Valg af Mødets Ti-liJ.dsmænd.
a. Dirigenter, b. ekretærer, c. 1 Protokol
revisor.
3. Beretning om Kred ·ens Virk omhed.
(Herunder Hen tilling fra: a. København
Gb. Afd. og b. Nyborg Afd., c. og d. fra
Østerbro Afd. og e. Gedser Afd.
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omtalte C. •M. Chrislensens gode Arbejde inden
for Signalkomrnissionen, omtalte de frems kudte
-c,
signalers
Afstand fra Hovedsignalet, man kun
de kun i ganske særlige Tilfælde gaa med til
en Ændring, omtalte derefter 'Lønancienniteten
for de Lokof., som var udnævnte ved Overta
gelsen af de sønderjydske ·Baner, antagelig
bragte dette spørgsmaal i Ordi'ln til vor Til
fredshed.
Schmidt, Gb., kunde ikke godkende Forman
dens Betragtninger angaaende Fripasspørgs
maalet, mente dog at et saadant vigtigt Spørgs
maal burde h·ave været forelagt i Afdelingerne.
Dette vilde have dæmpet noget af den Uro, som
var skabt ved Spørgsmaalets Løsning. Gjorde
s amme Betragtninger gældende angaaende Ind
meldelse i C. 0. I. Anbefalede det af Gb. Afd.
indsendte Fors Jag om eget Soveværelse for
Lokof. Kunde tiltræde de a,f Ng. og Kh Afd.
stillede Forslag. Omtalte nogle lokale Forhold
fra Gb. og kunde give Formanden .sin Tilslut
ning med Hensyn tj.J Lokof. 1 P. s essings
Ud
"
meldelse. Anbefalede Prøvning af den af ,Lokof.
M.unkebod .opfundne Vinduespudser, s om absolut
var bedre nd de af Adminis trationen forsøgsvi. anbragte Skrabere.
Wedeby, Slagelse, forespurgte, om D. s . B.s
Ingeniører var indmeldt i C. 0. I.
J. Hansen, Ar., takkede Kredsbestyrelsen for
del Arbejde, der var udført for de omtalt.e
Lokof. i Ar. Uroen angaaende Fripas spørgsmaa
let var ikke særlig stor i Ar. Kunde meget øn
ske Indtægtsgrænsen for \Børn over 1 R Aar for
højet. Mente, at Afstandsmærkerne egentlig
burde være Bremsemærker.
Christiansen, Fa., omtalte fremskudte 'Sig
naJer i Kd., Ve., Jl maatte komme ind under
TiHæl-de, hvor der skulde Dispen8 ation til.
Troede ikke det var heldigt, at tale ret meget
om Fripass pørgsmaalet.
Thygesen, INg., anbefalede det aI Ng. Afd.
fremsendte
Forslag. Ønskede nærmere Oplys
•
ninger angaaende Di pensation med Hensyn -til
Signaler.
Heftholm, Vm., oplæste forskellige Skrivel
"'
�r angaaende Forflyttelse af Lokof. Johansen,
Vm. Foreslog hans Ansøgning til Ng. rykket
op fra Nr. 8 til Nr. 3.
Bramsen supplerede Sagen med for kellige
Oplysninger.
Jul. Nielsen, Kb., omtalte Bagsejl paa Mask.
s amt ,lokale Forhold angaaende Turene i Kb.
Petersen, Sd., anbefalede at anvende Sand
lrøap_parater med varmt Vand.
A,idreasen, Gb., kritiserede Indmelde!s en i
C. 0. ,I. Skulde man nogen 'Steder .ind, maatte
det være i C. 0. Il. Henstillede til Kredsbe
styrelsen at arbejde for Indførelse af grønt Lys
ved Overkørsler.

.

.

.
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Andersen, Ar., omtalte sil Arbejde i II. Di
si rikt angaaende for6 kellige Velfærd.'lforanstalt
ninger, bl. a. Sands trøapparater, og menlte,
de af Petersen, sd., omtalt maatle betragtes
som det bedste for Tiden.
Fejring, Es., henstillede Lil Kredsbe8 lyrei
sen, al der søgtes gennemført at 1Lokomotivfø
reme slilledes lige med Traf.ikmænd i -Retning
af at der gaves dem Ret til, imod at give Af
kaJd paa en skindtrøje, at faa to •Ulodveste eller
Sveaters. Omtalte en Tvangsforflyttelse af en
iDepotforstander
• fra Sj. til s kive. •Kritiserede
skarpt at Hovedbestyrelsen ikke havde søgt Op
lysning hos Afdelingen, eventuelt kunde ved
kommende mulig været flyttet til et ,Depot med
tomandsbeljente Rangermaskiner.
Thygesen, N g., hen8 Wlede .til Kred8·bestyrel
sen at der gøres alt for at faa saa gode $ and
strøapparater som muligt.
Røgilds, Ab., var tilfreds med Tilslutning
til C. rO. I. Kunde tænke sig al gaa videre
endnu med Tilslutning -til Metalarbejderkar
tellet.
Gro en, Ar., anbefalede gode Sandkasser.
Henstillede til Kredsbestyrelsen at støtte den
Kollega, som var tilside sat, antagelig paa Grund
af sin politiske Stilling. Henstillede endvidere
al hjælpe Pensionisterne.
Ra8 mussen, Ge., redegjorde for P. Sessi·ngs
,.
Udmeldelse wf Organisationen, og anbefalede
at
tage velvilligt paa hans Sag.
Str. Afd. foreslaar, at D. L. F. Kreds I,
yder A. Larsen Godtgøre!. e for det økonomiske
Tab ved Forflyttelsen, eventuelt søger at faa
L. tilbageflyttet til Sj.
Kirk, Str., anbefalede Forslaget.
Hesner, Kh., anbefalede de af Ø lerbro stil
lede Forslag, spurgte hvorfor -ikke Hovedbe
styrelsen havde sørget for at man fik Forhand
lingsTegler skriftlig fra Regeringen i Lighed
med andre .Jangt mindre Foreninger end vor,
Lillie redegjorde for Forholdet ved Lokof.
A. Larsens Forflytte! e fra sj. til Skive, vilde
sige til Fejring, at han jo havde givet Afd.
fuld Besked. L. havde ikke vist sig . i Besid
delse af Evner til at være Depotforstander for
et saa stort Depot, som Sj. var l leven, og han
var jo ogsaa bleven flyttet med fuld Godtgø
relse.
Andersen, Ar., redegjorde for sin Stilling til
Indmeldelsen i C. 0. I, havide man været med
til at stemme derom, vilde ingen ·have slemt
imod. Kunde støtte Thygesen, Ng., . i at Med
lemmer af Signalkommissionen fik faste Direk
tiver.
Schmidt, Gb., spurgte, om Indmeldelsen i
C. 0. I var en Følge af, a-t vi stod sammen med
Lokofyrbøderne. 10mialle Organisationens 'Sti-l
Jing til andre Organisationer.
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Fejring, Es., korr.igerede forskellige Udta-

Pkt. 3a.
Kredsformanden omtalte Lockouts itualionen.

..

les
1 er angaaende Larsens Forflyttelse. Omtalte

...
Larsen som et godt og retskaffent Menneske.
Nielsen, Kb. omtalte samme sag.
Rasmus8 en, Fa., forstod ikke Ge. Md.s Stil
essing var
ling t11 P. essings Udmeldelse.
saa k011dt med vore Love, saa han vidste, hvad
en Udmeltlelse betød.
stillede Ændringsfor lag til ad •Pkt. 3 b.
Lund, Gb., kunde ønske, a,t man søgte at
hjælpe Larsen hen til et ted paa en tomands
betjent Rangermaskine. Kredsbestyrelsen bur
de altid først henvende s ig til Medlemmerne, før
Tilslutning -til andre Organisationer
finder s ted.
•
Henstillede til Kr€dsbestyreisen -0m at søge An
ciennitetsreglerne praktiserede ens overfor alle
Medlemmer.
A. Larsen, 'Skive, redegjorde for forskellige
Ting angaa,ende hans Forflyttelse. Kaldte det
en ren og skær Bedriftsraadshandling, som en
Dag kunde ramme os alle.
Lillie gjorde Larsen opmærksom paa, at det
jo ikke var Organi8 ationen, men derimod Ad
ministraticmen, som havde foranlediget Forflyt
te! sen. Gav Tilsagn om, at man saafremt han
ønsk€de det, vilde søge at hjælpe ham til ·en
lettere Plads.
Kredsformarulæn gav ,Oplysninger om Or
ganisationer, som staar tilsluttede C. 0. I. Var
glad for, at han havide været med til at løse
FripaSSpørgsmaalet som sket var. Omtalte
Grundlæggelsen af Arbejdet i ignalkommissio
nen. Kunde paa Kreds bestyre!s ens 'Vegne mod
tage den a•f Rasmu sen, Fa., til Ng. Afd. stil
lede Ændring. Vilde gerne støtte Lokof. i Kb.
i at fritages for Rangeringen, mente dog <ikke,
Sagen kunde orones 1:.den ved Forandring af
Kørselsford€ling. Redegjorde for Johansens
ag.
Medlemmerne maa nu tage Sti.Uing hertil,
mente, at der ved Vm. For8 lag viltle blive be
gaaet Uret imod flere af vore Medlemmer. Kun
de nu i'kke støtte Ge. Afd. Forslag angaaenode
P. Sessings Udmeldelse.
Hveger, Gb., maatte forbeholde 8 ig Re'l til
at tale ,endnu en Gang, <ifald Vm. Afd. Forslag
skulde behandles, og vedtoges dette, vilde ad
skillige af Ge. Afd. Medlemmer bliver forurettet,
hvilket han bestemt maatte protestere imod.
Vm. Afd. Forslag forkastedes derefter med
stort Flertal.
Str. Afd. Forslag forkastedes ligeledes med
s_tort Flertal.
Ng. Afd. Forsla,g med den af X . M. Rasmus
sen stillede Ændring vedtoges enstemmigt.
Gedser Afd. · Forslag forkastedes med stort
Flertal.

..

Foreslog at man vedtog at y.de 10 Kr. pr. Med
lem 1. Maj og, saafremt s ituationen vedvarer,
fremdeles ca. Kr. 2,50 pr. Uge.
chmidt, Gb., Petersen, Sd., Gravballe, Gb.,
GhriR tiansen, Fa., anbefalede.
Grosen-Andersen, Ar., vilde hævde, at hvis
Forslaget skulde være lovligt, maatte det have
været paa Dagsordenen.
"I;,imd, Gb., foreslog, .at man af F0reningens
Mi-dier bevilgede en sum ef,oor Generalfor. am
lingen..; ' køn.
Red. C. M. Christensen pegede paa, at -der
kan forekomme silbuationer, hvor et Spørgs
maal ikke kan komme paa iDagsoroenen. Vilde
varmt anbefale Forslagets Vedtagelse.
Thygesen, Ng., foreslog, at der af Kampfon
denR Midler
bevi-lgedes 20 000 Kr., som næstP,
•
Aars -Delegeretmøde efterl:evilger.
Kredsformanden og Rtgilds, Ab,, anb( {aledc
begge det første Forslag.
Meng, Sg., foreslog frivi.\1ige [Bjdnag.
chmidt, Gb., Soph. Jerisen, Fa., og Rich.
Lillie anbefalede. Hensti.tlede Ul iMedlemrnerne,
at vise deres Forstaaelsø af Organisationen.1
Betydning.

..

..

..

Ji'or8 laget vedJ,oges ensfenimigt.

Pkt. 4.
Kredskassereren, R. liviid, Ar., fremlagde

Regnskabet og gav forskellige Oplysninger.
Schmidt, Gb., kun:le ønske Pkt.
mere
adskilt, saa ,der kunde skelnes mellem hvad der
var Diæter og hvad der var Beta-1-ing af Dag
penge m. v. for Afløsning.
Kredskas8 ereren kunde lænke sig, at -den
Kredskasserer, som man i Dag vælger, vil tage
Hensyn til Henstillingen. Efter at for8 kellige
F-orespørgsler var besvarede, godkendtes Bud
gettet enstemmigt.
Pkt. 6.
Kredsformanden og Schm,idt, Gb., redegjor-.

de for Sagens hele Forløb, samt Grunden til
Peterwns Eksklusion.
Godkendtes enstemmigt.

..

,
Krndsformanden

Pkt. 7.

-takkede fir den Tillid,
Med
• l, emmerne hav.de vist ved at vælge ham som
Kredsformand. Han var nu træt og ikke heH
ung, saa han maatte nu give op.
Dirigenten bragte Kredsformand
n en Tak
•
for s it Arbejde. Forsamlingen rejste sig.
Christiansen, Fa., udbragt0 et kraf.tigt be
s varet Leve for Kredsformanden.
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Som Kredsformand foresloges K. Johansen,
Gb., Sch1J1idf, iGb., Soph. Jensen, Fa., Andersen,
Ar., og Høgikls, Ab.
Røgil,ds nægtede at modtage Valg. Anbefa
lede IC .Johansen
Andersen, Ar.,- nægtrde li.grlecles fl-l modtage
Va.lg.
Anclreasen, Gb., anbefalede al vælge
Schmidt, Gb.
Forrn,anden, Ricl,. Lillie, anbefalede al vælge
opb. Jensen.
Efter at forskellige 'J'a,lerc lrnv,cle uclrtaH sig,
valgtes Soph. Jen. en, Fa. med. 35 St., •derefter
havde chmiclt, Gb., 13 og K. Johansen 11 St.

Vi·t. 8.

Som Kreclskassere•r i 8tedet ror \R.. Hvii,cl,
der ønskede a,t fratTæde, foresloges AndersPn,
Ar., Heftholm, Vm., N. M. Rasmussen, Fa., P.
Hansen, Str.
Dirigenten takkede Hviid for hans Arbej,de
som Kredskasserer, og ud bragte et kraftigt be. varet Leve for ham.
Derefter vaJgtes som Kr, edskasserer med 4Jl
St� Aug .Andersen, Ar. Høf.tholm fik 3, Ras
mussen 5 og P. Hansen .L 1St.
• Som Repræsentant ti-1 Hovedbestyrelsen fo
resloges Røgi1ds, Ab., Schmidt, Gb., Fejring,
Es., Heftholm, Vm. Valgt blev Schmidt, Gb.,
med 46 St., Røgikls, Ab., med 39 l. Fejring
lta,vde derefter 15 og Hef.t-holm 1 ·St.
om Revisor valgtes Joh. Hansen, AT. 'up
pleant Stjernø, Ar.
Som Delegerede til N-0rdi ·k Lokomotivmands
Kongres .i Stockholm valgtes Hviid mød 51 St.,
Axel Madsen 46 St., Schmidt, ,Cb., 44 St., Thy
gesen, Ng., 39 St., Vording 38 St., Røgilds, Ah.,
30 St. Derefter hav,cle Andersen, Ar., 28, Gro
sen, Ar., 19, Kirk, Str., 9 St.
Ande·rsen, Ar., og Schmidt, Gb., takkede for
Valget. Som Hovedbestyrelsesmed lernmer er
klærede begge at vilde gøre deres bedste for
Kredsen.
Sop-h. Jensen takkede for <len Tilhd, m::tn
ita,v,de vist ham ved at vælge ham oom Loko
forerkredsens første Mand.
Havde en ærlig
V ilje til at føre Kredsen frem. Vi-Ide bede om
Overbærenhed Ha1d han skulde begaa en eller
anden Fejl. Takkede Lillelund -0g H viid. for
godt Samarbejde. Vilde ogsaa udtale Ønsket
og Haabet om et godt og frugtbringende Sam
arbejde med de nyvalgte Mænd.
Dirigenten meddelte deref,ter, at Dagsorde
nen var udtømt og takkede de Delegerede for
den saglige Maade, hvorpaa Forhandlingerne
var førte. Hvorefter Kredsmødet sluttede ca.
Kl. 7 Eflermd.

Generalforsamling i Hjælpefonden.

Di t·igent A. Mad en, Sekretærer N. M. Ras
mu sen og Fejring.
Hjælpefondens F'ormand K. ,Tohansen, Gb.,
skul-dr af Hensyn til Tiden fatte sig meget kort.
Henviste Lil den trykte Beretning. Skulde ger
ne være Lil T:ienes·te med ab besvare eventuelle
Fol'espørg ler. !�Her at fors-kellige Forespørgs
ler .fra ..Schmidt, Gb., Andreasen, Gb., V. Johan
sen, Ar., Ove�en, Aa,lestrup, var besvarede af
Formanrlr11 godkendtes 1B-eretningen enstem
migl.
Regnskabet forelag,des af Formanden og
godkendtes efter noglP Bemærkninger enstem
mig.t
Valg. It Hvjj,d, Ar., afgaar efter Tur, gen
valgtes enstemmig som Repræsentant for K:ceds
L Som ReprmsenlanL for Kreds J.I i Ledet
for Heft., holm, Vm., aa oveTgaar ,til Kreds
1 valgtes enstemmig lokofbcl. [Boje, Ab., hvor
efter Generalforsamlingen . luUede Kl. ca. 8
Eftermd.

H. C. Fejring.

N. M. Rasrnu sen.

REFERAT

af Lokomotivfyrb.-Kredsens Generalforsamling
Aarhus den 23. April 1925.
DAGSORDEN:

1. Prøvelse af Mandateme.
2. Valg af Mødets Tillidsmænd.
a. Dirigenter, h. Sekretærer, c. 1 ProLokol
revis'Or.
3. Beretning om Kredsens Virk om hed.
(Herunder Forslag fra a. Nyborg Afd., b.
Roskilde Afd., c. Fredericia Afd. og d. Fre
dericia Afd.)
4. Fremlæggelse af Kredsens Regnskab for
19-23-24.
5. ,Forslag til Budget for Kredsen i .L925.
6. Lock-outsituationen.
7. Valg af 6 Delegerede til N. L. F.s Kongre.
i Slocklholm 1.925.
8. Valg af Kredsformand.
9. Valg af Kredsbestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af Revi. or og Revisorsupleant.
!øvrigt henvises til Dagsordenen og Forsla
gene i den før Delegeretmødet udsendte Beret
ning.
Kredsformanden aabnede Gerieralforsamlin
gen og bød de mødte velkommen. Omtalte der
efter kort 'Systemskiftet indenfor Landet.-s Re
gering. Lykønskede derefter paa Forsamlin-geJ1s
og egne Vegne vor Kollega L. Rasmussen, Skan
derborg, med, at denne var blevet ralgt til Borg
mester sammested.
Gik derefLer over til Dagsordenen.
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Plet. 1.

_Ved Navneopraab ktrnstateredes, at alle Dele
gerede var mødt.
Plet. 2.
Til Dirigenter valgtes V. Johansen, og Rem
ming, Hg.
Til Sekretærer valgtes Kr. Pedersen, Ar., og
Bentsen, Gb.
Til Protokolrevisor valgtes P. Nielsen, Ar.
V. Jolwnsen overtog [)irigentposten og Kr.
Pedersen overtog Sekretærposten.
Dagsordenen godkendtes
ovenslaaende
Skikkelse.
Plet. 3.
-Kreds[onnanden omtalte i sin BereLning det
samlede Anciennitetsspørgsmaal, der havde
voldet Bestyrelsen store Besværligheder. Først
for ganske nylig var indløbet Svarskrivelse fra
Generaldirektoratet om 1Spørgsmaale�, og dette
var et Afslag paa en almindelig Revision af
Anciennitetsopstillingen. Nogle Kolleger havde,
dog uden Held, forsøgt at mele sin egen Kage
paa delte Omraade. For ganske enkelte Kolle
ger var det lykkedes at faa Ancienniteten revi
deret inden vedkommendes Forfremmelse.
iRangermas.kinbetjeningen havde som be
kendt været Genstand for Forhandlinger med
Administrationen og NLinisteren.
iDet meget ne
•
gative Resu1tat heraf var, at en Havnemaskine
i Od. blev 2 Mandsbetjent. Kom ind paa Spørgs
maalet om Lidligere omtalte Mellemstilling.
Om en saadan kunde opnaas og anbragt i 12.
Lønningsklasse, var Taleren stemt for at mod
tage den. Ønskede begge disse Spørgsmaal
grundigt debatteret til Vejledning for Kredsbe
styrelsen.
Taleren refererede dernæst Sagerne vedrø
rende en Forhøjelse af Rangergodtgørelse, som
muligvis blev afslaaet, og. Uddannelsessagen,
som derimod var løst ret tilfredstillende; Fami
liefripassagen ligesaa.
Paapegede den Fare, som Forenkelingskom
missionens Forslag rummede for Tjenestemæn
dene især i de lavere Klasser.
l\fan havde faaet Afslag paa Andragende
om at Iaa 2/a Tjenesten sat op til fuld Tjeneste.
Motorvognsførelsen var Administrationen
ikke tilbøjelig til at give Lokopersonalet Eneret
paa. - Efter 1. J·uli d. A. optages Fol1handlin
ger om Forb.- og Afslutningstjenestetiderne, som
Adminislral,ionen ønskede afkortet ganske util
hørligt.
Der var fra Medlemmer rettet en Mængde
Henvendelser til Kredsen; Svar var tilsendte og
Hjælp y,det, l1vor man kunde.
For Tiden stod desværre en Lokofyrb. uden-

for Organisationen nemlig Lokofb. A. V. Han
sen, Lunderskov, men 'hverken Kredsen eller
Lk. Afd. kunde lægges noget Lil Last herfor.
Taleren mente ikk , at de sønderjydske ikkefag
lærte Lokofb. burde have Adgang til Lokofører
prøven; men Spørgsmaalet, herom burde dog af
visse Grunde ovenejes.
Og endelig ønskede Taleren, at man tog Stil
ling til Lockoutsituationen og til Ydelse af et
eventuelt Bidrag til de udelukikede Maskinar
bejdere, saa man ikke paa Delegeretmødet be
høvede at spilde Tid paa Drøftelse h rar.
L. Rasmussen, Sd., takkede Formanden og
Kammeraterne for Hyldesten. - Overfor Mel
lemstillingen var Taleren absolut Modstander,
især om den gjordes obligatorisk. Kravet om
Førere paa alle Lokomotiver burde fastholde ,
stedse, eventuelt opnaas gradvis (efterhaanden).
Takkede for Løsningen paa Sagen angaaendo
Familiefripassagen.
'lemplede A. V. Hansen,.
Lk., som en meget daarlig KoUega, som burde
formenes Adgang til senere at optages i D. 1. F.
Afvigte Periode havde rn'ret yderst vanskelig
for Organisationen, under Hensyn hertil maatte
Kredsens Arbejde anses for tilfredstillende og·
Tak værd.
Hasberg, Fa., beklagede, at ikke en alminde
lig Revision af Ancienniteten opnaaedes, da
mange Uretfærdigheder forefandtes. Beklagede,
at det ikke opnaaedes at faa fri Ane. ved Tur
besættelserne ved et Depot, saa at ældre Loko
fb., der ønskede det, kunde faa Adgang til at
køre som 2. Mand paa en 2 Mandsbetjent Ran
germaskine. Der burde arbejdes kraftigt for
en Stabilisering af Tjenestetidsregler og Forb.
og Afsl.tj.tiderne. Var Modstander af Andra
gende't fra Lokofb. P. J. Petersen, Ar.
S. Overgcu:ird, Ar., del vigtigste og mest brron
dende s pørgsmaal er Rangermaskinebetjenin
gen. Bestyrelsen maatte gøres klart, hvad man
agtede foretaget og hvil'ke Midler man ønskede
anvendt til. .3
' agens Gennemførelse. Protest
nedlægges mod Forb.- og Afsl.tj.tidernes Ned
skæring.
J. Knudsen, Gb., ta.kkede for Beretningen og
Fripasspørgsmaalels løsning og for Princippet,
som hermed var fastslaaeL Ønskede Opl. an
gaaende \Sygedageberegningen. Paapegede Mo
torvognenes 1]3ety,dning for Lo ko pers. Var ikke
Modstander af Mellemstilling, der betød en øko
nomisk Fremgang, der haardt tiltrængtes. Fandt
Landets Lokoførerantal for lille. Kritiserede
skarpt, at Kredsformanden ikke deltog i vigtige
re 'Forhandlinger sammen med de øvrige t,o
Formænd. Specielt Kredssager bur,de Kreds
formaTiden altid tage sig af, Anciennitet. revisio
nen ønskelig.
K. M. Petersen, Ng., var Modstander af Mel-
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lemstillingen. Ønskede fri Anciennitet ved Tur
besæltel. e. Ankede over den Maade, 'hvorpaa 2.
Distrikt bemandede 2. Havnemaskine i Od. og
over, at Distriktet paa en haardhændet Maade
gik uden om Forb.- og Afsl.tj.tiderne vedrøren
de Lokopers. i Ng.
Ax. Petersen, Ar., lakkede for Familiefripas
sene. Omtalte indgaaende Motorvognskørselen
paa Statsbanerne og dennes Indflydelse paa
Lokofyrbødernes Forhold. Fandt, at H. B. hav
de smølet med dette spørgsmaal, der maatte
tages kraftigt fat nu. Efterlyste Svar paa en
Resolution desangaaende. Ar. Afd. bestemt
Modstander af Andragendet fra Ldkofb. P. J.
Petersen. Kvartalsberetningerne ønskedes ud
sendt regelmæssigt.
P. Nielsen, Ar., ønskede en ordentlig Løs
ning paa Ane. Revisionen, der havde været be
handlet i 4 Aar. Ønskede nærmere Oplysning
fra Formanden om s
· agen.
L. Rasmussen, s d., fremkom med !Forslag til
en Resolution, der dog senere toges tilbage.
.Endnu en lang Række af Talere ·havde Or
det til Formandens 'Beretning, 'Boye, Ab., Rem
mi ng, Hg., Mathiassen, Ms., Gravesen, Sd.,
Kuhn, Kbi ., J. Knudsen, Gb., Hansen, tKk., Jiir
gensen, Fa., Jensen, Sdb., Nielsen, Kø., Has
berg, :b"'a., og !Lassen, Vm.
Hovedpointet af disse Taler var, at man i
Fællesskab med Lokoførerne burde og nødven
digvis maatle kræve foretaget et energisk Frems tød imod en retfærdig •Løsning af Rangerma
skinebetjeningen, der i Øjeblikket maatte anses
for at være specielt Ldkofyrbødernes eneste
Haab for at opnaa taalelige Vilkaar i saavel ar
bejds-, lønnings- og pensionsmæssig !Henseende.
For det andet, at Tjenestetidsreglerne (specielt
med H:enblik paa 2/3 Tjenesten) stabiliseredes
og ligeledes !Forberedelses- og LAfslutningstjene
stetiderne, der især for 3 cyl. Maskiners Ved
kommende burde forlænges. Man ønskede 'Mo
torvognsførelse bibeholdt Lokopers., og fri Ane.
med Hensyn
• til Turbesættelse og Andragendet
fra P. J. Pete rsen pure afslaaet, navnlig under
Hensyn til iK.onsekvenserne. Der var almindelig
Tilfredshed med Familiefripassenes Genindfø
re!s �, •hvorimod >Meningerne om en eventuel
Mellemstilling var stærkt delte.
L. Rasmussen, Sd., viste sig som en ivrig
Forsvarer af Trafikministerens Optræden over
for Lokopers. og kritiserede skarpt vor Taktik
og Standpunkt overfor denne.
Ganske enkelte udtalte sin Utilfredshed med
Beretningen, specielt Kredsformandens Arbejde
og Resultater.
Kredsformanden replicerede derefter til de
forskellige Talere og klarlagde yderligere, hvad
tidlig&-re var omtalt og besvarede Forespørgs-

ler, 'hvormed iDebatten angaaende den egentlige
Beretning afsluttedes, og man gik over til Bc
•handling" af de under denne hørende tForslag.
Forslag a vedtoges enstemmigt.
.:Forslag b toges tilbage imod, at !Kredsfor
manden lovede at arbejde henimod det Forsla
get tilsigtede, specielt for Ro. f))epot.
Forslag c vedtoges enstemmigt.
Forslag d toges tilbage under Hensyn til
at der arbejdedes med Sagen, der dog endnu
ikke var bragt til Afgørelse.
Herefter godkendtes Beretningen enstemmigt.
Derpaa fremkom følgende Resolution:
»!Kredsgeneralforsamlingen udtaler sin Tilfredshed med det af iKredsens Bestyrelse udfør
te Arbejde for en Forbedring af de ældre Loko
fyrbøderes I.ønvilkaar. roen paalægger Kreds
bestyrelsen fortsat at arbejde herfor, hvorhos
Organisationens principielle Ønske: Lokomotiv
førere paa alle Lokomotiver, maa være det
bærende Krav.•

E. Gravesen.
Kredsformanden hævdede, at man ikke bur
de modtage en Mellemstilling lavere end 12.
Lønklasse. - tDette tillraadtes.
Resolutionen vedtoges med alle St. mod 5.
iFølgende Forslag, stillet af Th. Christensen,
Gb., og lydende: »Revision af Anciennitetsræk
ken skal gælde for samtlige Lokomotivfyrbø
dere«, forkastedes.
Pkt. 4.
Kredskassereren henviste til det i den ud
sendte Beretning optrykte Regnskaib for 1923.
Fremkom med enkelte orienterende :Bemærk
ninger.
V. Johansen, Ar., udtalte sig som Revisor
meget anerkendende om Regns1kabets !Førelse.
Kritiserede en enkelt Udgiftspost, der burde
overføres paa Hovedkassen.
Regnskabet for 1923 godkendtes derefter en
stemmigt.
!Regnskabet for 1924 godkendtes derefter en
stemmigt.
Pkt. 5.
Kredskassereren -henviste ogsaa her til det
optrykte (Budgetforslag.
Ax. Petersen, Ar., ønskede saa vidt muligt
ligeløbende Poster paa lKredsenes Regnska·ber
benævnet ens.
Kredskassereren skal blive tai[�t
• til Efterret
ning.
Budgettet vedtoges enstemmigt.
Pkt. 6.

Kredsformanden all'hefalede, at man vedtog
at støtte de lockoutede Maskinarbejdere i økono
misk :Henseende. Oplyste, at Spørgsmaalet først
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fik sin endelige Løsning paa iDelegeretmødet,
hvor man <la •helst skulde staa enige.
Foreslog følgende:
,Der paalignes samtlige Medlemmer et
Ekstrakontingent af 10 tKr. pr. 1. 'Maj. Saafremt
Lockouten ikke er sluttet den 23. 'Maj, indbetales
fra 1. Juni 2¼ tK.r. pr. Uge.•
Jensen, d., fandt ,de anførte Beløb for
smaa.
Forslaget tiltraadtes enstemmigt.

Kamret -strnmmer Trykluften over i B
· igen
nem Ventil W2 og igennem !K.on.travenlilen W3,
der aålbner sig ved C�Luflens Tryk (Tig. 30).
Da Trykket derved synker i C og stiger i B,
bevæger Een- og Tokammer templet sig til Løstillingen, men for at Bremsen kan løse 'helt,
IQ

Pkt. 7.
Som !Delegerede til . L. F.s Kongres 19,25
valgtes følgende: Hasberg, Fa., Ax. Petersen,
Ar., Kuhn, Kb., J. Knudsen, Gb., V. Johansen, von/i
·/··1· 1IM:....!...-!I�
Ar., og ørregaard, Ab. Suppleanter •blev 1.
K. L Petersen, Ng., 2. Boye, Ab., 3. :Vasa iel
sen, Gb.
Pkt. 8.
Til :Formand foresloges Boyesen ienvali"t,
og foresloges ogsaa J. Knudsen, Gb.
J. Boyesen genvalgtes med 43 St.
J. Knudsen ifk 14 St., 1 Stemmeseddel afg.
blankt.
•

Pkt. 9.
Vase, Nielsen, Gb., ønskede ikke Genvalg og
takkede for Tilliden, der i den forløbne Periode
Yar vist ham.
{Foreslaaet blev :Kuhn, iK•b., Hasberg, !Fa., K.
M. Petersen, g., Ax. Petersen, Ar., Honore,
tr.
Valgt blev Hasberg, Fa., med 37 St. og .Ax.
Petersen, Ar., med 27 St. Derefter havde Kuhn,
26 St., Honore 16 t. og K. M. Petersen 5 St.

Pkt. 10.
Til Revisor valgtes P. Nielsen, Ar., og til
Supleant H. P. Christensen, Ar.
Hemming, Hg., der havde ledet Eftermid
dagsmødet, hævede Generalforsamlingen Kl.
6,20.
Aarhus, den 15. Maj 1925.
Kristian Pedersen, Sekretær.

KUNZE-KNORR-60DST06S
BREMSE
(Ved Lokomotiv[ører F. Spoer.)
(.Fortsat).

UOLIGNINGSINORETNINGENS VIRKEMAADE

aar der for at løse Bremsen efter en .fore
gaaende 1Fuld�rømsning i Hanestilling n træk
kes i 'Udligningshaandtaget, saa løftes Venti
lerne W1 og W2, og Trykluften strømmer fra
A, Gli-derkamret og A1 •igennem Ventil W1 og
Kanal 01 umiddellbart' i' den fri Luft. iFra C-

Fig. 30. Skema af Udligningsindretningen.
maa C tømmes -fuldstændig; tlerfor -strømmer
C-Luften ligeledes ud i den fri LuJt igennem
Gennemboringen o,, som sidder under Wa.
Denne Gennemboring er imidlertid tihnaalt saa
næver i !Fonhold til den Kanal, som fører til
B og i ·Forlhold til Udluftningsaalbningen fra A,
at -den 'fuldstændige Udluftning af C først op
naas, efter at .C.JLuften •har trykket •Tokammertemplet til Løs-Stillingen. Hvis Ventilerne W,
og W, fremdeles 1holde aabne for at udligne
Bremsen ·fuldstændig, udlultes B--!Kamret, og
efter at tyres·templet er gaael tilbage til Løstillingen, udluftes Ledningen igennem x Gen
nern'boringen, Gliderkamret, A-Kwmret og Ven
til Wi. Er Ledningen paa en Vogn tømt for
Trykluft ved Udligningens Begyndelse, hvorved
Styreventilen ik1ke kan omskrftes til i,øs til
lingen, foregaar Udluftningen af 1B og C kun
igennem o,.
'Saavel efter Graid.sbremsning som efter
Fuldlbremsning i Hanestilling I, ihvor Trykket
i B er 'henholdsvis større eller det samme som
i C, .foregaar Udligningen ad de saID1IDe Veje
som i Hanestilling II; d-0g forbliver Kontra
ventilen W s Lukket, idet der ikke i C er noget
Overtryk overfor 1B. A udluJtes igennem Ven
til W 1 -og [Kanal 01, og C udluftes igennem
Ventil W2 og Kanal 02. Eenkammerstemplet
gaar til'bage ved !Fjederens Tryk, og B-LuJten
trykker Tokammerstelll!Plet
til Løs-Stillingen, i
•
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A o, Bo, Co, Do Diagram fra den forreste Vogn
} i et Tog paa 200 Aksler.
C200, D200 Diagram for den bageste Vogn
Brem edia.grammer fra lomme og læssede Vogne.

hvHken som nævnt -B-<Kamret og Ledningen
udlufles igennem x Gennemboringen, Glider
kamret, A-{K8!1Ilret og Ventil WJ.
KUNZE-KNORR-GODSTOGSBREMSENS DIAGRAMMEA
RESULTATER I DRIFTEN OG SFERLIGE EGENSKABER
Bremsediagram fra Hanestiiling I.

.

I Beskrive! en af Bremsekraftens Regule
ring ved iKunze ...Knorr--Godstogsbremsen se
paa 1Fig. 9 del Bremsetrykdiagram, som ·kræves
a{ en hensigtsvarende Godstogsbremse, ligele
de er det nærmere beskrevet, Ihvorfor delle
Diagram afviger saa stærkt fra Bremsetryk
diagramJlllet .fra Persontogsbremsen. Ved Kui1ze.U:{norr-"Godstogsbrmnsen stemmer de praik,i
ske Diagrammer overens med de teoretisk for
drede. Paa Fig. 31 ses C-Tryklinien rved (Ful-d
bremsning i Hanestilling I med en 'Bremse
cylinder med 1·50 mm Slaglængde. QDen svage
C-Linie gælder .for den iJJageste Vogn i et Tog
paa 200 Aksler.) Diagrammet viser klart de"n
lelle og 1hurtige Bremsning indtil 0,6 Alm., som
frembringes af ,Mindstetrykventilen, og den der
efter jævne tigning af Bremsetrykket ind Lil
Fuldrbremsning. Den korte og skarpt begyn
dende ligning af C-Trykket svarer til et lige
saa kort og skarpt begyndende Trykfald i B,
og lil et lignende Trykfald i A, ,hvorefter
Trykkel i 113 og A falder jævnt og langom t.
A-Liniens bestandige højere Værdi
over.for B-iLinien an kueliggør Virkningen af
Trykforskydningen mellem A- og B-!Kamret.
aar iB- og CJLinierne i-kke fal<ler sammen .paa
den horisontale flel, som de skulde ved Tryk
udligning mellørn B og C, ligger det i, at V
Venti len ved 'Belastningsfjederens Tryk fokker
ig kort 'før den fuldstændi·ge Trykudligning
mellem B og C; der vil derfor stadig ved (Fuld
-bremsning i Hanestilling I være et lille Over
Lryk i B.
Bremsediagrammer fra Hanestilling li.

Bremsetryklii1ien ved Fuldlbremsning i Ha
nestilling II efter Trykudligning mellem B og
C, el' ikike en Fortsættelse af C-iLinien, men

fremkommer ved at sammenlægge de paa den
Tid virksoonme Tryk i C og Tokammercylinde
ren; derfor faar denne Linie ikke ,det samme
1Forløb -som ved 'Fiuldhremsning i Hanestilling
I. Linien for det virksomme
• Tryk i Hanestil
ling II faar et iK.næk paa det ted, hvor Tryk
udligning mellem B og C indtræder, - rettere
sagl der hv-or V-Ventilen lukker ig. Delte
Diagram er, som Fig. 32 viser, sammensat af
lo Linier, men stemmer i dets almindelige Ka
rakler orerens med det ,paa iFig. 9 teoreti.�k
fordrede. Gne -svage C- og D-Linier gælder
ogsaa her for den bage te Vogn i et Tog paa
200 Aksler.) rDen første Halvdel a,f iB- og C
Linien om.fatter :begge de to tførste iBrørnseaf
snit og svarer i det væsentlige til B- og C-iLi
nierne paa Fig. 3,1. · Efter Trykudligningen
mellem B og C angiver D-Linien det fælles
Bremsetryk, der - ligesom ved C--iLinien og til-varende Udluftningen af B og Opreuholdelsen
af Trykkel i A - stiger jævnt i den første
Halvdel. Værdien af D-Linien er derefter um
men af Try,kket i C og det Tryk, der danner
Trykforskellen paa Tokammerstempl ts ·A-Bider. Diagra,mmet vi er endTidere, at Trykket
i A og C - i Overensstemmelse med Be. kri
vel en af cle enkelte Deles Virkemaaide og Sam
menar,bejcle - ved den �1øjeste Virkning af
]i'ulclbremsning i tredie Bremseafsnit er det
samme som den højeste Virkning af Fuld
bremsning i andet Bremsea:fs11it, og al Tryk
ket i B er sunket til ul. At C-Trykiket syn
ker noget, fremkommer ved at Bremse. tam
gerne fjedrer sig ved 'Bremsetryk Ligningen,
hvorved Eenkammerstemplet gaar et tykke
frem. Det langsomme 'frykfald i B og den der
til svarende Stigning af D-Linien fremkcrnrn1er
ved den indsnævrede lbo Gennemlboring
løsediagram fra Hanestillingerne I og li.

Figurerne 33 og 34 supplerer iBremselryk
d-iagrammerne med en grruf:isk !Fremstilling af
Bremsens fuldstændige Løsen. Paa Fig. 33
(-Hanestilling I) udgaa:r B- og C- Linierne fra
omtrent samme Purud paa p-A-ksen, ,ved at
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'DANSK fQKOMOTIV1i DEN DE
hv-0r der opnaas Lighed af de paa begge Ho
vedstempelsiderne virkende ::Kræfter ved en
mindre Trykforskel.

-

i---

Ku nze-Knorr-Godstogsbrem
sen kan Ikke svigte.

-

,__
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I
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-
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om nævnt bliver BKamret ved Bremsens
t
Løsen fyldt fuldstændig,
Fig. 33. T,ø ediagram {ra lomme Vogne.
forinden C-'Kamrel
, b ee
Trykket i. B og C ved en foregaaende Fuld helt udluftet, -og delte ,I
bremsning er tilnævmelsesvis udlignet. Paa giver den for Driften :,
"'
Fig. 34 (Hanestilling II) !begynder C-'Linien i overordentlig væ1•,diEul !I
omtrent samme Høj-de som paa !Fig. 33, og B de Egen.skab, at Kunze
ikke \\11
�
Linien begynder -ved ul, da B-Kamret er ud Knon-Bremsen
0je ;I
L
d
I
svigte.
kan
'
I
luftet. Begge Diagrammers tB-Linier afviger
�
fl'a 'hiDanden i den første og mindste Del, men bLlk, Bremseklodsern ['
�
lipper fra Hjulenr, og
01· i den sidste og slørsle Del af samme Ka
�
bevæ
længerne
e
Brem
rn kter og adskiller ikkun derved, at .paa Fig.
I
w �
33 naas 5 Atm.-iLinien lhrurtigere end ,paa Fig. ger ig ,tilbage, r B
31; B-Kannret bliver altsaa paa (Fig. 33 fyldt Kamreit igen en fuldl
j)
�
Hjælpeluftbe '11
hurtigere op til det n01male Tryk end paa 'Fig. opfyldlb
;i
ny
en
til
parat
og
holder
\\l bo
34-, 1ltvilket fremkommer ved, at der i Hanestil
0
ling I ved Løsemanøvrens 'Begyndelse er et Bremsning. Den up
�
:I
bil
Tryk paa 3½ Atm., men det i Hanestilling plerende Bremse.kraft i
il
A
�
....
afhænII
Hanesti1ling
'i::
lrglcm~
.13
'
s
ger alene af den i A H-1+-+--+-H--t �
E
I.
I
-- 'I ·' o-- - .... I I I� l=Q...
Kamreit indespærrede t-t:It+--+--t-++--t
......._,I/''
Trykluft, men da d'0nne I �
! J I"' " "'
; t---..
ved
forbruges
ikke
l'.1 Ir I
-t-I k_C'
Bremsning eller ved f--4-: Itt--+-++-+--t �
1 I'l
l
/ I
111-+--tI� �ol
r r--kl
Bremsens Løsen, men 1--t,'.,ltf--+-++
0
5 10 15 eo 2s 30 35 't() 'r5 so 55 00 65 r,"Q.f'ec-, kun ved Stemplets Be
'
:
V I I� J::
��
l--l¼-l--1--l---i
I
vægelser
underg,aar
I I I
Fig. 31. Losediagram Ira læssrdc Vogne.
pæn i--w_!111-+--t--tf---i �
Forandringer i
/i I I�
dingen, ka,n A-KamrC'L l---?'1.;,_) -+-,--+--t
TT er uden Tryk. Som !Fig. 33 -0g 34 viser, er - •teoretisk set - ikkr
I
I+-+--,I-,I�
B-Kamret - i tbegge Hanestillinger - fy1dt svigte.
.AJb A..J(amret ,-....,.........
fuldstændigt op, inden C-Karriret er udluftet.
he1 ler ikke svigter i 1-- Hi--tt--t--1---t �
Brugen, er bevist ved 1---11-:+-t
I I I�
' H--+--t
:�'
Diagram fra gradvis Bremsning og Løsen.
Forsøg paa et sitorl An
I
: I
li
">
,-H--iI---<Ii.o·
,....+
....
,,Fig. 35 er det grafiske 1 Billede a,f gradvis tal Bremsevogne, paa
I
I
<--f-+Bremsning og Løsen i Hane tilling II og gen hvil'ke A-Trykket i Til
giver de sammenlhængende og gensidig betinge slutning til Fuldbrems >- l I ��-""-v-+--1l�
de Forandringer af B- og C- Linierne. End ning i Hanestilling Il i 1-ll;;-;:H--,1-t--+-i-1
l I�
videre ses, at Mindstetrykventilen ved gen 3 Timer gennemS'nitlig t---+i+' -+--i\-,-t--t
I I I I�
i II
lagn r , eifler �tioanden f, ølgende Gradsbremsnin sank knap 0,1 Atm., i l2 ,_, ,t-+--++-+-II I . I I�
ger kun 'kommer i Virksomhed ved t13egyn-delses Timer oa. 0,8 Attim.
• og i ,-,i ---,c-t--1
I
Atm.
1/1:
ca.
Timer
24
bremsningen og derved gør det muligt at ifore
!
H--1 �
Brem.sekraftens For-de ----lage forholdsvis mange smaa Gradsbrernsnin
' I
:
li
+---+----+---.--,�
,_..
"er. Trykforskellen mellem A -0g B ,paa Dia ling paa to Cylindre har
'+
t-r-:
-den
II
Hanestilling
i
�
-+----+--+t--1
gra,mmets lBrernseside er større end
• paa Løse
,I
at T-okammercy- Ii: JI
siden; det lhar sin Aarsag i Gnidningsmodstan F-0rde1,
-+- I I i-tI �
den, som skyldes Læclermanobetterne (iLæder linderens Bremsekraft, ., h,' ,.1..' -1- 1--H
l
I
:
'
Del
betydelig
tætningerne) paa Tokammercylinderens Ho som er en
§ �
..._ It)
red- og Modstempel; der hæves derved til dis- af den samlede Brem-' �..._.,__,_......._-+--
C
e Stemplers Bremsebevægelser et større Over sekraft, stadig er Lil �"' .Jo
tryk i A i Modsætning til Løsebevægelsen, Stede, selv om 'l'rykluf0
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'DANSK )QKOMonv1ioENDE
ten i Eenkammercylinderen af en eller anden
Grund •skulde gaa taJbt. I Hanestilling I er To
kammercylinderen ligeledes Erstatning for en
svigtende Eenkammercylinder, endskønt Tokam
mercylinderen ellers som •Bremsecylinder er ud
s:kilt i denne tilling, thi naar Trykket svin
der i C, svinder det tilsvarende i 'B, idet Tryk
ket i de to -Rum - i Styr· estemplets 'Bremsestil
ling - udlignes igennem V-Ventilen. Ved det
synkende Tryk i B opstaar paa Tokammer
stemplets A-,Side et Overtryk, der erstatter den
Bremsekraft, der er gaaet ta!bt i Een1kammer
cylinderen, og som naar sin Højestevirkning
ved den 'fiuldslændige UdluJtning af 1B og C.
(Fortsættes.)

sultater. Ingen Driftsvanskeligheder viste sig
Yed Indførelsen af lette Damptog. De gunstige
økonomiske Resultater lod dll'l synes paakrævet
at udv.ide Forsøgene ved Rigsjernbanedirek.tio
nen i Østen til de øvrige Direktioner. I Mod
sætning til Motorvognen viste sig ved Indførel
sen af lette Damptog en yderligere Fordel der
ved, at disse kunde medgives nogle gennemlø
bende Ilgodsvogne.
For de lette Damptog, som er Forløbere for
Motorvognsdrift, er af de forskellige Rigsjern
banedirektioner udgivet Tjeneste.forskrifter, og
herefter tjener d-isse Tog til Besørgelsen af
Trafiken af Folk som skal til deres Gerni,ng
samt Skolebørn og anden Trafik af lokal Be
tydning. Under Anvendelse af ringe Udgif,ler
til Togenes Befordring tillade de en Forøgelse
af Kørehyppigheden under Undgaaelsen af hele
Damptog paa Strækninger med ringe Perl?{}n
trafik. - Til Besparelse af Personaleudgifter

INDFØRELSEN Af LETTE DAMPTOG VED
DET TYSKE RIGSBANE-SELSKAB
De .t-yske Rigsbaners økonomiske Stilling
og den ,svære økonomiske Belastning ved Opfyl
delsen af VersaiJles Traktaten og Lorndonner
Ove1,enskomsten stillede bydende Krav til større
Sparsommelighed paa alle Omraader. 'Disse
økonomiske Hensyn tillod ikke i fuldt Omfang
at imødekomme alle Krav fra Samfundet an
gaaende Bestridelsen af Persontrafiken. Indkrænkningerne i Per ontJgskørep1anen i Mod
sæt'lling til Førkrigstidens var af de paagæl
dende Kredse van kelig at bære og stedse stær
kere gjorde Trykket sig gældende fra alle Sam
fundskredse for en Forøge! e af Togforbindelerne.
Paa Grundlag af den økonomiske Situation
gik Ønskerne i Retning a,f •Motorvogne. Men
Knapheden af de Mi1dler, der hertil stod til
Raadighed tillod foreløbig .ikke Anskaffelsen af
Motorvogne i tilstirækkeligt Antal. Det laa der
for nær at vende tilbage til lette ll)amptog, som
var blevet forladt, da Tiderne kom med økono
misk Opsving .og større Krav til Tra.fiken. Disse
af tidligere Tider »Omnibustog« befordredes af
forhaandenværende lette 1 A Tender.lokomotiver
(altsaa ukoblede) eller 2 B eller 1 B 1 Tender
lokomotiver.

I ændret Form, indtil Motorvognsdrift helt
kan gennemføres, vende nu disse »Ommbustog«
atter tilbage gewnem Indførelsen af lette
Damptog.

I Anledning af de .tyske Rigsbaners 5 Per
sontogs-Køreplan konference i Kønigsberg i
September 1924 blev J:>ekendtgjort, at Forsøgene
ved den derværende Jernbanedirektion med l!l'lte
Damptog til Bestridelse af forholdsvis ensartet
Trafik af Ske>lel:ørn og Folk, som kal befordres
til deres Gerning, havde før.(. til gunstige Re-

bliver disse Tog a,fvigende fra Bestemmelserne
i§ 63 (1-3) *) i Jerbane-Bygmngs- og Drifts
ordningen og § 36 (3) **) i Togreglementet kun
ledsaget af Lokoniotivpersonale, det vil sige, ut
af to til Førertjeneste berettigede Lokoniotiv
mænd overtager den ene Førelsen og Pasningen
af Lokomotivet, medens den anden 1')(1.akeggeB
Togpersonalets Opgaver. Under K6rslen skal
den anden LokomotJivmand understøtte den før
ste i Iagttagelse af Strækningen og Signalerne.
Iøvrigt forbliver Drifts- og Togreglenientsfor
skrifterne i Kmft.
Cykel- og Rejsegodsbefordring er i Alminde
lighed udelukket.
De lette Damptog bestaar i Almindelighed af
et lille Tenderlokomotiv og indtil 3 Personvogne.
Hastigheden maa paa •Ifovedbanen ikke over
skride 60 km pr. Time, og for Sidebaner gælder
den for disse fastsatte Hastighed.

Afvigende fra ovenstaaende Tjenesteordning
kan i Følge »Organ fur die Fortschritte des
Eisenbahn'IVesens«, teknisk Fagblad for For
eningen af tyske Jernbanedirektioner, Lokonw
{ivpersonalets Tjeneste ogsaa fordeles saaledes,
at den første Lokomotivmand overtager Togfø
rerens Funktion, medens den anden Lokomotiv
mand 'J)aa Stationerne undervejs forbliver vaa
Lokoinotivet. Hvorledes LokomoUvpersonalets
Tjeneste hensigtsmæssigst ordnes, afhænger na
turligvis væsentligst af de lokale Forhold og af
Lokoinotivpersonalets Meda.rbejde ved Gennem
forelsen af denne økonomiske Foranstaltning.
') (I) Togpersonalet bcstaar af Lokomotiv- og Togledsageper
sonalet.
(2) Damplokomotivet maa under Kørslen i Reglen være besat
med en l'ercr og en fyrbøder. (Undtagelse kan tillade_ • af Auto,
ritetern�, naar Foranstaltning er truffet ti.I, at en, Togbetjent
under
Kørslen let kan naa til Førerpladsen).
(3) Tog, med Undtagelse af InsP"ktioost<'g og en�elt kerende
Lokomotiver skal besættes med mindst eeo ledsagende Tiencstemand.
.. ) (Samme Ordlyd som ovenstaaende Stk. (3).
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F.or Hen ynet fa! Trafikens Betydning saa
velsom for Personalet la,de et stor.t Spille-rum
aabent.

Bx.

komme en :Mødeavis paa engel k og fransk med
Referat af Dagens Forhandlinger.
For Danmarks Vedkommende repræsenteres
•
Regeringen, tatsbanerne .og Privatbanerne.
Regeringen repræsentere af Trafikmini ·ter
Friis kotltie, Genera1direktør Andersen Alstrup,
Dire-ktør Helweg, Kontorcheferne iLunn og Øll
gaard.
For Statsbanerne mød'0r Direktør N. J. U.
Ander en, Maskind�rektør Floor, Trafikchef
Graae, Distrikl!Jschef W.issenbach, Overinge-niør
Valentiner og Baneingeniør Tvenge.
Privatbanernes 1Repræsentanler bliver Etats
rarud Kier, Odense, Landstingsmand, Drifiti.Sbe
styrer Stensballe, Odense, •Driftsbestyrer Ram
meskou, Aalborg, Overret agfører L. A. Damm
for de lollandske Baner og Overretssagfører
Ti-emroth for Østsjællandske Jernbaner.
'Der bliver Møder
J fem Sektioner, og af ,det
•
omfangsrige Program kan nævnes SpøTg
, smaa
let ·om 8 Timers Arbejd.sd•agen ved Jernbanen,
Motorkør len og elektri!ske Lokomol!Jiver.
amtidig med Kongressen afholdes en jern
banehistori k Udstilling, og Kongre sens Delta
gere •skal ud p
, aa en Rejse paa den første eksi
sterende Jernbanelinie, mellem Darlington og
Srtockton, og Rejsen .foregaar dels med George
Stephensons første ,Locomoltiiv r. 1«, der blev
bygget i 1823, og dels med et af de allernyeste
Ekspreslokomotiver.
Stephensons første Loko
•
motiv gjorde Tjeneste lige til 1912 og klarede
endnu dengang en 10 Mils Fart i Timen me-d
lettere Vogne.

.

NY HOVEDKASSERER
Fra. og med denne Maaneds Udgang
fratræder Foreningens fleraarige Hovedkas
serer sit Hverv, og fra I. Juli tiltræder Lo
komotivfører L. M. Schmidt, Svinget 17, 3.
København C., Telf. Amager 3147 x, Posten
som Hovedkasserer. Alle Forsendelser ved
rørende Hovedkassen bedes fra førnævnte
Tidspunkt sendt til den nyvalgte Hovedkas
serer.

25 AARS JUBILÆUM

Den 1.. Juli 1925 kan Lo'komotivfører M. 0.
M.
• Klyver, Grarupsvej, Brande, fejre 25 Aars
dagen for sin Ansættelse som Lokomotivmand.

SYGEKASSEN

Skinnenettet fornyes.

·Efter hvad • Vossische Zeitung« erfarer, har
Rigsbanerne til !by.ske Fabriker ind,glvet Or,drer
,paa ca. 300 000 'Tons St-aal, som ska;l anvendes
til Fornyelse af Skinnelegemet, Signalappara,ter
o. s. v. Ordrerne beløber ,sig til en Sum af
50 Mål!. Guldmark, som skal betales af Drifts
indlægterne, antagelig gennem ugentlige Af-Orag.
Jernbane-Kongres I London.

Det er i Aar 100 Aar siden, at den førslte
dampdJ:evne Jernbane ·blev anlagt, og i den An
ledning er den 10de inter,na,tionale Jernbane
kongres henlagt til London, hvor den afholdes
i Dagene fra 22de Juni til 7de Juli.
Viscount Churchill er Præsident for Hoved
komiteen.
The International Rai'lways Congress Asso
ciation best;aar af 235 Jernbaneaidministratio
ner over hele Verden, hvorfra der ventes over
1000 Delegerede. ,Møderne holdes i Insititution
of Civil Engineers, og 1hver :Aften vil der ud-

.

Jernbanelæge Gunni Busck er bortrejst fra
den 12. Juni-14. Juli d. A., og hans Praksis
i nævnte Tidsrum vaTetages af Læge I eumann,
Islands Brygge 13.
., Fredag 6-7.
Konsu'ltationstid: 1-2 samt
Øjenlæge C. Tychsen er boli�rejst til 13. n. M.,
hans •PraJæis i nævnte Tidsrkum varertages af
Læge, Fru EstrJd Hein, Gl. Torv 10, (Konsulta
tionstid: '12-2) og Tu. Hertz, Frederiksborg
gade 33, (Konsultation: ,1'2-2).
Jernbanelæge Thomsen er ·bortrejst fra den
2-2. d. M. i 3--4 Uger, hans Praksis i nævnte
Tid· rum varetages af Læge Tberp, Gl. Konge
vej 0.
Konsul!tationsolid 12-1½ og Torsdag 5-6.
JYSK-FYNSKE STATSBANEPERSONALES
BIBLIOTEK

Fredag den 12. Juni 1925 Kl. 4½ Em. af
holdte Genera.Jforsamling i •Biblioteksldkalet.
Regn kabet fremlagdes og ·godkendtes.
Fh. Maskiningeniør Duseberg og •Kassekon-
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TIL

t rolør Petersen genvalgte om Medlemmer af
B tyr lsen.
, .
ssistent V. .Møller, Hor. eus, genvalgtes om
Hevi Ol' og Assistent A. H. J nsen, 2. Distrikt,
som Rcvi orSLLppleant.

-BMSbIOverført fra D. S. og M. F'. til D. L. F.
1. Juni 1925: Lokfb. Asp. 0. Jørg •nse11 1
Maisnedsund.

TAKSIGELSE

Paa egne og Børn Vegne bringes herved
Lokomotivpersonalet i yborg, Odense, Assens
vor varmeste Tak
• for den smukke Maade, hvor
paa Personalet mindedes 25 Aarsdagen for min
aMøde Mands Ansættelse som Lokfb. Hjerte
lig Tak for den smukke fJ3lomsterdekoraltiion.
Kathrine Linclhardtsen, Nyborg.

z-,_

Jl'#:.=
" ��,?J_,.,JJ""-""OC,_"1r �
J

Forflyttelse efter Ansøgning fra 1.-7.-25:
Lokomoltivfyrbøder T. A. A. Chri&tiansen,
Korsør, ifølge Opslag til Vejle H. (Rangerfører).
Lokomotivfører B
• . Elmgreen, Vojens (Depot
forstander), ,til Gjedser.

BYTNING

Undertegnede ønsker at bytte snarest med en
l(olleg,� I-ra Aarhus H.
Lokofb. N. P. Jensen, Enghavegade 6,
Holstebro.

Afslcecl.
Lokomotivfyrbøder K. E. Mad . en, ·! yborg,
paa Grund -af Svagelighed fra 31.-10.-25.

Nærværende Nummer er afieveret paa Avispostkontoret d. 20. Juni.

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING

AKVAVITTER

'letlk:.J�aJ.·

I

Vesterbrogade 63,
H.i. a[ DaDn l' brogsi.:ade.

Veøterbrogade 11.

Dame-- & Børnekonfektion

IC)

samt KJoler

Smaa Priser.

RAT.EB.ETALING.
Amk. Gummivare

ladustrl Vestergade 3 lbhlD. B.
\lodersprøjter, Sanilets- t Sn:eplejearlikler
Ill. Prisliste mod 00 Øre i Frimrk.
)}
)ISIH !T El SPEDITION ♦ Tel1. Byen 119>
Jernbnemæod 10 pCl. nabat

I

Helgolandegade 1.

Vore Automobiler kører overalt i Byen og Forstæder,

•

I

LOTHARDT DAHL.

Telefoner 3067 & 5605.

Største Kolonial- og KoDserves-Import i Daumark.
Direkte fra ProauceDt til Forbruger, derfor altid billigst.

Leveraudør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening.

DANSK ANDELS LIVSFORSIKRINGSSELSKAB
,, KOLDING HUS"
Tegner rille Arter
Statstel/. Ni·. 2H
KOLDlNG

Livsfo -sikrin_qe1·

Centi-al

Oprettet 1898

• 300

IA 'I
Livs!ors�g- med Alderdomsforsørgelse.
SPEC L l ET ·· { Kap1talfors1krmg
med Arverente.

Vesterbros Vinimport

Blomsterforretningen

,,CANA"

Absalonsgade 34

V e s t e rfæll'edvej 67

Telefon Vester 9921
Buketter, Kranse og Blomster altid billigst

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l=I= = = = = : ! . .I_'---- -- - ~
Tlt. Vester 4988

Tlf. Vester 4988

I

A/s

Det Danske .Mælkekompagni, København.

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B.
Tlf. V ester 8173 eller Centr. 14,613
Udgaar 2 Gange ma,anedlig.

Abonnementspris: 6 _Kr. aarlig.
Tegnes paa alle P11stk11nttrer i Skandi11&Yien.

Annence--Expedition

Ny Vestergade 7 3, København B.
Telefon Central 14613.
Kontortid Kl . .10-4.

Frederikaheri Boitrylieri, Falkoneralle H.

KINO - COMPAGNIET

PILESTRÆDE 45

KØBENHAVN K.
,r

STØR:::;TE UDVALG AF Kl OMATOGRAFER
TIL _HJE MME F R E.MF Ø RIN G AF FILM

.

VORE BILLIGE APPARATER FREMSTILLET PAA EGNE VÆRKSTEDER
ANBEFALES TIL HJEMMEFREMFØRING - REPARATIONER UDFØRES

FILMS UDLEJES - FOREDRAGSFILMS I STORT UDVALG
FORLANG TILBUD OG PRISOPGAVE

KATALOG SENDES PAA FORLANGENDE

Brazil Cigarer 13 Øre
Stor fyldig Cigar med garanteret Brazilindlæg 13 Kr. pr. 100 Stk.
25 Kr. pr. 200 Stk. - Original Prenzados Cigar 15 Kr. pr. Ks.
Fineste haandrullet dansk Cigar kun 22 Kr. pr. 100 Stk.
Alle Varer sendes overalt i Danmark franco mod Efterkrav.

N. THOMSENS CIGARFABRIK
PEDER HVITFELDTSTRÆDE 12

KØBENHAVN K

AXEL H. HoRNUM
SPECIALFORRETNING I

. o ··
OG

I0

AUTO-UDSTYR
KUN PRIMA OG HOLDBARE
VARER FØRES TIL ALLERBILLIGSTE DAGSPRISER

FARVERGADE
CENTRAL

10,967

4

Aug. Steen Flemming'8 Søn
P. S. H. Flemming

København K

Ved Stranden 2

Kul, Koks og Briketter leveres overalt til billigste Dagspr is.
Vore importerede London Beckton Koks
anbefales for enestaaende Varme-evne.
P r i s t i l b u d

p a a

P o r l a n g e n ll e.

