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EN EKSKLUSIONSSAG 

f Dag pre n og aJBehandlingen paa 
Kredsgeneralf r amlingen i Foraaret r 
de fleste Medlemmer bekendte med, at der 
forrig Fora.ar ek kluderedes en Lokomo
tivføær, der er stationeret paa København 
Gb., af Dan k Lokomotivrrnand Forening. 

agen Forhi torie er i Korthed fø,J
gende, efter hvad der er oply t for o og 
fremkommen under agen: den ek klud,e
rede Lokomotivfører har den 7. eptem
ber 1923 under en Ord trid, der fandt Sted 
paa Fr derik b rg Station, meHem ham og 
en anden Lokomotivfører, la.aet denne et 
bl31at Øje og tilføjet harm yderligeæ Be-
kadigel ·er. Denne Sag gjordes til Gen

stand for Indberetning, men paa Henstil
ling al Di triktets Mask,intjene te· forsøgte 
Sagen ,ordnet ved Fo:r'lig me'11em ParteTne 
ved F-oreningen Mellemkorn t. En Ord
ning, den paagældende Afdeling ·vild ha
ve ,gennemført, viste sig imidlertid uf.arb-ar 
og agen henviste til Distriktet igen, der 
henviste a;gen til Behandling ai Statsba
nerne uditør. Ved den Undersø()'el •e, 
d-er her foroanstaltede , konstateredes det,
at den paagældende Lokomotivfør r havde
optTaadt pa,a en a.ad.an Maade, iat han, 
foruden en alvorlig Misbilligels og aa 
Mev idømt en Mulkt paa 10 Kr. 

iDenne fgørel e ,af Sagen fandt fde
lingen ikke helt tilfredsstillende, og denne 
tog pørg maalet op til fornyet :f?ehand
Jin c,, der re uoJ.ternde i at en fde-ling ge-

neralfor amling be luttecle at ck kludere 
Lokorn tivførercn, en Beslutning Kred -
b tyrel en eneTe tiltra.adte 00' ndelig 
anktionerede Kred generaHor arnlin()'en i 

Foraaret Ek klu ionen. 
D n ek kluderede Lokomotivfør r v.ar 

imidlertid ikk -tilfred med denne fgør 1-
se -og henvendte ig tH en agfører for at 
faa ag n paæken<.l t aE Domstolen. 

Den 19. J,uni -cl ... kom agen for ved 
/ tre Landsret, og vi ·kal her citere d
kTiHen af Dombogen: 

IDen 7. eptembel' 1923 op lod der Uenig
hed mellem ag øgeren, -Lokomotidører C. 
F. 1Peter en, og en af hans Kolleger, Lokomo
tivfører C. V. 1Petersen, meden. begge opholdt
ig paa Frederiksberg ation plads i Anled-

Dtig af, at id tnævnte mente al have et Tilgo
dehavende hos agsøgeren, for hvem han for
nogle Aar siden havde forrettet Tjene le. Det
kom til Haandgemæng imellem dem, og under
<le-tte -tilføjed Sagsøgeren den anden lo lag i 
Ansigtet, aalede at hans ven tr Øje blev be-
kadiget g h n. Læbe laaet til Blod , uden at 

de nærmere IOm tændig,heder nøje har kunnet 
oplyses. 

Begge Parler var Medlem af Lokomotivfø
rerkredsen i IJ)an k I okomotivmancl. Forening 
og paa Hen Lilling af tatsbanerne, til hvem 
Sagen var bleven indberettet, forsøgte Kred en 
at bilægge agen. Et Forslag fra dem om, at 

agsøgeren skulde give C. V. Peters n n Und
k ldning og betale en æød af 100 Kroner, 

blev godkendt af b gge Parter, men strandede 
paa, at ag øgeren erklærede sig ude af tand 
til a4 betale hele Beløbet paa een Gang og i 
Løbet af kort Tid. agen blev derefter paany 
indberettet til iatsbancrne, der ved krivels::? 
af 5te December 1923 tildelte agsøgeren en 
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!DANSR lQ_KOMOTIV 1i DEN DE 

MisbiHigelse · -og .idøm le ham en Bøde paa 10 
Kroner lil S<lalsbanerne.s Sygeki1.sse. 

I. Januar Maaned 1 192"1: be.�luilede en Afde
ling af Lokomoli forerkredsen at ekskludere 
Sagsøgeren, og -denne Beslu ln i ng god kendte· 
den 11. Mar-ls ..s. A. af Lokomolivforerkred ens 
Bestyrelse. Sagen blev derefler i April Maa
ned behandlel paa Lokomotivførerkredsens aar
lige Generalforsamling, og her blev :0ksklu.sio
nen ligeledes ·goækendt. 

Sagsøgeren, der gør gældende, at Eks1k,lu
i onen -ikke er hjemlet i Foreningens Love, har 

under nærværende Sag paastaaet den af den 
_ ag.søg.te Forening forelagne Eksklusion ke11dit 

ugyldig og Dansk Lokomotivmandsforening 
kendt pligtig til at anerkende ham som Medlem. 

Sagsøgle har principielt paastaaet Sagen af
visl under Paaberaabelse af, at Sagen er ende
lig afgjort ved den omtalle Generalfornam1ing. 

·Paragraf 11 i Lovene for ,Lokomolivfører
kred en, i Henhold til hvil-kan Bestemmelse om 
Ei.ksklusion er s•ket, -ly-der saaledes: 

»S•kulde noget Medlem i eller udenfor Tje
·nes-ten gøre ..sig skyldig i •saadanne F011hold, der
nedbryder den for Standen nødvendige Agtelse,

· undersøges og paadømmes Sagen ved Medlem-
mels Afdeling, dog maa Afgørelsen straks iri-cl
ankes for Kredsens Bestyrelse til Sanktion,
evenluelt for -den aarlige GeneralfOTsamling som

· højeste Instans.«
Af denne Bestemmelse findes cl l imidlertid 

·ikke med tilstrækkeLig 'Sikkerhed al ikunne ud
_ ledes, at det ex•kluderede Medlem er afs'kaaret
fra at briuge Sagen for Domstolene, hvorved
bemærkes, ait Dansk 1Lokomotivmands Forening
ef.ter sine Love er en Forening, der bl. a. har
økonomi.ske Formaal, og at det derfor er af
væsentlig Interesse for Sagsøgeren al være 1Med
Iem af den.

Subsidiært har den sagsøgte Forening paa
slaaet sig frilunden, i-det den gør gældende, at 
E-ksldusionen har været berettiget. 

Som foran nævnt har de nærmere Omstæn
digheder ved Sammenstø-det ,i'kke nøje kunnet 

· oplyses. Sag.søgeren har erkendt, at han har
slaaet C. V. Peter en, og <let maa efler -det fore-. 
liggende ogsaa antage , at -han har spyttet ham, 
meri han paastaar, hvad der hestri-dcs af C. 
V. Petersen, at -denne ,først er fremkommet med
forskellige Ukvemsord imod ham og bl. a. be-
k yldt ,ham for Bed-rageri, ligesom han har ta

get fait i ham.
!Helten maa nu vel give Forerungen Med

hoJ.d i, at, efter alt hvad -der er oply; t om Sam
menstødet, er Sagsøgeren opilraadt paa en Maa
de, der var lidet ømmelig for en Mand i hans 
.:,lilling men hans For-hold findes dog ikke at 
!tave haft en saa-dan Karakter, al ·der finde,; at
have været tilstrækkelig Grund til at bruge et

aa alvor1igl &kridt som en Eks>klnsio,i1 i Med
for af Loren § :11 til Anrendelse overfor ham. 

Sag.søgeren. Paaslancl ril dedor være al 
lage til Følge. 

Sagens Omkoslni11ger findes efter 0111&tæn
dighoder11e at kum1e ophæves. 

Th i k e n -cle · f o r  Re l: 
Den af den . ·agsøgle Forening, Dans,k Loko

motivmands Forening, foretagne Eksklusion af 
Sagsøgeren, Lokomotivfører C. S. F. Petersen, 
kendes ugyldig, og -den sagsøgte Forening ken
des pligtig at anetkende·Sagsøgeren som Med
l�m af Foreningen. 

\Sagen.s Omkostninger ophæves. 
At efl01,kommes i11den 15 Dage efter denne 

'Doms Afsige! e under Adfærd efier Loven. 

E'fter Dommens Ordlyd har F·orenin
gen ,altsaa været ubeættiget til at eksklu
dere Lokomotivføreren, gia11ske vist har 
han opført sig paa en Maa.de, der ikke 
sømmer s-ig for en Mand i hans , tilling, 

og der har ikke været ti'ls-tTækkelig Grund 
til at bruge et sa.a a;lvorl-igt Skridt som en 
Eksklusion. Naar endelig Dommen ophce
ver Oankostning·erne, siger det, -at Forenin
gen har vær;et i sin Ret til ikke at" ophæve 
Eksklusionen, forinden en Retsafgørel e 
forelaa.. 

Organi atiouen har taget Dommen til 
Fø'lge og meddelt den paagælde11de deUe. 

Vi har bedt en a.nse,t Jurist om at ud
tale sig til Domsafgørelsen, og han sigel' 
følgende: 

»Selv om '.Dommen erklærer E1k,sklusionen for
ugy,ldig, jl,nty,der den -dog allerede ved Bestem
melsen -om, at Sagens Omkostninger ophæves 
5: hver Pa11t bærer sine Udgifter, a't der i og 
for &ig -har været Grund for Foreningen lil 
ikke at genoptage Lokomolivfører C. S. F. Pe
tersen, førend -der f.orelaa en Retsa[gørel. e clcs
a·ngaaende. Og Retten ud lal er da -ogsaa paa 
den ene Side en utvetydig Misbilligelse af Lo
·komoli vføreren..s Optræden ,den 7. epitember
1923, idet den rent ud giver Foreningen Med
hold i, at han har optraadt pa.a en Maade, der
var 1idet sømmelig for en Mand i hans Stil
ling, og paa den anden ide grunder den baa
cle hans Ret til at bringe Sagen for Domstolene
og Eksklusionens mang;lende materielle Berel
ligl:'L .paa en Vurdering a.J Foreningen og den;;
Bolydn.rng for Lokomoti r pe1·sonalet, so111 li'ur
erLi.ngen ynes fuldt u-d al kunne tiltræde. Del
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'DANSK fQKOMOTIVli DEND 

fremgaar jo nemlig af Domme11s Præmi . er, 
at del ynspunkl, som bar vær l beslPmmeocle 
for Afgør I en af bPgge de nævnte , pørg ma,11, 
er d l, al Foreningen har en saadan Kompe
t.P.nce og Virkemaa,d al det er af væ enlli, 
lnlerP, e for Lokomolivrnænd al være Medlem 
af dPn hvorfor Ek klusion ans for al være 
el meget alvo11lig,t ·kridt overfor den paagæl
dende.« 

OVERARBEJDSPENGE 

For 0verarbej'de paa de 4 Paa keh 1-
ligdage, de 2 Pin helligdag oa de 2 Ju
l helligdag yde der Over-arbejd penge 

forhøj de med 50 ,p t., naar det .for di e 

Dage fa t atte Antal Klokketimers Tjene-
te ver krid s, og di e Peng· udbetale, 

for ig udenfor den ma,anedlig 0pgørel 
af Tjene tetiden. De pa.agæld nde Dag 

medTegnes med den ordinære Tjen te. 
Denne Be temmel e yne at være en 

Torn i Øjet paa vis e Stat baneembeds
mænd, der mente ig berettia t til, ved at 
tilrettelægge en ærlig Tjene te paa saa
dann Helligdage, og meddele den foran
drede Tjeneste nogle fa:a Dage forinden, 
at kunne paaJægg·e Per onalet forøg t 'l'j 
JP te, uden at dette kunne faa TOdtgørel-
e fter Be temmel en. Man var efter

haanden kommet ind i den I rak i , at det 
var en for.ud planl,agt Tjene t , og aa kun
de Personalet se i Vejviseren efter Pen
gene. 

Det,te kunde man elvfø1gelig ikke fin
·de ig i, fordi Be ternmel en udtrykk lig
taJer om den ordin re Tj ne t , oa det er
~ lvfølgelig den Tjene te, der r a dkendl
af P rsonalet.

J den Anl dning blev 11 

for lagt Generaldirektora!,et, 
kr v t 1. Dish'ikt følgende: 

aauan ag 
der har lil-

»I dem10 Anledning skal man til EflerPt
nJng •og videre fornøden Bekendtgø1,else herved 
tjen Llig meddele, at der som anført af Dislri1k
tel ,avne Hjemmel til ved Beregningen af be
meldte ,Godtgørel e al lægge Fraværelsen fra 
Hjemmel lil Grund. · fan kan d rimod ikke 
være �nig med Distriktet i, at den Omstændig
hed, at den foretagne Ændring i Kørselsfor-

dPlingen er oplaget i en til Personalet. forild 
nwddell Plan ver ærlogsma. kiner m. ro. i 
F aasken 19:25, skulde medføre. al der kun for 
. aa vidt den aalede ændrede Tjen le ver
skri<lrs, vil '1<1111np tilkomme vedkommend Tje
nesleman l Overarbejdspenge, idel Grundla,gel 
for Beregningen maa være den Tjene le, • om 
or li merl vilde være udført, ,saafremt den paa
gmldende Dag ikke v�lr en af de i Ordren nævn
te Helligdage.« 

Af krivel en vil d t fremgaa, at P r-
n,alet har Kr.av pa.a Godtgøre) for 

v, r.arbejde, naar en Tjene te fornndr 
aa:ledes, a.t 'rje11e letiden overskride (be

regnet eft r Klokketimer). Generaldirek
toratet har meddelt, at der avn s Hjemrn I 
til at 1ægg Fraværel e fra Hjemmet til 
Trund. For d t kørende Per onal er det

t SpøTg maal imidlertid af Vigtigh d, og 
agen er for saa vidt ikk bortfaldet, om 

I< ællesudvalget er indet at -tage pørgs
rnaalet op til Oviervejelse i en nær Fremtid. 

Vi henleder Opmærk omheden paa. d n 

af l .  Di trikt ud endte Meddele] e herom 
o,g hen till r til de Medlemmer, der me
ner at have verarbejd .penge tilg.ode, at 
frem ende dere · Rean�ngsikrav, der, .for 
·aa v.idt d n k tra.ordinære 'l)en te, der
har været paa,Jagt dem, over krider de'l1
ordi11c'r Tjene l s Klokketirn tal med
111ind.st 31 Min., vil lkunn kræves honore
L d . 

UDDANNELSESSA6EN 

ffiO'IOKOL 
over 

Forhandling n den 26. Mal'l 1925 mellem Ge-
11 rald,irektoralel for laL banerne og Dan k 
Lokomotivma.nd Forening angaae11de el af 
Generaid i mk toratet udarb }del Ordreud•kasi for 

•Lokomolivpersona,let An ættel e og Ud
dannelse m . .m. 

T,il tede var: For Genera:ldirekloralet: Ge-
11eraldirektøren, M a-kindirektøren og Konlro
lor Terkel en. 

For Dan k Lokomotivmand Forening: Lo
komotivfører Rich. Lillie, Lokomotivfø1·er C. A. 
Lill lund, Lokomotivfører C. M. Chri t n en, 
Lokomotivfører K . Johansen og Lokomotiv
fyrbøder E. Kuhn. K. Johansen førte Proto
kollen. 
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l)ANSK lQKOMOTIVT,OENDE 
Ge11eraldirektøren: Efter al den i . in Tid Nith. /Allie: Der findes ligelede i Fælle. -

ned ·alte Uddanne! ·e kommi ion har afg,ivel re lerne en Bestemmelse om at Afh ldsmænd 
Betænkning, har Generald'irektoratel behandlet under lige Forhold kal forel1" kke ved An
denne I·l. a. paa Grundilag af Erklæringer, ind- lage! r, fandl denne Be. Lemme! ·e noget for
ltentel ·fra Dislriklerne og Afdelingerne, og He- æ,Idel og mente, al den •kunde virke uheldigt, 
sultalel af denne Behandling er det Ordreud- kunde derfor ønS'ke, al <lenne udgik i Lighed 
ka.•l, l1rnrom der -skal iøre Forhandling, og om med, hvad der var sket med Hensyn Lil rhili-
hl'ilkel jeg beder Foreningen fremsætte sine Ud- Lære 1Befal-ing•smænd. 
lale1 er. Generaldirektøren: Vi skal nærmere under-

Nic/1. Lillie: Ja, <ler har jo som bekendt øge og overveje delle. 
nerel ned al en Uddanne! e kommission, hvori Rich. Lillie: Be lem.mel ·en ,i Kommi · ionens 
. Pe1! onalel har været repræ enleret. Ma,skin- Flertalsind tilling om, al del kal være en In-
afdelingen havde og aa in Hepræsenitanl i geniør og Instruktør . om i Fmlles 1kab skal 
Kommis ·ooen, og denne Hepræsentanl lullede udvælge A p·iranterne, har man lrøgel i del 
sig for Lokomotivper onale-ts Vedkommende til foreliggende Ordreudkast, vi vil megel gerne 

Kommis ionens Flertalsind lilling. Denne Ind- hav dette af Kommis. ionen fore laaede ind 
tia!ing er Administrationen paa meget væsent- igen, det er et Punkt, vi lægger Vægt paa, 

lige Punkter gaaet bort fra, og det •kan natur- d t er i'kke Forsøg paa Indføre! e af Bedr,ifts
Vigvi kun forbav e os, at AdminislTationen har raad eller paa :F orringel e af Embedsmændenes 
•laget den Stilling, ,,avnlig i Betragtning af, al Kompetence, men Fol'holdet ligger i Øjebhkket 
Administrationens og Personalet Repræ en- aalede , a1, vore .ledende Ingeniører ofte maa 
tanter var enige i den af Kommissionen afgiv- overlade dette Arbejde til deres Iugeniør-As-
n Ind tilling. istenter, som savner Eriaring og Kend kab til, 

I Fælle reglerne vedrørende Ansættelse bar hvad Lokomotivtjenesten fordrer og det fin-
man fa tslaael, ai aHe SpøTg maal om »Genan- der vj uheldigt, der.for er vi inlere eret i Kom
sa:Uel e« kal forelægges GeneraldJrektoralel, mi ionens Indstilling. 
, kulde paa dette Punkt gøre opmærksom paa Generaldirektøren: 'Det er ·ingen Tilfældig-
de Lærlinge, der eker endt Læretid udgik fra hed, at Bestemmelsen ikk findes 'i Ordreud-

talsbanernes Værk teder, for dis e var der vel ka tet, det er fordi, man ikke kan Jndrømme, 
almindeligvis ingen Anledning til at forelægge - -at Forslaget er saglig begrundet, og fordi man 

pørgsmaa,let om Genantagels for Generaldi- ønsker at gøre Heg,lerne en. artede for alle Per
rektoratet, idet d�sse efter Stal banernes Øns<ke sonalekategorier, og vi kan saaledes ikke imø-
en TJd kal ud for at prøve andre Forhold. dekomme Foreningen paa delte Omraade. 

Ma kindirektøren: 'Det er rigtigt, at man 011- Riclt. Lillie: Ensartetheder, som man ,paa saa 
ker. al de kal prøve andre Fol'hold, maatte mang Purrlcter søger eHer, har hidtil j,kke

iovrigt mene, at · pørgsmaalet ikke havde no- givet Fordele for vor Etat. Vi har Indtrykket 
gen væ entlig Betydning. af, at det er Administrationens eller maa ke 

Generaldirektøren: Vi kal dog notere delle. rettere enkelte Embedsmt'l'nds Angst for al 
Ricli. Lillie: Fand-l IBestemmel en om, al komme Personalet paa br merl Hold, der her 

den, der -søg r Ansættelse, elv ska,l betale læ- -spiller ind. Vi •tillader o al prote tere imod.
geerklærjngerne, for noget ubillig, naar man at denne al Kommissionen fore laaede meget
amtidig fordrer, at Lægens Erklæring om den fornuftige og sunde •Be temmel. e udgaar.

paagældende kal være .fortrolig. Kuhn: Henledede Opmrerk omheden paa, at 
Generaldirektøren: Man kan ·ikke gaa med der ikke fast ætles nogen Be. temmel e om. at 

til at betale Lægeerklæringer, og det er af Be- der gaves Lokomotivfyrbøderne Lejlighed til al 
t),dn,ing, at dis e er fortrolige. I øvrigt ·kræve udføre Tjeneste i ·saavel vacuum- som krue
Lmgeattest først afgivet, naar d r kan tilbydes brem ede Tog. Di tri•kterne maa i hvert Fald 
den paagældende An ·ætlels . in trueres om, al Uddannelsen kal Yære til-

Rich. Lillie: Kan være ganske enig med endebragt i Løbet af f. Eiks. 3 Aar. 
Generaldirektøren i, a:t Lægeerklæringer bør Generaldirektøren: Det er mul,igt, at De har 
vrore fortrolige, men hvem skal aa ,betale den Ret, og at der maa gives Di trikterne fornøden 
2. •Lægeerklæring, som ud'kræve fo1,inden An- In truktion •herom. 
sættelsen for at 'faa fastslaael, om An øgeren Ma kindirektøren: Ja, en saadan Instruk-
ikke Lider af Tuberkulose? tion er paakrævet, bl. a. af H nsyn til de for 

Generaldirektøren: ll)en 2. Atte t kræves Turbe ættelserne gældende Regler. 
•kun i Tilfælde, hvor den føJ.'lste Attest er mere Ricli. Lillie: Hvad for aas Yed »Tjeneste i 
end 3 M:aaneder gammel ved den paagældendes fornøden TJd saavel i skruebrcm. ede som i va
Ansættelse. iVi skal undersøge dette Spørg - cuumbremsede Tog«? 
maal Maskindirektoren: Vilde an e mindst ca. 3 
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Maaneder for passende til Kørsel med vacuum
bremsede Tog. Det vilde være rimeligt at iast
sælle Be t0IDnrnlser ii. ,den Retning, .og man maa 
naturligvis søge fortrin v,is at a'Il:sætte Loko
motivfyrbøderne paa de Depoter, hvor de kan 
faa Uddanne! en paa dette Omraade. 

Rich. Lillie: Vilde henstille under Hensyn 
til, at ældre Lokomotivfyrbødere maa vige fra 
faste Ture for yngres Uddannelse, at der fast
satles en Tid. . 

Maskindirektøren: Man kan maaske sige 
mindst 2 højst 3 Maaneder. 

Rich. Lillie: roe.t kan vi tiltræde. 
Hvor,ledes •skal Overgang be temmelserne 

for laas? Hvorledes skal de Lokomotivfyrbø
dere behandles, som ikke nu er eksaminerede? 
I Ud,dannelses,kommissionen var 1IDan enige om, 
at de ,;,kulde underkas,tes den praktiske Lokomo
tivførerprøve og have en Overhøring i den gam
le Lokomotivførerprøve. Skal de Aspiranter, vi 
nu har, paa Skolen? 

Kontrolør Terkelsen: Efter Ordreud1kastet 
skal - i Overenstemmelse med Kommissions
forslaget - de nuværende Aspiranter paa 
Skolen og de nuværende ikke eiksaminerede Lo
komotivfyrbød,ere underkastes den praktiske 
Pi;øve -og desuden overhøres som ved den gamle 
Lokomotiv førerprøve. 

Maskindirektøren: Vilde anse det for rigtigt, 
at de 'Asp·iranter, der fin-des, naar det første 
Kursus finder Sted, skulde paa S1koleu. 

Genera.ldirektøren: Vi skal undersøge dette 
Spørgsmaal nærmere. 

Rich. Lillie: Vl kunde ønske, at hele Uddan
nelsestiden i Værkstedet for Lokomotivmester
Asp,iranter sæHes til 3 Maaneder, saaledes at 
de 14 Dage i 'Elektrikerværkstedet faldt ind 
under de 3 Maaneder. V•i kunde endvidere øn
ske, at Ordet »mindst« i Reglen om denne Ud
dannelse udga.ar. 

Maskindirektøren: Mente i1kke, det havde 
større Betydning, ,og a,t man godt kunde imøde
komme Ønskerne. 

Generci1.d:irelctøren: V� skal notere disse Øn
sker. 

R'ich. Lillie: Vi kunde ønske, at Fristen for 
Indgivelse af Ansøgninger fra ansatte paa over 
4() Aar .om Lokomotivmesteruddannelse satites 
til 1. April 1927 i Stedet for 1. April 1926. 
Ska1 endv�dere Bestemmelsen om Ail.dersgræn
sen (4-0 Aar) for Lokomotivmestre forstaas saa
ledes, at der ikke !kan gives Dispensation? 

Generaldirektøren: Administrationen vil al
tid kunne give Dispensation, ooar Forholdene 
ta,ler herfor. Vi ,kan ·gaa med til at ændre Fri
sten hl 1. April 1927. 

Rich. Lillie: I Spørgsmaalet om den prakti
ske Uddannelse har man i IQrdreudJkastet fra
veget Kom�ssionens Flertal-sindstiUing; her 

hævedes 10 l\faaneders Uddannelse, som skul
de foregaa i Centralværkstederne, nu foreslaar 
man 2 Maaneder, medens den øvrige Uddannel
se henlægges hl Remiserne. Det forekommer os 
mærkeligt og noget uovervejet, at man for Lo
komotivmanden, som s•kal uddannes ,til Loko
motivmester, foreslaar 3 Maaneders Uddannel
se i Værkstedet, hvorimod Aspiranten, der ljge 
kommer ind paa Jernbanen, kan nøjes med 2 
Maaneder. V� er derfor gans-ke uenige med 
Generaldirektoratet i -den nu foreslaaede Ord
ning. 

Generaldirektøren: Vi ,lægger megen Vægt 
paa, at Hciveduddanelsen af Lokomotivpersona
let under Hensyn tiil dettes senere Arbejde na
turligt falder i Remiserne og ikke i Værkste
derne, og vi ,kan Jkke gaa med ,til at forlænge 
den foreslaaede 'Vær.kstedsuddannelse. 

Maskindirektøren: Det haand værksmæ.ssige 
Uddannelse 1har Aspiranterne, inden de ·kommer 
ind paa Jernbanens Vær,ksteder, og det, Aspi
ranten skal -se -der, er Samlh1gen af .Lo'komo.ti
vefa Bestand,dele. Hvad der derudover fore
g.aar i Værkstedet, har Aspiranterne ingen Nyt
te af og Kendskab til under deres fremtidige 
Tjeneste paa [.okomoti vet, idet alle Reparrutio
ner j,o foregaar i Remi erne. 

llich. Lillie: Det er forresten ganske ejen
dommeligt at se Administrationens Syn paa Lo
•komotivfyrbøderasp,iranterne. Man hører saa
ledes, at her, hvor det drejer sig .om at give 
dem Uddannelse, erkender man Vær-dien af den 
,haandværksmæssige Uddannelse, forinden de 
ikommer ind paa Jernbanen; men naar Talen 
er om Lønning for de samme Mænd, saa skal 
de have mindre Løn end de andre iMaskinarbej
dere, fordi de mang.Jer den haandværksmæssige 
Færdighed, og derfor først skal øves i, hvad 
Jernbanen kræver. i])a det vel maa være i alle 
Parters Interesse at opnaa Enighed om denne 
Ordre, vilde jeg henstille, at Værkstedstiden bli
ver paa 4 Maaneder, -og at der her bliver op
lyst, i •hvilke 'Remiser man har tænkt at lade· 
Uddannelsen foregaa, -thJ. ikke ahle Remiser eg
ner sig herfor. 

Maskindirektøren: Som Remiser, hvor Ud
dannelsen kan foregaa, har man >tænkt Købe11-
1havn, Aarhus, Struer, Nyborg og Frede:i;icia. 

Rich. Lillie: Vi beklager meget, at General
direktoratet har slaaet alt det ned, hvor Hen
syn til praktisk Kendskab til Lokomotivtjene
sten har fundet Udtryk i Kommissionens Fler
tals.ind,stilling . .Man har saa1edes strøget f. Eks. 
Undervisning i Nedbrudsforanstaltninger (Af
koblinger o. 1.). Systematis>k Undervisning heri 
har overordentlig stor Betydning for os. i])el er 
ingenlunde Personalet, der høster Fordele af 
en udstrakt Viden paa dette Omraade, men 
derimod taltebanerne. !Det, a:t en iLokomotiv-
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mand. er vel uddannet paa dette Omraade, er 
af lør Le økonomi. kr Betydning for Lalsba
nern , men del yne.· at være af underor-dnel 
Betydning. Det gør os ondt at s parebestnP
bel er gaa ,'.laa v·idt, for det 01· formenlVi" a[ 
Sparehen yn, al man har strøget de 4.5 T,imer. 
Undervisning i Afkobling o. I.; men mener man, 
at 45 Timer er for mange Timer, ja, sa..1, kan 
vi gaa med Li,! al nedsac!lte Timetallet til L Ek . 
30 Timer. Vi lægger . aa stæ1,kl Vægt herpaa, al 
vi .58.a ogsaa tiltræder den i Or{lreud•kasteit [ore
slaaede Værkstedsuddannelse, elv om vi tadig 
maa mene, at den er for kort, men vil man 
ikke imødekomme os i no"rn Rctni ng, k,m vi 
,ik•ke •tiltræde Orclreucl•ka tet. 

Generaldirektøren: Vilde anbefale at tiltræ
de For laget med de væsentlige T•'l'emskrirlt i 
Uddannelsen a.f Lakomolivper. onalet, som det 
uomlvi telig byder. Under Uddannelsen i Rr
miserne vil man hensigtsmæssigt kunne vejlede 
Aspiranterne i Foran Laltninger i Anledning af 
forekommende Uheld og •give dem Adgang til at 
gøre sig bekendt med Afkoblinger o. l. Derfor 
er de 45 Timers Underv,isning -heri paa Skolen 
udgaaet. Vi kan i hvert Fald iikke strække os 
videre i pørg maalet, end her angivet, ogsaa 
under Hen yn ti,! Forslagenes ø·konomi ·kr Hæk
kevi,dde. 

Rich. Lillie: Ag-ter man at følge Uddannel
sekommissionens Indstilling med Hensyn til 
Timetallet for Undervisningen paa Jernbane
skolen? 
·• -Generaldirektøren: Ja, bortset fra de 45 Ti

mers Undervtisning i Foranstaltninger ved
Uheld folger man her i øvrigt foreløbig Kom
missionens Indstilling, Eksam nskommis ionen
har bl. a. den Opgave at undersøge, om Timetal
let er passende, eller om det l:ør ændres.

Rich. Lillie: I Ordreudkastet savner vi end
videre Bestemmelsen om, a,t Attesbkørsel kal 
foregaa med saavel Hurtigtog som med Gods
tog. 

Maslcindirektøren: Det skyldes, at det for
mentlig vH være vanskeligt

° 

at have Aspiranter 
liol Uddanne! e med Hurtigtog, og at der er 

teder f. Eks. ti Struer, hvor der er meget lidt 
Hui'Ligtogskør.sel, men det kunde jo an.føres, 
at Attestkørsel skal ske saavel i Ood.s- som 
Persontog. 

Rich. Lillie: Vi kan gaa med Lil, at der kom
mer til al staa Gods- og Per onlog. Endelig 
·har man i Ordreudkastet udeladt Bestemmelsen
om, at en Inslrnktør skal overhøre Aspiranten,
denne Overhøring ska,l foretages al den Loko
moLivfører, ,h,os hvem den paagældende kører
til Indøvelse, maatle mene, at det ikke vilde
være heldigit.

Generaldirektøren: Vi •kan gaa med Lil, al
de-nne Overhøring 'foretages af en Instruktor.

Vilde i øvrigt haabe at Lokomotivmændene, 
elv om de ,i•kke havde opnaaet all, hvad de 

ønskede, saa dog vilde for taa al vurdere de 
betyd lige Fremskridt. der sler paa delle Om
raade. 

R.icl,. Lillie: Vi erkender, at der ved den af 
Gen raldireiktøren i Udsigt stillede Ordning er 
. ket belyclel,ige Frerll.'hiclt for fLokomotivper· o� 
nalels Uddannelse, og vi Lakker og aa Herr G,e
nerald i rektøre,1 hHfor, me11 rnan ,kan jo ik"ke 
.·e bort fra -at en -Kommi. ion, be Laaende af 
Repræ enlanle1· valg,Le af Geoeraldire!ktør n og
Organisati•onen, efter el omfattende Arbejde gen
nem 2 Aar har afgivet en ·Betænkning om Lo-
0komotivpersonalels Uddannelse, sorn <len høje 
Aclmin,i tration i del fol'eliggende Ordreudkast 
paa meget vigtige Punkter har fraveget, og 
l1vorved Linierne for en .·yslemati. k iUddannel
se for del Personale, vi repræsenle!'er, er bru,dt. 
Organisalionen kan dedor ikke tiltræde Ordre
ud•ka.·iel, men ønsker at staa frit J sit Arbejde 
for at naa til en Uddannel,se,sp,lan, om ligger 
nærmere den af Kommis ionen afgivne Betænk
ning, end OrdreLtdka&tet ligger. 

Generaldirektøren: Jeg beklager meg L, a L 
Organ.i. alionen i·kke •kan •tiltræde den paa'Læn.k
le Uddanne! e form for Lokomolivp r-sonaleL. 

Hermed shrllrde Forhao,llingen. 

KUNZE-KNORR-GODSTOGS

BREMSE 

(Ved Lokomotivfø�er F. s,w,r.J 

(Sluttet): 

Luftbesparelse og Bremselr1jkkets Uafhængighed af 

Stempelslagets Længde. 

Den Bremsekraft, som Kunze--O{norr.,Brern
sen udøver ·ved F,uld1bremsning i Hanestilling 
n, er lignende en Dcll bellbrem. e, d. v. s. en 
F:en- eHer Tolrnmmerbremse med Lo Cylindre, 
men ved Eenkammet'dolil,elbbrem en skal Tryk
luften Lil ,begge Cylindre er taltes i Hjælpelu.fL
belholderen, og red Tokammerdo!Jbeltbremsen 
kal <le døde Rum i :begge Cylindre fyldes med 

Tryklufl. Ved Kunze-<'Knorr-Bremsen er B
Kamrel del ·amme som UJaade Hjæ1peluftb -
holder og del døde Rum, idet Trykluften fra 
cl L døde Rum 1benyltes i Eenkammercylinderen 
som Bremseliuft, og ved !Bremsens Løsen er 
iFy�d ningen af eet Rum - nemlig B-Hummel 
- til trække! ig let til al gøre begge Cylindre
klar til '.Brug; der opnaas derved en stor ,Luft-
1besparelse overfor andre Bremser, der tilstræ
ber den• amme Virkning med to parallelt ar
,bejdende Cylindre. ammenlignet med den al
mindelige Eenkamme1•bremse er r:Kunze..,Knorr
Bremsen ogsaa mere økonomisk, •hvilket er mu
li gjort ved, at denne efter Ønske kan løses
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i meget smaa Grader i 1Modsætning til Een
krum mer'bremsen, 'hvor. enlhver Løsemanøvre -
tor eller lille - med.fører, at Bremsecylinde

ren piu1. ny kal fy}des med Trykluft. Overfor 
b.:enka,mmerbrem en lbesidder Kunze-Knorr
Bremsen tillige den værdifulde Egenska:b, at 
Bremsevirkningen ikke er saa aJ1bængig a;.f 
l<g/t!n'J4 

1 

0 

,,8_. 
c- -- - �-�-

B 
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Dl Cl Diagram med 1()0 mm tempelslaglængde 
B C - 150 -
.82 C2 - 200 -

Fig. 36. Bremsediagram fra tomme Vogne med 
forskellige lempeislaglængder. 

tempelslagets Længde. Den stærke Atlhængig
hed af Stemrpelslagels Længde -kræver ved Een
kamme1,brem en oo- andre Brem er ,hyppig Op
spænding af !Bremsetøjet og har givet Anled
ning til mange - aavel elvvirkende som ikke 
s lvvirkende - Anordninger til Bremsetøjet 
Opspænding. tempelslagets Indflydelse paa 
Bremsevirkningen er ved a,ndre IBremser en 
ll°'cl/c,,,a 
Sr�"T""-r---r-r-r--=:::.---:-r:�:.;.;;=:,=.-, 

1
•:t--..:Y71"7'1'e:::.._f--+--+-��l-+--l---l--1----.j 

1 ��+---=-t-l-+-+-4.....2..�J::---l---i--r--

Gennemslags has tig �ed. 

Brem elrykkels større En arteChed paa alle 
\Toerne 1begunstiger den paa Diagrwmmerne paa 
de nkelle Vogne lilstræbte stødfri Bremsning 
a [ •bel Toget uden Hensyn til Togets Længde 
og ammen, a'tning. 'For Bremsningens rolige 
Forløb er det snarere Sammensætninger af 
brem de og ubremsede saavel som a,f tomme 
og læ:ss de Vogne, der er det afgørende, og !heri 
fordr der af Hensyn til iFor'hol-dene i Driften 
den størsle Bevægeliglhed, som i•kke ved Ind
føre! n af en gennemgaaende Bremse ka.n la
des u,d af Betragtning. Ved de tidligere For
søg med God togsbremsen 'bragte den Fordring 
at anvende større Grwpper Ledningsvogne sl·0l'e 
Van kelig1hedel', da disse Ledningsvogne i bøj 
Grad 'hæmmede Forplantninger af Sremsevirk� 
ningen fra den forreste til den •bageste Ende 
af Toget. 

Ved Kunze-iK.norr-Bremsen bliver Gennem
slagsha ligheden næppe paavirket a'f Lednings
rngnene Antal og Gruprpering; den 'ha·r ved 
alle Bremseprocenter den amme Middel værdi 
aJ .L O m/ ek., ihvirket Maalinger 'har vist paa 
aa l'el !holdende som kørende Tog paa 150 Aks

ler, lhvor de rbreomsede Akslers Antal med man
ge mellemliggende Procenter vekslede mel.lem 
5,;J pCl. og 97 pCt. Gennemslagshastigheden 
er aaledes under alle Drift betingelser konstant 
og •har en for Trykluftbremser forholdsvis høj 
Værdi. 

Godstogenee Sammeneætning af tomme 01 l••••de voene. 

0 10 15 20 es JO .35 W 'l-5 50 SS 60 

For -rut tkunne ammenblande Godstog af 
tomme og læ ede Vogne, stiller Afbremsningen 
e.fler Ak ella, ten, som det er muliggjort med 
K m1ze-Knorr-G od s togsbremsen, den nødvendige 

65 .:Jek. Beting I. e, at ikke alene den højeste Brem e
procent, men og aa alle <le mehlemliggende 
Brem eprocenrter paa tomme og -læssede Vogne B1 C, Diagrnm med lOO mm 

B C - 150 -

i 

lem pelslaglængdc 

82 C2 - 200 -
.Fig. 37. Bremsediagram fra læ · de Vogne m<'d 

forskellige Stempel laglængcler. 

Følge af, at Hjælpeluftbeholderen, som er Lil 
Raadiglhed for Bremsecylinderen, er af uforan
derligt Volumen; rnd Kunze...JKnorr--<Bremsen 
del'imod t' Hjælpelu[tbehoM rens - altsaa B
Kamr l - Volumen forandcrligl. Eenkam
rnerstemplel Slaglængde, ·om betinges af 
Bremseklodsernes Af Land fra Hjulene, !bestem
mer en tilsvarende Stilling af Tokammerstemp
let saaledes, at naar Een1krummerstemplets larr
længde bliver slø1Te, 1l1vorved der 0Jru-ges mere 
Tryklu,fl i C, :bliver· B-Rummel det til ·varende 

tykke mindre. Deraf følg r, at Eenkammer
cylinderens ff3rem. ·elryk, som del ses paa ]! ig. 
36 og 37, lilnærmelsesvis lltar samme Høje Le
værdi ved lange som ved korte tempelslag. 

opnaa ,paa saa vidt muligt samme Tid; thi da 
den samme procentvJse Bremsrung .paa Vogne
ne har den t,ilsvarende hæmmende Indflydelse 
paa Vognenes Løb, kan en ensartet Bremsning 
af Toget, uden at enkelte 1Bremsev•ogne løber 
[i·em eller bliver rtiJl.bage - altsaa uden Sam
menløbninger eller Ryk J Toget - kun op
naas, naar den samme Bremseprocent ·naas 
a,mt1dig paa alle Bremsevogne. Derfor :maa 

Bremsetryklinierne fra tomme og læssede Vog
ne ikke falde sammen, men der maa iilst1·æbes 
en l! 01' kel .paa disses 1'"'or.løb. Af den Grund 
adsk,iller Brem etrykhnierne scig fra hinanden i 
det iøvrig,t fælles andet Brem eafsnit i Hane-
tilling I og II, hviliketrfremgaar a,f en Sammen

ligniing af Diagrammerne Fig. 31 og 32. Paa 
samme Tid Jigger C-iLinien ,stadig højere paa 
læ ed end paa lomme Vogne, og naar paa 
læs ed Vogne sin Højesteværdi paa ca. 30 Se-
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Fig. 38 Afbremsningsdiagram. 

·kunder imod ca. 50 Seikunder P._aa tomme Vog
ne. D-Lin.ien, som er Trykilini-en for det 
iBremsetryk i tredje Bremseafsnit, er 
tilpasset efter C-Linien 1>aa tomme 'Vogne 
derved at op,naa den forholdsvise samme Brems
ning af ,tomme og læssede Vogne paa 
Side. iBremsetrykJinierne ti1passes i Hanestil
hng I alene ri Gennemboringen u2 i Omstill.ing,s
hanen, i Hanestil1ing Il indtil Udligningen mel
lem B og C i bc-Gennemboringen i V 
og i det tredje BremseafsnJ.rt •i V-Ventilens bo
Gennemboring. Paa den M aade falder Afhrems
ning,s.Lini:er.ne fra tomme Vogne i 
I tilnærmels·e·svis sammen med Linien fra 
med 5 t iæsset Vogn ,i ::Hanestilling II, 
Afbremsningslinien fra en med 5 t læsset 
i Hanestilling I omtrent dækker Linien fra 
fu.ldt læsset Vogn i Hanesti1ling II (Fig. 
Derved v,il Afbremsningslinien for mellemlig
gende Belastninger i begge Hanestillinger til
nærmel,sesvis dække hinanden. Af Fig. 38 frem
gaar det endvidere, at ved Hjælp af Tokammer
bremsens ,supplerende Bremseikraft 
Afbremsningen ved F'uldbremsn:ing paa en 
læs et Vogn ,sig ,stæ:rikt 60 pOt. Ved en 
Vogn naas omtrent 85 

Bremeeveje. 

Bremsevejenes Længde ses paa Ta:bellerne 
I og II. Prøveikørslerne fandt Sted paa de ho
r.isontale Strækninger Wustermark--Stendal og 
Grunewald-Giisten og paa Bjergstrækningerne 
Neuhaus-ProbstzeUa, (1 : 30), Ooohof--Suhl 
(1 : 50), Sinigen-Rott1,nbach (1 : 50 og 1 : 65) 
•og Oberhof--<.Arnstadt (1 : 100). Togene var
sammen,s.at af de mest uensartede Vogntyper,
tomme og iæssede, med den mest forskellige
Bremse.fordeling og var forspændt ert eller to
Lokomotiver Litra G 8, iP 8 eller T 16.

1Af Tabellerne .fremgaar særligt Bremsepro
cenrt-en.s Indfilydel,se paa . Bremseve,foues Læng-

de. T-i-1 Eksempel er Bremsevejen ved en Ha
stighed af 48 km/,Tim. og med 10 .pCt. af Aks
lerne bremsede 530 IID, ved 50 km/Tim. og 34 
pCt. Aksler bremsede 435 m og ved 50 'km/Tim. 
og 97 pCt. .Alksler bremsede 305 m. Lignende 
gunstige Resultater er opnaaet veq .Prøvekørs
ler paa de svønske Baner og paa ,Halherstadt 
-Blauken:burg J ernbanesels·kabet•s Stræknin
ger. Ved Prøvekørsel i Sver:vi-g paa F'aldstræk-
11.i-ngen Aange-Briicke (1 : 100) med et Tog
paa 132 Aksler, der sammen med to Godstog,s
lokomotiver vejede 1266 t, for,Jøb Bremsningen
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Tabel I. Bremseveje paa horisontale 
Strækninger-

bil 
Cl 

·a

æ... 
U) 

Wustermark-

Stendal 

Stendal-

Wustermark 

Grunewald-

Giisten 

,3 
0 Cl ,_, 
6-oi: "' 
0 P. 

...: "' I» 
0 "'E-< 
-Q 
�-'"' bt 

E-<� o 

-

2G8 

2P8 

2G8 

"' "' "Cl "' 
Cl "' 

9 .... ... "'-- til «i-"'- "'bil .-"lQ 
"'æ �<
å,> bil 

0 bil 
0 

> E-< 

200 1286 

120 924 

150 1399 

I 
Q 6 0 bil • 6 < "'..__ :;;6 ..,o 
�!Xl- rn•.-< 

«iE-< ·.,"' "' .: 
�s- ... "' "' s "' '-' 
rn...: "' 

ct1 ci.i 0 E 
"'...: :;. 0, "C "' -<"' bll (l) ... 
"' - "' 

�,Cl 
iXl 

i=is 

10,5 11 55 
48 525 

34,5 10 40 
30 180 
50 435 
60 495 

72,5 11 25 
58 355 
70 465 

50,8 60 390 
75 580 

99,3 11 22 
70 370 

ro,- 11 50 
30 230 
48 •530

------

34,- 49 400 
61 585 

97,- 30 125 
50 305 
60 370 
71 465 
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Tabel II. Brern eveje paa Fald

strækninger. 

Singen- p 8 
Rollenbach 

1 : 50 und 1: 65 

Obcrhof- 2G8 
Arnsladt 

1: 100 

120 816 

150 1399 

50.8 11 
I 

45 
23 100 
37 175 
65 I 605 

50,-
1

12 I 65 
21 135 

1381290 
45 385 

fuld,t ud tilfred tillende og blev uden Forbe
hold anel'kendt af de til tedeværen,de Repræsen
tanter for den sven ke Regering og Rigsdag og 
af Re,pr 11tanter fra de svenske Pr.ivatbaner 
og de danske og nor ke atsbaner. 

trækningen Slankenburg-Hiittenrode paa 
»Halber tadt-Blankenburg Jernbaner« stiger
ca. 2 0 m paa 10 km; deraf er ,der paa 5 km
en ligning paa 1 : 16,7, paa hvirken der tid
ligere er benyt,tet Tandhjulslokomotiver. Ved
Kør el ned ad det stærke Fald, hv,or det med

skruebrem.sede Tog var nødvendigt at indsætte 
vært ·læssede Brem evogne i Togene, behøves 

de,t med den gennemgaaende Bremse 1kun i ringe 
Grad at tage Hensyn til Togenes Sammensæt
ning. Her !kunde Lokomotivføreren med et Tog, 
der 'blev .frernlørt af et 1 E 1 Lokomotiv (Li
ira T 20), holde en jævn Hastighed mellem 13 
og 15 km/T,im. uden at nedsætte Trykket i Led
ningen saa meget, a't det førte til Fuldbrems
ning. E,t Tog, om kørte 23 km/Tim. og bestod 
arf 36 Aksler og vejede 502 t, hvoraf 97,4 pCt. 
blev bremset, brugte ved Fuldbremsning paa et 
Fald 1 : 1'6 kun 300 m til at standse. Et andet 
Tog, om bestod af 40 Aksler og vejede 546 t, 
hvoraf 13 Vogne var aabue Godsvogne, læssede 
med Kalk ten, der ,tillige med Pa•k- og Maale
vognen vejede 434 t, var paahængt 3 ubremsede 
Vogne, som vejede 112 t og dog forløb Kørslen 
li Lfredsstillende. 

To1ene• Sammenamtnln1 al God•· 01 Peraonvo1ne. 

Med Hen yn til at kunne sammenblande 
Vogne i Togen opfylder Kunze-Knorr-Gods
log bremsen rulle de Krav, om under de forskel
lige Driftsforhold kan stille til en Bremse for 
rene Godstog. aar der endvid8'l'e forlanges at 
kunne ammenblande Gods- og Personvogn , 
aa ·kan dette paa Grund af Persotnog-Eenkam

merbrem ens og God tog bremsens vidt forskel
Lige Diagrammer, som ses paa FJg. 9, kun lade 
ig gøre i begrænset Udstrækning. Berne1,pro

gramme<t, som er internationarlt og mest omfat
tende og derfor det mest afgørende af aJle Gods-

Fig. 39. Om tillingsindretningen for Eenkammerbrern en. 
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H1llduflbeh�lfer 

Fi.iR anEiLTE ANORONUNG KNOFI.R 

Brern.,zylinckr 

F�R GETEILTE ANOllDNUNG WESTINC3HOU5t: 

,.,
,:

\\ ,, . " 
__ ''-, f-lilrs/utlbeholler H 
--}%---·------- li
:l \\ 

Fig. 40. Anordning af Omstillingsindretningen for Eenkammerbremsen. 

togs-Forsøgsprogrammer, betinger imidlertid 
kun at ·kunne sammenblande Gods- og Person
vogne i et bestemt Om.fang, og denne BeLingel. e 
opfyldes af Knnze-Knorr-Godslogsbremsen. Men 
af Hensyn til Militæret i Krigstider forlanges 
et ammenarbejde af Person- og Godstogsbrem
sen uden Afhængighed af Vognenes Antal, Type 
og Gruppering. Dette kan kun opnaa.s, ved al 
Hremsell'ykil-in·ierne fra Per on- og God,svogne 
11< •rmer ig hinanden, men ,da del drejer sig om
lange Tog, hvor Bremsetrykliniernes flade For.m 

er nødvendig, maa BremsetryklinJerne Ira en 
Per.�onvogn mect Een'kainmerbremse tilpasses 
efter Brem etryldin.ierne fra en Gddsv-0g-n·. · 

Xg/crne 
5 

r� 
I :c --...-- I 

: V et ( 

IY I 

1 L/ I 
I 

Omstillingsindretning for Eenkammerbremaen. 

Et lige saa en¼elt s,om v-irk omt Hjælpemid
del herLiil ei: Styreventil-Omstillingsindretnin
gen, . om es paa . • ig. 39 og 40. Den anbrin
ges -mellem Styreventilen og Bremsecylinderen 
eller HjæJ.pelu.ftbeliolderen og beslaar af en 
Minclsleli:ykvenbi,l me-d D-i.fferentiaJ.stempel af 

5 
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Fig. /41. Fig. 42. 

B, C, Diagram for Eenk_ammet"bremsen med Omstillingsindretning. 

uden 

Bremse- og Løsediagram for Eenkommerbremsen med og uden Omstillingsindretning. 
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'DANSK [QKOMOTIV1i DEN DE 
samme Art og med samme Viirkemaade som 
Kunze-Knorr-Cod togsbremsen ' og af en Om
lilling hane m·ed to W4nger. 1· tilling 1, som 
r .for God, tog, er den snevre Gennemboring u2 

ind kudt mellem Hjælp luftbeholderen og Brem-
secylinderen, •hvor ved ·Bremselrykli n,i n faar 
den flade Form, som er nødvendig for lang 
Tog. l tilling II ·benyttes den . to1·e Gennem
boring LIi, �gennem hv.i1l 1ken Brom elryklinion 
Ise holder in oprindeJ.ige Form for Person-tog. 
)find L lrykvenlilen Ol' "nødvendig for at opnaa 
den samme lill_e Begyndelsesbremsegrad om 
Kunze-Knorr�Godslog bremsens M,ind:s'letryk
\'entil kembrin-g r. Vecl•Brem n Løsen bliver 
· 'till,it1g I UdltLlitningsaabning n fra Brom cy
linderen ind nevret i Gennemboringen u�- ,i til
ling Il foregaar Udluftningen af Brem cylirnlc
ren hurtig i den store Gennemboring UL

F.ig. 4!1 og 42 er Bremse- og Lø ediagram
mer fra Eerukammerbrem e:r med og uden Om
stilling, indrelni·n og en ammenli ming med 
Fig. 31 og 32 beviser klart •Overen Lernmelsen 
mell m Br m ningens Forløb med en tillempet 
Eenkammerbrem e og Kunze-Kn-0rr-God togs
brom en. Ved Forsøg har det vist sig, at ved 
Hjæl.p af Omstilling indretningen .for Eenkam
merbrem en er det" muhgt -al benyll beg ,e 
Brem eartet· i en hv,ilken som hel t ammen
blanding i Tog paa ,indtil 120 Ak I r. 

25 AARS JUBILÆUM 

Den J. Juli fejrede LD'komolivfør r�i7. 
M. Kluoer, Brande, il 25 Aar .Jubilæum om
Lokomotivmand. K. er on p,liglopfyldende og
tot Lokomotivmand, en god Kammerat og Or-

ganisation fælle. Afdeling n ønskede ham
hjertelig til Lykke i Dagen Anledning.

M. 

EN UDFLUGT TIL FERIEHJEMMET 

On dagen <len 17. Juni afhold,t g. Lokofrb. 
AfdeJ.ing en vellykiket Udflugt til vort prægtige 
Feriehjem paa Refsnæs. Afrejsen foregi1k fra 
Sg. med Tog Kl. 10,19 Fm. -Og efter •Ankom, ten 
til Kalundborg blev vi modtaget af Formand n 
for Feriehjemmet HL". Lund, Gb., og for,tsall 
aa i BiJer til Hjemmet, hvor vi bl v modtaget 

med en Venlighed og Imødekommenhed æ.avel 

af Gæsterne som af Hjemmels Per onal , saa
le,de. al vi stra,k iølte o 0111 værend hj 111111e, 
og Økonma n og 3 unge Damer hjalp o. Lil 
Helle med DæJ.."11,ingen 'af Froko. [bordet fra le 
111 dbragle ·Madkurve, efLer al de før L havd 
pyntet Bord t mecl Duge og Blom ter. Efl r 
al have faa L . illel den vær L , ult og , un
ge'l on ang, som var forfallel i Dagens n
led ni ng, bød Hr. G. 0. F. Lund o. velkommen 
o' lovede at va•re vor Fører, naar 1·i flel' endl 
l<'roko t ønskede at be e Hjemmel og det mgi
vel er. i[)am rne lfik nu •travlt med at pakke 
Resterne fra Fr kosten i Macl•kurvene, og der
efter ·begynd Le saa vor Vancl1;ing for at se Hjem
mel i .dels ·mukke Omgivelser, med Hr. Lund 
og nere mandlige Gæster som rore Forer , d r 
beredvillige , Lillecle deres Ki<kk rler til Afbe
n yl.Lelso for o. . Del først , Øjel [alcl r paa, 
rr det mukke l onogram, om taar· ov r Hjem
mel, den velanlagle Have, {len inlere. anlo Fo , 
der med ·il Vaml fy,lder 3 Bas inor, overalt 
P11 Higholdighed aI mukke Bænk anbwtgl 
paa natur kønne 1.eder, til Hvil og Ro, og de 
mu1kke Kandelabre, som Laar v d lndkør len 

Lil Hjemmet. Vi begav o nu paa Vej til Ko
hornet, om ligger smU'kt •Omgivet af eo Plan
tage, og hvorfra der er en Ud. igl aa smuk, 
. m ikke findes mange 'Leder, ser man mod 
Øst s r man Kallundborg By, mod Sydø. L L r
oh nborg lot og -kov, nedenfor ser 1·i Kai
lundborg Fjord og lidt længer borte Ky tl10s
p,ilal t. Paa Tilhagevejen saa vi Gaarden, om 
hører til Hjemimet, .men l{lokken er nu bl v n · 
mang , og vi maa derfor skyn{le o tilbage til 
det veldækkede Kaffebord, •og den dejlige Kaffe 
og rlet hjemmebagte Brød magt dejligt. Del' 
blev ungel en ng, skænket a[ Station for
standeren i Kallundborg, og om hed »IKallund
borg Pri .. « Yi tLlbragle nu el Par Tim r paa 
Feriehjeimmel, s im vi benyttede del. Lil Mu.'ik 
og ang, og derefter begav v:i. o paa Vej hjem
ad mod la.gel. o, glade og veltilfred,se o enige 
om al have tilbragt en Dag, som vil taa for o 
om L ikrort ·Minde og sent glemm , og flel'e 

af o. enedes om at tage ud og bo paa Jljemm L 
nogl D�ge, og jeg vil sige til Af.deling rne 
rundt om i Landet: Læg jere omimerudflugl 
derud, og jeg r . i•kker paa, I bl iver tilfred e, 
thi kønner Omgivelser, venligere Modtage!. e, 
find s cikke ma ng Leder, ,og Pri erne paa 
hvad der nydes derude er saa smaa, aa de er 
overkommelig. for os alle. 

Til lwt en Ta,k Lil Hr. Lund, til Gc slerne, 
Lil Økonomaen, til Betjeningen og til all , som 
hja,lp o med al Turen blev saa v llykket om 
d n blev. 

Christen ·en, Afd. 16. 

DØDSFALD 

Lokf. C. Voigl, Nyborg, r den 25. cl ., efter 
n peration afgaaet ved Døden, ca. 60 Aar 

gammel. 
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'uANSK fQKOMOTIV 1i DEN.DE 

Voigt, hvis elskværdige Smil, værdige og 
spænd&tige Skikkelse var godt kendt fra Dele
geretmøderne, havde i lige høj Grad sine Fore
satte som Kollegers Tillid, og .blev meget be
nyttet af saavel disse som hine; var saaledes i 
ma'Ilge Aar Cens,or ved Lokomoti vførereksami
nerne i Jylland og Fyn, Lokomotivinstruktiør, 
Medlem af s,ignailkommissionen, .og havde s<ta
dig gennem mange 1Aar, og lige til det sidste, 
forskellige TiUidshveTv for sine Kolleger. 

·•Med Chr. V-0igt har vi, hans Kolleger, mi
stet en sjelden sympatetisk, retskaffen og frej
dig Kammerat, som vi vil savne, og som vi .a,lle 
holdt af. 

Ære være hans 'Minde! 

C. Thygesen.

Togsammenstød paa Hornbækbanen. 

I Søndags Middags stødte to Tog sammen 
mellem Saunte og Hornbæk. Togene s,kal om 
Søndagen kryd 9 i aunte i Stedet for som paa 
Hverdage i !Hornbæk, mB'Il Ei.kispeditricen i 
Saunte maa formentlig i Søndags have glemt 
denne F-0randring, idet hun gav Toget fra Hel-
ingør Gennemkørsel, uanset at Toget fra Horn

bæk i1kke var ankommet. Sammenstødet skete 
i en Kurve, men til al Held var dette i ,kke 
ret stærkt, fordi de'l ene Tog, Motortoget, var 
standset, forinden Sammenstødet fandt Sted, og 
Toget fra Helsingør havde faaet formindsket 
':◄'arten ret betydeligt. 

Nogle Passagerer kom lettere til Skad·e, bl. 
a. ved ituslaaede Ruder, og der kete nogen
materiel .Skade. ,Naar Uheldet &ke fik større 
Omifang, skyldes det, saa vidt vi efter det fore
liggende kan s,kønne, aJt Udki.gget .fra begge Togs 
Førere har været upaaklageligt. Motorvognen 
kunde allerede samme nags ,]�f.termid,dag bru
ges uden nogen særlig Re,p,aration. 

Den ·kvindelige Stationsbestyrer paa Saunte 
Sta!tion er suspenderet, -0g Sagen er nu under
kastet politimæssig Behand1ling. 

om agen nu foreJigger, synes det, efter 
Referaterne i Dagspressen at dømme at være 
n·ogle højst mærkelige· SikkerhedS'bestemmelser, 
der er gældende ved ,den Bane, og ,det vil for
mentlig være af Interesse at følge Klaringen af 
denne Sag. 

Dette Uhe1d !har foranledige,t, at 'Dagspres
sen har faaet forskelligt at vide om Toggan
gen ,paa 'Hornbækbanen, hl. a. oply es det, a.t 
Motortogene, der betjenes af en iMand, hvad 
man -0gsaa 1ænker paa ved Statsbanerne, ofte 
kører, uden at Føreren er paa 1Plads ved Ud
kigget, fordi andre Forretninger beslaglægger 
hans Tid under Kørselen. 

Afsporing ved Fjenneslev. 

Natten mellem den 2. og 3. Juli har der 
fondet et meget a1'v-0rligt Toguheld Sted ved 
Fjenneslev Station me11em · orø og Ringsted, 
der dog ,kun Joraarsagede materiel kade. V·ed 
Passagen af Fjenmi.slev !Station med Tog 2054 
løb en tom vensk Godsvogn af \Sporet, 'hvilket 
antages at være sket ved [Landeveje'Il, der skærer 

,tationen. iDen afsporede Vogn har imidler
tid trukket nogle andre Godsvogne med sig, 
hvorefter !Resultatet ,blev, at Toget sprængtes, og 
at Vognene væltede og lagde sig .paa Tvæl'S af 
be·gge Spor. Uheldet foraarsagede en større 
For inkelse af Tog 49, der efter en 'Ventetid 
paa en god Time med Var omhed kunde ran
geres 'fo:rfo fUheldsstedet. 

[)et menes, at den Vogn, der foraarsagei;le 
Uheldet, ,har været af Sporet •kort efter Afgang
Jra Sorø, men atter ved et IHjertestyka.e eller 
i et Sporskiifte er !hoppet paa Sporet igen. 

Uheldet maa antagelig rangeres ind under 
Begrebet de hændelige Uheld. 

Lokomotivets Levealder. 

Et engelsk Fagblad offentliggør en Statistik 
over Lokomotivets TjenesteaJder og Præstatio
ner ved de nordameri1kanske Jer aner. Staii
stiken omfatter ikke mindre en 30 000 Lokomo
tiver ved 18 af de største Jernbaner. IDen gen
nemsnitlige Levealder for /Lokomotiverne ligger 
i Ailrrnindelighed mellem 28,7 og 35,3 Aar, men 
naar de udra.ngeredes, er· dette i Reglen ikke 
sket, fordi de skulde være ubrugelige i f.ortsa t 
Tjeneste, men fordi deres Konstruktion er blevet 
·forældet og ikke længere .svarer t11 ,den nye
Tids Fmdringer. .Ved Chicago--,Nordvestbanen
findes ,Oldermanden•, et 1Lokornotiv, som i sit 
43-aarige i.evned ,har tilbagelagt ik1ke mindre
end 2 180 000 km. Rekorden vedTørende den
længste tilbagelagte Vej,Jængde indehaves dog af 
et iBaldwin Lokomotiv paa Duluht ISouth Shore 
and Atlantic Railway, som byggedes Aar 1888, 
og siden 'har løbet 2 840000 km og med amme 
Kedel. 

1M denne engelske ,Redegørelse kan forøvrigt 
indhentes den Oplysning, at Lokomotivets Gen
nernsnitsvægt er tred-0blet siden 18go_ Saaledes 
er .Mid,delvægten paa Pacifi.kbanens Persontogs
lokomotiver n1U 125 l•on og paa Godsitogslokomo
-tiver 140 ton. 

Løsningen af Rutebilproblemet. 

Udvalget angaaende Ruteautomobiler og 

Jernbaner er i sine Drøftelser naaet saa langt 
frem, at delt maa anses for givet, at Forhand
lingerne !kan æt.sluttes i Løbet af 1.Aiugust ener 
September iMaaned, saaledes a-t et ·Lovforslag 
vil kunne for�lægges i Rigsdagen paa et tid
ligt Tidspunkt af a.mlingen. Ud valget over
vej,er for Øjebliikket Formen for 1.ovgivningen 

•Om iRuteautomobilernes Virksomheder, og det
er her .sandsy;u,ligt, at man udskiller de der
hen hørende Bestemmelser af Motorloven og
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 
Færd elsloven, aalede al der udarbejde.· el 

lv lændigl Lovfor lag. der, tottet med mini
l rielle Bekendtgørelser og ærlige Overens

k?m ter med Jernbanerne, udelukkende lager 
igle paa Ruleauitomobilern Forh Id. 

Loven kulde i denne kikke! e ort r un
der Trafikministeriet. 

Afluftning af Fødevand. 

'.Modem Fødevand ren ning gaar hovedsa
gelig ud paa al til ætte Haavandet aadanne 
K mikalier. at Udfældning n af Kedel len re
ducere til del mind l mulige; evenlu It øn ke. 

dfældningen af de fa ·te Be landdele i Form af 
lø l 'lam, om kan ynke til Bunds i ·Kedlen 
og udblæ es herfra. 

f ikk mindre Vigtighed er det d-og at 
r i1 e Vandet for Luft, Kul yr og nt. fan 
bor aavidt mulig undgaa, at Fødevandet faar 
Lejlighed til at op uge Luft, da Faren for Tæ
ring af Kedelpladerne derved forøge . Er delt 
umuligt eller dog van keligt, al undgaa, kan 
man sørge for Luften. ddrivning, og en af de 
vir om le Maader er ved Indblæ ning af Kvæl-
toI i fint forstøvet Til land. Kvæl toffet for

ener ig m d de andre i Vand t værend Luft
art r og river di e m d sig ud, saa at 'kun 
faa og u kadelige Re ler bliver tilbage. 

1K væl tof fa8.IS ofte som Affaldsprodukt fra 
•kemiske Fabriker, men ,kan iøvrigt let r nses
efter at ha.ve været anvendt p·aa ovennævnte 
faade ,og kan da atter og aller gøre Tjene te. 

SYGEKASSEN 

L�ge John en, Frederik ladsgade 1 (Kon
ultailton Kl. 1'2-2) vil vikariere for Jernbane

læge Thamsen under denne Borlrej e i ledet 
.y,r den i forrige ummer nævnte Læge. 

Læge 0. imony, Tranegaard vej 66 er fra 
1. Juli d. A. ansat i den v d J ernb�nelæge
Paullis Død ,ledigblevne Post om Jernhane
læge i 33. Lægedistrikt i Hellerup. 

Je�nbanelæge Ørum, Sortedam. gade 5, er 
horitreJ t fra den 12. J uli-10. Augu t og fra 
d n 26. August --30.August d. A. hans Praksi 
i Juli Maaned varetages af Læge K. Winther, 

orledamsgade 5, Tlf. ora 4 l1 x, Kons. Kl. 
1.1-12 og Fredag 6-7, og i Augu t Maaned 
af Overlæge Biering, Vender.sgade 5, TH. Byen 
4-00-, Kons. Kl. 1¼-2¼ og Fredag 6-7. 

Jernbanelæge Petri, Cia sen gade 34. er 
bortrejst fra 5. d. M. til 10. n. M. I delte Tid -
rum varetag han 'Prak i af Overlæge Frii 

d n egade 2. IK.on ullation 121/,-P/,. 

<�rJa-�->,/{�� 
rr�

.h 

-----� 

clnærne/ .. er fra 1-7-25· 

·Lokomoli vfyrbodere til LokC'moti viørere N. 
P. Gaarde (Fr dericia) i Tønd r, 0. P. C. Tægge
�'Aarhu H.) i Tønder, H. J. L. Ro led, yborg)
1 Ged er (alle min. Udn.). 

Haandværkere til Lokomotivfyrbødere: K.

Tegtmeier, Kbhvn . Godsbg., 0. A. V. Mi hael
·en, Fred ricia, A. V. Vendt (Fredericia) i Dun

der ·kov. P. W .• Tørgensen, Kbhvn . Godsbg.,
P. L Frandsen (Fredericia) i Vamdrup A, C.
Knud en (Fredericia) i Tinglev, C. A. Jesper
. en, K�hvn . Godsbg., J. E. Lysbolm (Langaa)
1 Herrnng, ,C. F. Jensen (E bjerg) i Tønder, 

A. T. Peter en (Rander ) i Hernfog, J. A. 
Povl en ( kanderborg) i Tønder J. R. Johan
ne en, Kbhvn.s. Godsbg., L. J. Ander. en, 
Kbhvns. God bg,, J. E. . Rohde, Kbhvns. 
God bg., R. V. Lar en, Kbhvn . God bg., C. Ja
cob en (Viborg) i Aailestrup, J{_ K. Jen en 
(Bra:nde) i Glyngøre, C. C. Ra mu en, Kbhvns. 
God,sbg.) i Kor ør, C. C. Jen en (Aalborg) i 
Gedser, E. W. IM. Knud en (Aalborg) i Ma -
ned und. 
1"orflytlelse el ter Ansøgning fra .l-7-25: 

Lokomotivførerne J. E. Elmue, Tønder, til 
æ lved, H. C. '.Ma1thia en, Ged er, til Næ tved, 

H. C. Hasmu en, Gedser ifl. Opslag til Ring
sted (Depotfor lander).

iLokomoLivfyrbøderne J. -A. Mathi en, Mas
ned und, ifl. Op Jag til Ring led (Rirngerfører), 
A. Ra mu. en, Herning, ifl. Op lag til Oden e
(Rang rfører), . J. iel en, As. en , ill. Op lag
til Od n e (Rangerfører), 0. P. Flensborg,

kern, til Fredericia, V. C. F. ,Ander en, Fre
dericia, til yborg K. A. ikolaj en, yborg, 
til kern, K. P. V. Han en, Glyngøre, til 'Kø
benhavn Godsbg., V. Christiarusen, yborg, til 
Kbhvn . God. bg., H. J. Christian en, Herning, 
til 1 yborg, C. E. A. J_ørgen en, Kbhvns God -
bg., til Kor ør, K. L Kri tiarusen, Vejle H. 
(Ra.ngerfører), til Kbhvns. Godsbg. med Ophør 
af Funktion om Ranger.fører, J, A. ielsen, 
Tønder, til Fredericia, C. A. Anker tjerne, Es
bjerg til Aarhu H., H. E. Larsen, Ged er, til 

æs't.ved, E. Jørgensen, Tønder, til æslved. A. 
V. Jørgen en, truer, til A sens, A.. P. Jen en,
Kbhvn . Godsbg., til tnier F. J. R. vend en

lerbro, til Kbhvns. God bg., 0. W. Thorn
gaard, Aalætrup, til Ø terbro, V. J. Mads n, 
�or ør til Nyborg, K. G. V. r.Karlsen, Tinglev, 
til Tønder, . M, 'Hammer, iRo kilde, til Køben
havns God bg., G. Flen org, Brand , til Kø
benhavns God bg., H. Enevold en, Fredericia, 
til Ø terbro, C. C. L. Han en, orø, til Hel-
ingør, J. A. Jerusen, Lunder kov, til Roskilde, 

H. . •kibby, Vamdrup, til Brand , E. H. Niel
en, kanderborg til orø, J. A. J. Juultoft,

Tønder, til kanderborg.
Afgaa-et ved nøden: 

Lokomotivfører H. C. Voigt, Nyborg, den 
25-6-25.
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I Vesterbrogade 63, I 
rII.i. af Dannebrogsgade. 

Dame--& Børnekonfektion I samt Kjoler ISmaa Priser, 

RATEHETALlN4:,l, 

Drik 

Albani Øl. 

=Bemærk= 
LÆDER HANDELEN 
Ny Carlsbergvej 24 

Telf. V. 9422 x. /,nrs Mathie.,r11. 

Statsbanepersonalets 

Brandforsikrings-Forening, 
Ekspeditionskontor: 

Vesterbrogade Nr. 26. 

Telefon Nr. 00�. 
Foreru.ngen er oprettet 18191, har ca. 
10,000 Medlemmer, ejer ca. 62,700 Kr. 
og ihar i Underatøttelse uddelt ca. 

100,000 Kr. 

Lav Præmie. Kulant Erslatnina. 

Indmeldelser og Oplysninger 

pr. Brev eller gennem Tillidsmændene, 
der for Aarhus er: 

Hr. Togfører L. P. Hansen, Hr. Ma
skinarbejder N. M. Niel.Ben, Hr. Maga
sinformamd M. Nielaen, Hr. Lokomo
tivfører J. J. Nissen. Hr. Aæistent 
Thiede, Hr. Overbanemester Sølling. 
Hr. Kontrolri,r Bottelet i Regnakabs
kontrollen giver Oplylilning om alle For-

eningen vedrørende Forhold. 

ærværende rummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 6. Juli. 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNIWG 
LOTIIA.RDT DAHL. 

Veøterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandegade 1. 
Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. 

Direkt fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst. 
Vore Automobiler kører overalt i Byen ou Forstæder, 

Leverandør til Emb ds- og Bestillingsmænd samt Læg r Forbrugsforening. 

TKRING · ELSKAB'. 

1'e_qner rille A1'ler 
Livsfo ·sik1-i11_qer 

"KOLDING HUS" 
KOLDlNG 

tatste�f. N,·. 23 
entrnl • 300

Oprettet 1898 

PECJALlTET · { Livs.forsikring_ med Alderdomsforsørgelse. 
· Kap1talforslkr1ng med Arverente. 

' 

''\ 

I. 

I 
OLMi 

i FOTOGRAFISK 
i SPECIALFORRETNING! 
l .. .:�-�-·-�:.�

o

,��-· �' .. : .. �.��:.�-�.:�.:: .. ���_:.) 

0- Amk. Gummivare 
l,j"trl Vestergade 3 11�11. I. 
llffusprtjtu, S11iltts- il S,ceplejurtiUer 

Ill. Prlsllslo ■oj III ø.-. I Prl■ri. 
JISiRET !lSHDITIOI ♦ Telr. IJe■ llll'.i 

ltrnbanemrn4 10 pCI. Rabat 

Camillus Nyrops Etabl. 
}(y1·op og .llfaa_q A/S. 

Købmagergade 43. - København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028 . 

. . 
. 

Bandager og Sygeplejeartikler i stort Udvalg. 
Speclallt,t: 

Bandager tll vanskellge TIifæide. 

N. P. Hostrups 
Ll&ki■temaga■ln 

Walkendorffsgade 34-36. - Telf. 778. 

1. Kongevej 103. • Telf . 13577. 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Til. Vester 4 TIL Vester 49 

I stedgades Legetøjshus 
(A.. M.Thuoeby) 

I 6, I II t e d c a d e 6 6 
Specialitet: Dukker og Dukkere�r&t.
Stort Udval,r i Le,retøi - Billi1re Priøer 

� -�
Guldsmedeforretningen 

Sdr. Boulevard 71. 

An b efale r  siir med 
Brude- og Fe tgarer. 

J ernbanefunktionrerrr Rabat. 

Tlf. Vester l644 x. 

Hansen, 
62, Vesterbrogade 62. 

Trikotage- 01 Garnforret■tnø. 
-- Stort Odvalg. -

nderbeklæduing, tremper, okker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

TANDKLINIKEN 
Istedgade 97. Tlf. Ve!lt. 5552 x 
Kunstige Tænder - tifttrender 
Guldbroarbejde - Plomberinir. 
Rabat! Bedste Udførelse. Ra-11! 

NY RAVNSBORG 
Veaterfælledvej 82

Telefon 10718 

anbefaler sine Selskabslokaler og 
store Festsal til Møder og Fester

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

ÅA Det Danske .Mælkekompagni, København. 

Redaktion: Vesterbrog-ade 98 a •, Kjøbenhavn B. 
Tlf. Vester 8178 eller Centr. U,613 

Udgaar 2 Gange maaoedlig. 
A.ilonnementspris: 6 Kr. aarlig.

Tegnes paa alle Postkonterer i Skadi111Yien. 

Annencf"-Flxpeditien 
y Vesterga_de 7 3, København B. 

Telefon Central 14613. 
Kontortid Kl. 10-�. 

----------- -
Frederiklberg Boatrylleri, F&lkoneraile 11. 
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KINO-. COMPAGNIET 
.PlLESTRÆDE 45 
h . . . • . 

KØBENHAVN K. 

STØRSTE UDVALG AF KINOMATO@RAFER 
TIL HJEMM E F R EMF Ø RlNG AF FILM 

VORE BILLIGE APPARATER FREMSTILLET PAA EGNE VÆRKSTEDER 
ANBEFALES '.(I� HJEMMEFREMFØRI�G -- REPARATIONER UDFØRES 

FIL MS 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 haandrullel dansk Cigar kun 22 Kr. pr. 100 Stk. 

Alle Varer sendes overalt i Danmark franco mod Efterkrav. 

N. THOM.SENS CIGARFABRIK
PEDER HVITF°ELDTSTRÆDE 12 KØBENHAVN K 

.. 

. 



AXEL H. HoRNUM 
SPEC IALFORRETNI NG I 

��?'o 
AUTO-UDSTYR-

KUN PRIMA OG HOLDBARE 

VARER FØRES TIL ALLER

BILLIGSTE DAGSP RI SER 

FARVERGADE 4 
CENTRAL 10,967 

Aug. Steen Flemming's Søn 
P. S. H. Fl e mmi n g

Ved Stranden 2 Købe nh:'avn K 
il 

Kul, Koks og Briketter leveres overalt til billigste Dags pris. 

Vore .importerede L.ondon Beckton Koks 

anbefales for enestaaende Varmeevne. 

P r i s t i l b u d p a a F o r l a n g e n d e. 
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