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REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

CVi ønsker alle vore
cfæsere en glædelig :Jul
og et godt 9Vytaar.
!Redaktionen.

FORENINGENS ARBEJDE
- f forskellige her i Bladet i den sid
ste Til optagne Artikler vil Medlemmer•
n være bleven opmærksom paa, .at der
udg,aaende fra enkelte Lokomotivførere
paa Gb. er rej t et vist Røre angaaende
Betalingen af det Ek,strakontingent, som
blev besluttet paa sidst a.fholclte Delegeret
møde. Der er sikkert ingen Medlemmer
ude i Landet, der ikke har Forstaaelsen
af, at det kun drejer sig om en ubetyde
lig Del af Medlemmerne paa Gb. Og saa
dan er det heldigvis, men ikke desmindre
beklageligt, fordi det virker forstyrrende
for Foreningens almindelige Arbejde og
ikke underbyg-ger, men tværtimod under
grarver dette. Som vi pegede paa i en Ar
tikel i det idst udsendte Blad, ihar der
været saadanne rmaabevægelser sat i
Scene flere Gange tidligere, og .alle Tider
har de resuliteret i, at ,alt er gaaet i Or
den igen, eller rettere der er faldet Ro i
Sindene ,og man .har bøjet sig for det uund
gaaelige, - at rette sig efter Delegeret
mødets B�slutninger eller de af Forenill'
<7.ens Ledelse trufne Dispositioner, - og
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saadan man. det ogsaa være nu og i Fr m
tiden.
Organi ationens
rbejde redegøres
der for paa de regelmæs irr tilbagevenden
de Generalforsamlinger og Delegeretmø
der ,og samtidig drøfter de a,f Afdelinger
ne sendte Repræsentanter sammen med
Bestyrel en den kommende Tid Arbejde,
og i store Træk tegne Konturerne op for
- rbejdet paa de enkelte , ager og Ting.
der foreligger, og som skal løses. Det bli
ver saa Bestyrelsen ag at udfylde Ram
merne helt i Tiden mellem Aarsmødernes
A�holdel-se 0 ..,° s,træbe at lh,olde sig saa tæt
op til de .givJJe Linier som muligt. Saa
dan lhar det været, og saadan fortsættes
der vel en Tid endnu, fordi man ingen an
den Vej har at ,gaa, der bedre prakti k kan
løse dette Pr,oblem.
1Med Hensyn til det for Tiden omstrid
te pørgsmaal, Betalingen af Ekstra-Kon
tingentet, da iligger Sagen jo saaledes, at
Hovedbestyrel en adlød Delegeretmødet&
BeslutJJing og opkrævede de vedtagne Be
løb. Den Sag er saa lige til, og den Linie,
Delegeretmødet trak op, er fulgt til Punkt
og Prikke. Der kan ikke peges pa,a et
eneste Punkt, hvor Linien er brudt uden af de Medlemmer, som indtil Dato·
har nægtet at betale. og disse Medlemmers·
Tal er jo blevet mindre og mindre og a.n
tageli� forsvinder det helt, trods deres iv
rige Lø.fter til hinanden om at holde ud.
Skal Foreningens Arbejd-smaade æn
dr-es, hvad der sikkert ingen Grund er til,

..

'DANSKiQKOMOTIV1iDENDE

.,;
maa Medlemme
r om kunde nære Ønske
d rom. paa den Maad , Lo-vene anviser
dette, fremsætte Forslag til Behandling
paa de lovgivende ForsMnlinger. Indtil
de rhar faaet vedtaget Ændringer, maa de
rette dem efter de Vedtagelser og Beslut
ninger, GeneraUor amling rne o·g Dele
igeretrnøderne træffer.
Vi -staar nu over:for et Aa:r,s kifte, og
vi finder da Anlednin° til at udtale Haa
bet om, at det ar, der kommer, maa blive
baaret oppe ,a.f den rette Sammenholdets
Aand, og at den Divergens, der i Øje
blikket bestaar mellem en lille bitte Kreds
af Medlemmer og Organisationens øvrige
Medlemmer, maa blive ophævet til Gavn
for os alle.

LOCK-OUT BIDRAGENE

J "' ser til min Forbavselse i de sid
st Numre af vort Blad, at der er nogle
Lokomotivførere paa Gb. der endnu ikke
har betalt deres Lock-out-Bidrag. Og lad
mig sige det straks: Jeg forstaar ærlig
talt ikke Hovedbestyr lsens Langmodig
hed i denne ag.
Jeg forstaar ikke, at d'Hrr. paa Gb.
der ikke har betalt, har længere Restance
med Kontingent til Organisationen, end vi
andre Medlemmer; for det er jo i Virke
ligheden dette, d'Hrr. har.
Vor Organisation er jo ikke nogen sel
skabelig Forening, men en faglig· For
ening, hvor det gælder om, at alle Med
lemmer gør deres Pligt, og hertil hører,
at Medlemmerne først og fremmest betaler
deres Kontingent, hvad enten det er det
faste maanedlige Kontingent eller det er
Ekstra-Kontingent, som det fuldtud lovlig
vedtagne Lock-out-Kontingent, der blev
fastsat paa Organisationens Delegeretmø
de af Repræsentanter fra alle Afdelinger,
ogsaa fra Gb.
Jeg skal ikke nægte, at jeg giver »En
Fynbo« og Hr. Vendelbo Ret, naar disse
udtaler deres Forbavselse over, a,t det er
paa Gb., d'Hrr. findes, som ikke har betalt
deres Lock-out-Bidrag. I de 17 Aar, jeg

har n-cret Medlem af Organi ationen, har
j g paa ethvert Delegeretmode, hvor jeg
har været til tede, altid benndr t Repræ
sentanterne fra Gb. for den Interesse og
al d n Veltalenhed og Opfordring til Ho
vedb styrelsen om at tage sig kraftig sam
men enten i den ene eller den anden Sa 00 ,
og faldt der et Par Ord fra n spagfærdig
:B ynbo eller en beskeden Jyde, om ikke
passede d'Hrr. fra Gb., saa kunde man
være sil<;,ker paa at faa læst og paaskrevet
fra d'Hrr. fra Gb..
u er Forholdet selv
følgelig det, at d'Hrr. som i a. renes Løb
har været delegeret fra Gb., sikkert er ud
mærkede Medlemmer, men d'Hrr. paa Gb.
maa kunne fors. taa, at vi herude i Landet,
oon tbar set op til Gb. Afdeling, føler os
lidt skuffede, naar man hører, at der paa
Gb. er Restancer, der er et halvt Aar gam
le, og at di e Medlemmer tænker paa ikke
at ville betale.
Jeg kunde godt , lutte mig til den Op
fordring til Hovedbestyrelsen, om at of
fentliggøre d'Hrr.s Navne.
Men jeg vil
hellere ihenstille til d'Hrr. og Afdelings
bestyrelsen om at faa denne ag ud af
Verden; for det er jo ikke Evnen til at be
tale, der mangler, og d'Hrr. er sikkert eni
ge med os andre i, .at det !hævede Loko
motivmændenes Anseelse, at vi ad Frivil
lighedens Vej ydede vore gamle Fagfæller
en hjælpende Haand under den store Ar
bejdskamp i Foraaret, som de uden egen
Skyld var komrriet url i.
· Det skal forhaabentlig ikke blive nød
vendigt at anvende skrappere Midler.
Aalborg i December 1925.

J. F. P. Gronemann.

RESTANTER

Der er skrevet en Del her i Bladet om
Medlemmer, som ikke har betalt Lockout
.bidragene endnu, og jeg er for saa vidt
fuldt ud enig med Forfatterne til de for
skellige Indlæg angaaende Bedømmelsen
aJ. de Herrer Restanter; men selve pørgs
maalet giver S�f til Eftertanke, for det
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beviser at disse Menn ker gennem deres
Handl maade røber e.n forfærdende vi
denhed om selv de simple te Grundlove
for al Organisat1on form, og dermed maa
Organi ationen ,tage ,Spørg. ma,alet, op -om
almen Oplysningsarbejde ikke alene det
rent organisatoriske men og a-a rent sam
fundsmæss1cr. ganske vi t er der ikke
ma11ge ,af den laer·, .men imod Dumhed
kæmper selv Guderne forgæves, drt-te be
tyder udlagt. at dii::s Mennesker ur langt
farligere, end man tror, og i s,tore og vig
tige Spørg maal ka.n de til en vi Grad
virke odelæggende. Som nævnt i Bladets
Leder 01· der da ogsaa b-aade Højre og
Ven tremænd, ja, selvfølgelig. Folk. som
hylder saa skimlede D ktrincr, kan man
ml ikke forlange af. at de skal kunne føl
�e . m d Tiden, langt mindre .at kunne ane,
,hvad Fremtiden bærer, nej, det e�· Folie
,; m drejer haglæns i Tidens Hjul tH ka
de for sig elv og and.i· , ja, hele a.im
fund t; men at di e Fo,lk samtidig skulde
h,ay
, e anarkistiske '.l'endenser, det er dog
for megen Ære at vi,se dem; j eg nævner
dette, fordi jeg tænker, ,at Forfatteren har
tænkt paa den individuelle Anarki me.
o,rr d tte 1betyder Kaos, lige saa sikkert
c'Om Socialdemokratiet ikke betyder Soci
alisme, nej •ha,·de dis e Folk bare kygge
a,f Kendskab til1 Anarkismens Grundlæcro
crer, P. A. Krapotkin, !hans T,ale om Menn-e keheden, om Solidarioteten, Tolerancen
o. s. v., aa Yar disse Linier ikke bleven
• krevet; men jeg har gj,ort opmærksom
herpa,a, for der om de kulde af '\ anvare
faa .f.at i en af den store M ters Lær æt
ning�r, da ikke at ophøje f,lig elv og tro.
at de var Idealister, for dertil er deres psy
k,olocri,ske Begreber for
• smaa. Lad da det
te Tilfælde være Organi ationc.n en pore
til ,a,t begynde et ystemati k Oply nings
a:rbejde, fm. der trænges sikkert dertil og
selv om det kulde faa Karakter af Dik
tatur. aa skal vor Ledelse ikke vige til
bage derfor.
Ged, Pr i December 1925.

P. Sessing.

GODSBANEGAARDEN.
o.m Formand ior Afd. I, Gb., vil jeg
Hr. Reda,ktør bede om Plads for ne,den
staaende:
Vort Blad !har i den sidste Tid inde
ho,ldt flere Artikler angaaende de Med
lemmer paa Gb., der endnu ikke !har be
tal,t d t af Deleg,eretmødet i April d. A.
vedtagn Ekstrakontingent som Bidrag til
D. . og M. F. i Anledning af Lockouten.
I den Anledning .skal j g tillade mig
et Par Bemærkninger, om fremsættes
paa Grund ,af, at nogle Medlemmer har
faaet den Opfa.tt-el e, at Gb. AM. staar bag
v Cd den rejste Opposition. Dette er s,aa
lanrrt fra Tilfældet, og Afdelingen har in
tet med agen at gøre, idet der kun er Tale
m en mincl.J.·e Del .af Medlemmerne, ca.
15 p t., der har fundet sig .foranlediget
til at opponere ved en sy tematisk æg
tel e af at bet-aile Ekstrakontingentet, dog
kan jeg oplyse, at Antallet af dem der
ikke har betalt, Dag for Dag bliver 'min
dre •og mindre.
fdelingen er ked af, at dette Forhold
er opstaaet, og ,fordi det k,aster et uheldigt
Lys paa de mange udmærked Medlem
mer, vi har i Afdelingen.
Fo01,haabentlig indser de, der endnu
ikke har betruH, at de snarest bør gøre det.
saaled s ,at Gb. undgaar at tiltrække sig
al for stor Opmærk omihed i Anledning af
denne ag.
L. M. Schmidt.
,&

ENKEKASSEN
1Fredag den 27. November 1925, Kl. 1 Em.
afholdt Enkeka en Møde i ationals Selskabs
lokaler.
!Formanden, Lokomotivfører Axel Madsen.
G·b., aabnede Mødet og ·bød Medlemmerne Vel
kommen; hensti,llede at vælge en Dirigent -0g
ekretær for Mø• det af Hen yn til eventuel iDis
ku sion.
Til ,Dirigent valgtes Lokomotivfører Schmidt,
Gb., og til Sekretær ,Lokomotivfyrbøder Th.
F'rc111d en, Gb.
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Dirigenten takkede for Valget, og oplæste
Dagsordenen:
1. ,:�1 eddelelser fra Formanden.
2. • Øn13k�r Medlemmerne K.assen bevareU
3. Valg af Udvalg.
Formanden
• fik ·derpaa Ordet til Punkt 1,
hvorunde.r han refererede ,Enkekassens ·Historie
fra dens s t-iftelse i 1883 og W Dato, samt udtalte
en Tak til de Mmnd, som startede Kassen. Op
læste en Skrivelse fra Forsilningsraadet, hvori
med·delte1S, at •Forsikringsraadet ikke kunde bi
fallde Foreningens Vedtagelse af Ændringen af
Lovenes § 11, idet Raadet udtaler, at Medlems
bidraget er altfor lavt til at Kassen vedblivende
kan udrede .Enkeunderstøttelsen ,med de hidtil
udbeta,lte Beløb til de nuværende En.ker og til
de nuværende Medlemmers eventuelle Enker.
da Kassens s tatus forringes fra Aar til A,ar.
I ,Henhold hertil maatte )1 [edlemmerne nu -tage
en BeslutniQg af Hem,yn ti1•l Foreningens frem
._
tidige Virki,om·
hed. Bestyre!s en vil ihenstiHe,
f
at Kontingentet ·blH forhøjet med 1 Kr. pr.
Yfaaned, en .Forhøjelse paa 100 pCt. Vi rnr
jo alle klar oYer, al Foreningens Formaal var
godt, og i det mindste for godt ti>l at slaas i
S,tykker.
Værkm. Sr.lierning vilde gerne spørge om,
hvad Bestyrelsen havde tænkt sig for at be
vare Kassen.
Lokof. V. Tho111se11, ·Gb., ønskede for sin
Part Kassen bevaret, men var imod Kontin
gentforh
' øjelse, lhan ønskede Tilgangen stoppet;
kunde tænke sig Pensionen noosat til 100 Kr.,
og vilde advare mod Kontingentforhøjelse.
Lokof71rb. J. Knudsen, Gb. vilde ikke have
stoppet for Tilgangen; det var en -god Vej.
Tværtimod skulde rder aJgiteres for Tilgang:
rnente det vi1lde skade Kassen, at foretage Kon
tingentforhøjelse. Forsikringsraadet regnede
han ikke med; det, der kom derfa, var Stati
stik og ikke Virk�ighed; der var abs'Olut ingen
Garantier for de unge :Medlemmer; vilde spør
ge Formanden, om Landets Love fovdrer at der
..ikal en Kontingentforhøjelse til.
Pens. Lokof. Holm var en af Veteranerne.
og .kunde derfor g,odt udtale iiig, da han ikke
var interesseret i en Forhøjelse; men vilde fore
slaa, at Kassen ophævedes.
Lokof. Eriksen kunde ikke følge Holm, 'han
ønskeide Ka. s sen bevaret, men vilde foreslaa en
Forihøjelse pa.a 50 pCt.
Formanden vilde til Sdhernings Forespørg
sel svare, at Ka.ss en i Hen'hdld til s krivelse fra
F>orsikringsraadet, at Pensionsanstalten kræve
de en Forhøjelse og en gradvis Forhøjelse for
de unge ••Medlemmer; vi 'havde aHid i Henhold
til Lovene 1Ret til at sættet Pensionen ned, men
det vilde han fraraade.
Lokof. Holm mente Eriksen ·havde misfor-
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staaet ham; han ønskede ikke alt k1a;ppet sam
men i den Fors-tand, men der maatte findes en
betryggende Form for Afviklingen.. om Betryg
gelse for de nuværende Enker.
Lokofyrb. Bøyssen vilde anbefale en iFtr
højelse paa 100 pCt.; kunde ikke tænke sig ait
likvidere" da vi for Tiden rhavde 'Obligationer
fo:r ca. 113 000 Kr.
Lokof. Nielsen mente, Bestyrelsen var for
1
han vilde i det store og ,hele slutte
amgstølig;
'
sig til Knudsens Udtalelser.
Lokof. Schmidt kunde tænke sig, at der ef
ter Diskussionen maatte blive nedsat et Udvalg,
som maatte lage Med1Jemmernes Udtalelser -til
Efterretning, og komme med
• Udkast til Lov0 i
H enh
' old dertil.
T,okof. C. M. Christensen saa mere skeptisk
paa hele 8 iluationen, end flere af de Medlem
mer der bavde 11aft Ordet i Dag. Vilde førfl,t
takke •Bestyrelsen for at den -havde indkaldt til
Mødet.
pørgsmaalet, her ska,l afgøres, er ik
ke, hvor stor !Forhøjelsen skal være, men om
vi dl s�kre
vore Hustruer en Understøttelse
•
efter Mandens :Oød. Svares der Ja hertil, maa
ri betale 1hvad det koster; billigere kan det ikke
faas. rSpørgsmaalet, der foreligger, er: Skal vi
bevare Kassen? Haabede det vilde blive be
ware-t med et klart Ja!
Lolcof71rb. J. Knudsen viI1lde ikke ,gaa med til,
at Medlemmernes Enker ikke kunde faa Unde-r
stø-ttelse før efter Aars Medlemss'k.abs J'orløb.
Lokof. Kohl vilde anbefale en rForhøjelse
paa 50 pCt.
Lokof. B. 1'. Pedersen var sikker paa, at
}fedlemmerne var stemt for at bevare Kassen;
l'ilrde ogsaa anbefal, e 50 pCt.; samtidig skulde
Be. ·tyreisen haV'e Tilladelse til, 'hvis der paa et.
Aarsregnska'b skulde vise sig et Underskud, da
at opkræve et Elkstra-!Kontingent paa 10 pCt.
Lokofyrb. J. ·Knudsen vi1Jde gerne have, at
Uestyrelsen lod udarbejde en Statistik ,over
Kassens Enker og deres Under.stø-tteilser i de
forløbne 4'2 Aar.
Formanden vilde gøre opmæriksom paa, at
da Kassen for 42 Aar siden blev stiftet, var
Kontingentet (1 Kr.) et mege- t stort Beløb, og
i Forhold til Lønnen da og nu var en ·F-0rhøjel
, ·e paa 100 pOt. et meget !lille Offer.
Lokof. V. Andreasen, Gb., vHde, hvis en For
højelse blev vedta,get, melde .sig ud af Enke
ka,, en, da 1han alligevel ikke havde Garanti
for, at hans H·ustru fik 110gen Understøttelse.
Lolcof. Rich. Lillie vi'1de gerne gøre nogl-e
Bemærkninger, der blev ham meddelt, da -han
,"m ungt Menneslke meldte sig i Kassen, at
naar der var o1)sparet en Formue, man da vilde
bygge et :Alderdrmsbjem; han fandt dog ikke
der var Grund til at tak'ke Bestyrelsen, fordi
de havde indkaldt til dette iMøde, det var kun
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deres Pligt; vi skulde se ituationen lige i Øj
nene; vi skulde tænike paa de gamle Damer.
der hele Tiden ·har vidst, at de fik et Beløb
paa 1henholdsvis 100 og 150 Kr. om Aaret, og
som hvis ikke der blev .skredet til en Kon
ting�ntforhøjelse, vilde gaa Glip af dette Be10).>, derfor maatte vi skride til en Kontingent
forhøjelse.
Formanden maatle dog meddele !Medlem
merne, at der for Tiden ikke var nogen over
hængende Fare; men det var for at forebygge
Faren, at Bestyrelsen kom til :Medilemmerne nu.
Lokof. B. T. Pedersen vilde henstille til et
kommende Udvalg, at Kontingentf-::rhøjelsen �k
ke kommer til at berøre Pension•i terne.
Ved Afstemningen vedtoges· ode-t enstemmigt
at bevare Kassen.
iDet vedtoges at vælge et Udvailg paa 4 Med
lemmer, der sammen med Bestyrelsen skulde
udarbejde Udkast til Love. Til ,dette foresloges
Lok'<lmc-tivførerne Thomsen, . M. Chri ten e11,
Kohl,
... Eriksen og Poulsen . amt Lokomotivfyr
bøderne Knudsen og Frand ·en.
Ved iJ<.ri'f,Uig Afstemning varlgtes pens. Lo
komotivfører El'iksen, L'<lkomotivførerne Kohl
og C. ,M. Christensen samt Lokomotivfyrbøder
Th. Frandsen.
tDirigenten, Lokomotivfører chmidt sluHede
derpaa ,Mødet med at udtale <le oodete Ønsker
for Enkekassen, og en Tak til Medlemmerne for
den sa-glige og rolige Behandling af Dags
ordenen.
Th. Frandsen,

Mødets

ekretær.

OMBY6NIN6 AF K-MASKINERNE
Ved Ingeniør Voldme.•ter, Maskinafdelingen.

om tidligere meddelt i en Arti'kel om Om
bygningen af D�Maskinerne (se »Dansk Loko
motiv Tidende Nr. 7 for 5. April d. A.) ohar
tatsbanernes Mai;kinafdeling paabegyndt Nor
maliseringen af .Kedlerne paa endnu en af dens
me t anvendte Lokomotivtyper nemlig Litra K.,
samtidig med at disses Kedler forfalder til stor
Fyrkassefornyelse, d. v. s. Fornyelse af saavel
den indvendige som udvendige Fyrkasse.
7 ombyggede K4f askiner (herefter kaldet
K II-Maskiner) er allerede 'lldgaaede fra Cen
tralværkstederne, og en Del er under Ombyg
ning.
Som det vil ses af Fig. 1 har Ombygningen
forandret :K-Maskinernes Udseende ganske
væsentligt, idet den højere liggende Kedel og
den -sværere korsten bevirker, at K II-Maski
nen synes icraftigere og mere robust end den
gamle K-Maskine, bris Trækkraft dog er gan
ske lig den nyes.

.

!Man kunde maaske mene, at K II-Maski
nen vilde 1have faaet et smukkere Udseende, om
korstenen var blevet flyttet 100 mm længere
bagud. Dette kan imidlertid i'kke lade sig gøre
af ·Hensyn til Pladsforholdene i Røgkammeret
(se Fig. 2).
!Motiveringen for, at man ogsaa for denne
Lokomotivtypes Vedkommende er kredet til en
ormali·sering af Kedlen, er i det væsentlige
J
sammenfaldende med den der for D. M:askiner
nes Vedkommende er givet i den oven for om
talte Artikel, og der skal derfor her kun om
tales de Konstru'ktionsændringer ved Kedlen og
Lokomotivet, der er foretaget samtidig med
Kedlens ormalisering, og som -de 1Erfaringer,
der er indhøstede i Løbet af de '30 Aar, K-Ma
. kinerne 'har løbet paa talsbanernes træknin
ger, har vist sig hensigtsmæs, ige at foretage.
, amti-dig med Kedlens Normalisering er K
Ma. kinen hidtidige iFla-dglider-Cylindre ble
vet erstattede med -Rundglidere og Omløbs
indretning, hviTuen
• Ændring, som forventet, ·har
vi-st sig at være en særdeles økonomisk Foranstaltning.
e herom nærmere nedenfor.
1K. II..J(edlens Hoveddimensioner er i det væ
sentlige uforandrede med Undtagelse af Fyr
ka sens Dybde, der er forøget med 220 mm.
nemlig F orskellen mellem ormalrørvæggen (C
Rørvæggen) og den gamle K...Rørvæg.
·Ristens Dimensioner er uforandrede.
,Hvad iøvrigt angaar selve Kedlen, er den.
om det fremgaar af Fig. 2 bygget med cylin
drisk Røgkammer, der, naar Kedlen ligger paa
sin Plads i Rammen, hv-iler i en saddelformet
Opbygning i denne.
IDenne æ'astgørelsesmaade af Kedlen til
Hammen, der er den samme, som praktiseret
ved -de om'byggede D...Maskiner, er udført af
Hensyn til Anvendelsen af Reservekedler ved
lokomotivernes
--Reparation, saaledes som
•berørt i fornævnte Arti'kikel om D IV-Maski
nerne.
Ved Betragtning af Fig. l vil man bemærke,
at !K II- fa kinens Skor ten er rykket længere
,
frem over Trucken, hvad der har -sin Aarsag
i, at Kedlen er rykket 100 mm frem i Ram
men. iA.fstanden fra den bage te Fyrkasse
rundin." forneden til den ligeoverfor liggende
Abelport, var nemlig aa lille ved de gamle
!K-.Maskiner, at FYl'ka sen, naar den fik Bagkoning, tog paa Akselporten.
!Rent bortset fra, at det var saa godt som
ugørligt, at efterstemme en eventuel Utæfhed
paa disse Steder paa Grund af manglende
Plads, bar dette Forhold derigennem, at det
borttog en betydelig Del af Rammens nødven
dige Ela ticitet. sikkert været en medvirkende
Aarsag til ,de forholdsvis mange Brud, der er
funden i K-Rammepladerne.
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I en enkelt af de nu ombyggede K,Maski
ner ('Loko 542) havde Rammepladerne saa
mange reparerede Brud, at man fandt det nød
vendigt at forny Pladerne. Fornyelsespladerne
var iøvrigt anskaffede for adskillige Aar til
bage, idet K-Maskinerne fo1fuoldsvis faa Aar
ofter Anskaffelsen, ·begyndte at vise Tegn til
Brud i Rammepladerne. Dis e Brud, .der bier
lappede med Lasker, som hiar 1holdt godt, op
træder i det væsentlige paa 2 teder; nemlig
i det forlholdsvis svage Stykke af Rammen over
Drivbjul s og Kobbelhjuls-Akselporten og ,igen
nem en Række (Boltehuller i Rammens udsvej
fede Del over de bageste Truckhjul.
.Her bærer de for en Del Aar siden saa mo
derne Bolte med rundt Hovede og s'karp pile
formet Not sikkert en meget stor Del af Skyl
den for Bruddet, idet de skarpe Ind,kæringer
i Pladerne for Boltenes Noter ligefrem viser
Bruddet Vej.
aa.danne Bolte kasseres natur
ligvis eiterhaanden, og de skarpe Indskærin
ger i Pladerne fyldes ud ved elek
· trisk Svejs
ning.
[,igesom ved D JN.;Maskinen
er Vakuumeje:k
•
torens Spildedampsrør af reparationsma>&sige
Grunde lagt uden paa !Kedlen og først henne
ved korstenen ført ind i denne.
·For at for'hindre at det Fortætningsvand.
der i ,den 'kolde Aarstid samler sig i det store
pildedampsrør kastes ud gennem kor teren,
naar der suges med den store Ejektor, er der
tæt 'foran dette Rørs Ekspansionsmuffe an
lJragt (omtrent ud for korstenens Bagkant)
et Drænrør (se Fig. 1), hvilket Rør man fra
Tid til anden maa overtyde sig om ikke er
liI-stoppet.
,Udenpaa Kede1beklædningen er endvidere
an:bragt Pyrometerledningen, hvorved man paa
en nem ,Maade om fornødent kan udveksle Py
rometret (Thermoelektris'k af Steinle & Har
tungs !Konstruktion) efter Aftagelsen af den
tore Hætte, der dækker Pyrometerlegemets

lndføring i Dampsam!eka . en. se Fig. 2, e
iøvrigt enere.
Hvad angaar elv :E'ørerhuset er det del
gamle Hus, der or anvendt igen, efter at den
fornødne Udskæring for den løftede ,Kedel er
foretagen.
1 Lighed med, hvad der er foretaget verl
I) IV-Ma, kinerne, er Fodpladen ændret aale
de,, at de foran og under Førerlhru, et værende
, nbringe). en af Knæ
Dele af denne nu ved A
plader og Forstærkningsvinkler· danner et stift
Hele, hvorved er undgaaet, at Førerhuset kan
arbejde sig lø l, idet det ikke mere indgaar
som en 1Jærende l)ol af Fodpladens Konstruk
tion.
Fig. 3 viser, at Arrangementet Rør, Ventiler
m. m. i Førerlhu, et i det væsentlige er del
samme som ved de uombyggede K-Mas'
• kiner
med ndtagel e af de Ændringer, der er for
aar aget af den samtidig med Ombygningen
foretagne :Modernisei·ing af forskellige Dele.
aaledes er :Ma kinens Dampfordelingsstyk
ke ombyttet mecl et af den nye Konstruktion,
der er forsynet med en topventil, ved Hjælp
af hvilken man kan spærre for samtlige Ven
tiler og Haner, der sidder paa Dampfordeling, stykket, ·herfra er naturligvis undtagen Kedlen�
6ikkerheds1·entiler.
Om Betydningen af denne Ventil. hvis
Haandihjul sidder uden/ar Førerhuset fora11
1 'kerhedsventil-Beklædningen, er <ler talt·
ik
i den tidligere nævnte Arli'kkel om D IV-Ma
skinerne, hvorfor der her kun skal gøre . op
mærksom paa, al Ventilen, naar rlen ikke be
nytte til Afspærring efter sin Bestemmelse.
bør staa, lnukken an i fuld aaben Stilling for
at for'h indre, at den lidt efter lidt lukker sig
paa Gnmd af Rystel. er under Kørslen (se iøY�
rigt den nye lærerog).
Endvidere er der paa Dampfordelingsstyk
ket ved iden af de sædvanlige 3 store Damp,:
ventiler til Injektorer og Ejektoren anbragt_ den
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nye store 43 mm Varmeve.ntil og paa Siderne
forskellige mindre Ventiler, hvoraf den paa
højre side giYer Damp til Oliesprederne, den
midterste paa venstre Side, Damp til Opvarm
ning af smør!'apparatet.
K II-Maskinen er endvidere forsynet med el
Manometer, der viser Trykket i Gliderk
, assen.
Erfaringen hat vi'st, at Forbindelsesrøret fra
Glidetlcassen til Manometret fra Tid til anden
bør blæses rent for Fortætningsvand og Olie
for at. forhindre, at Manometret misviser. ·,Un
der Gliderka, semanometret, der er anbragt paa
Beklædningen paa Kedlens Bagplade, er Pyro
metret anbragt (om dette se den nye Lærebog).
Om Pyrometret er i Orden prøves ved at
trykke en enten i selve Pyrometret eller ( en
K-0ntaktdaa. e paa Pyr-0me,ter,ledningen anbragt.
Trykkontrakt i Bund. Derved kortsluttes Pyro
metret, og Viseren slrnl da vise ca. 40 °.
Er dette ikke Tilfældet, er Pyrornetret i
Uorden og bør repareres eventuelt ombyttes (se
foran). Til yderligere Oplysning tjener, at Py1·ometret ved Fremførelse af Tog bør vise 27/'i
til 325 ° for henholdsvis lettere og haa rderr
Kørsel.
1Da det thermoele'ktriske Pyrometer - .�pø
cielt teinle & Hartungs • -0ciu, « - ifølge sin
Konstruktion og Anbringelsesmaade har en
mange Gange større Leveti·d for Rigtigvisen end
det først anvendte Tensionspyrometer og er uli
ge -lettere at ad kille og reparere end dette, bør
fejlagtigvisende eller u'brugelige thermoelektri
ske Pyrometre ikke mere findei- paa Maski
nerne.
Fyrdøren er en Hængedør af den nye Kon
struktion (se Fig. 66 i Lærelcogen), der fra Tid
til anden bør smøres med Olie i rlen øverste
Bæreli le, 1hvilket. kan ske gennem 2 SmAre
ihuller i Oliebakken.
om Fødeapparater er K II4'laskinerne ud
r,ustet med den sædvanlige Re·starting-Injektor
Nr. 10 i højre Side af Fører!hu. et, medens et
··Arrangement bestaaende af 2 smaa Injøktorer,
der arbejder paa et fælles Føderor. er anbragte
i Førerhusets venstre Side.
Af de 2 smaa Injektorer, der er ,af Alex.
Friedmanns Kon truktion, er den yderste til
ven,1 tr0 den mindste (er stemplet 5/.), den nær
mes t Kedlen, den største (er stemplet 5).
For :Hensigten med Anbringelsen af dette
Arrangement, er der gjort nærmere Rede i Be
skrive!. en af 1D IV4Maskinen, her skal kun gø
res opmærksom paa, at dersom den ene af dfl
�maa Injek tarer spilder eller slaar ud gennem
rlen andens Spilderør, 1har det sin Aarsag i.
flt Kontraventilen i den Injektor, gennem hvil
ken Vandet spildes, ik,ke lukker tæt.
I hver Injllktor er der nemlig paa Forsiden
ail'bragt en lodretstaaende Kontraventil. tæt til

s

højre for lnjektorens Dampventil. Disse Kon
traventiler skal bevæge sig meget let, hvad de
Pftephaanden forhindres i paa Grund af AfsR t
ning af Kedelsten paa dem.
Naar K II-Maskinen har beholdt sin· gamlP
faste Rist, ,har det bl. a. siri Aarsag i, at man
har ment det unødvendigt foreløbigt at forsyne
Maskiner med Ristelængder under 2 m merl
Vipperist. Yed K II-Maskinen er Ristelængden
kun 1766 mm i Modsætning til D IV-,Maskinen.
hvor Ristelængden er 2006 mm, og som rlerfor
har faaet Vipperist.
I øvrigt frembyder Pladsforholdene ved
iK II-u\faskinen ogsaa adskillige Vanskeligihedel'
for Anbringelse af Vipperist.
om andre moderne Maskiner er denne Ma
skine bleven forsynet med en elektro-tlllagnetisk
Hastigbedsmaaler (i dette Tilfælde en Deuta
1faaler, om denne se den nye Lærebog).
Denne Type Hastighedsmaalere har bl. a.
den Fordel fremfor de hidtil anvendte Maalere
med Turbine, at de til enhver Tid viser den
øjeblikkelige Hastighed, hvad der specielt har
Betydning under Nedbremsning af et Togs Ha
stighed. Dertil kommer, at de erfaringsmæs
, igt har vist s ig fri for Reparationsudgifter.
hvad der jo som bekendt langt fra kan siges
Rt gælde for de hidtil anvendte Maalere.
Efter Indførelsen af overhedet Damp paa
K-Mas kinerne har adskillige af disses Cylin
dre vist Tilbøjelighed til at revne bl. a. i Gli
derspejlet, saaledes at der finder Gennemblæs
ning Sted direkte fra Indstrø.mnings- til Ud
strømningskanalen.
Aarsagen til disse Bl'lld maa sikkert søgP�
i -det Fonhold, at der i visse svære :Dele af Cy
lindrene opstaar store indre Spændinger frem
kaldte af de Temperaturforskelle, der fremkal
des i Godsets forskellii:{e Dele af den overhedede
Damp.
Disse spændinger, der maa være betydelig
. tørre end de, der fremkaldtes af den vaade
Damp, udløser sig, naar de er tilstrækkelig
stor,e, i Form af Brud i de svagere Dele af
Godset.
Til at begynde med søgte man at reparere
di. se Skader, dels ved !boring af Propper, der
lukkede Revnerne, dels ved Arrbringel8 e af
8 pændebolte, hvormed Revnerne spændtes saro
mcn, Foranstaltninger, der nok kunde af4jælpe
en øje'blikkelig Forlegenhed. men som ikke var
holdbare i Længden.
1fan besluttede sig derfor til samtidig med
Kedlens Normalisering at give Maskinen nye
Cylindre, hvorved man s amtidig fik Lejlighed
I.il at erstalte de nuværende Planglidere med de
for overhedet Damp langt bedre egnede Rund
glidere.
De nye Cylindre er af samme Diametre, som
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de ældre - 4-30 mm -, saaledes at Maskinens
Trækkraft ikke er bleven forøget.
For en nærmere Beskrivelf?e af Cylindre,
Glidere og . Om.løbsanordning kan henvises til
den nye lærebog . 1 /�fi, 170 og 167 samt Flg.
143, 183 ,og 163.
Hvad iøvrigt angaar Styringen ihar det som
Følge af den væsentlige Forskel, der er paa de
nye Cylindre med vandr(;'t liggende Glidere med
udvendig Af trømning for Spildedampen i For
hold til de gamle Cylindre med skraatliggende·
Glider og indvendig Afstrømning været nød
vendigt at foretage visse Ændringer i denne.
Det er dog lykkedes under Anvendelsen af
meget store Dele af den. gamle tyring at til
v·ejøbringe en. ny tyring, hvis Dampfordeling
saavel for de mest anvendte Fyldninger (25 til
40 pCt.) som for de max. Fyldninger frem og
tilbage er den bedst mulige.
Det ska,l til lut endnu bemærkes, at K II
Maskinen, naar den skal fremføre Tog af blot
n_orml).l Størrelse, skal køres med væsentlig
større Fyldning (ikke under 20 pCt.) end de
Liombyggede Maski�er, hvad der dog, som man
!'1urtig vil b(l mæ1ike, ik,ke betyder et forøget
Vandforbrug for den. førstnævnte Maskine i
Forhold_ til den .sidstnævnte, men som har sir
Aarsag i Forhold, det vil føre for vidt at gøre
nærmere Rede for her.
KUNZE-KNORR-BREMSEN

·Firmaet Harald V. Lassen, der er iRepræ
sentant for Knorr-Bremse A/G: havde Torsdag
den 10. December arrangernt et !Foredrag om
Kunze...,Knorr-Bremse i Handels- -0g •Kontorist
foreningens Bygning i Studiestræde i Køben
havn. Foredragsholderen vrar 1Maskiningeniør
iels Møller Clausen. Firmaet 1havde gjort sig
store Anstrengelser for at faa Jernbanemæn
dene i Tale, og a:len var da ogsaia -propfuld af
intei·esserede Jernbanemænd, der glædede sig
til at faa noget at vide om den udmæ1,kede
Bremse, der sikkert er andre for Tiden kendte
ystemer over.Iegent.
l])esværre, maa vi sige, arabenbarede F-0re
dragshol,deren sin Mangel paa Evne som -Fore
dragsholder, liges.om man fik Indtryk af, at
han mødte slet forberedt, 'hvilket selvfølgelig
medførte, at Tilhørerne intet Udbytte fik af
'hans Part af Underholdningen. Man maratte li
geledes føle sig ubehagelig berørt af den Takt
løshed,· ilivormed han omtalte Togbetjentenes
Arbejde s·om Bremsere i Godstog, endstkønt .hran
maatte vide, at · det er i 'høj Grad ·ubehagelig
for dem, det gaa:r ud over, at være· blevet in
v-iteret paa Grovheder,
om sagt: Ingeniørens - Del af tUnderhold
ningen var mildest talt meget uheldigt, til Gen
gæld 'havde Firmaet paa a:nden 1Maade sørget

for, ati 1Mødets iDeltagere fik noget Udbytte af
Aftenen ved at forevise en udmærket Te"nefilm
0
der bedre end mange Ord illustrerede Brem�
ens Virkemaade. Kunde ,denne Film have ·væ
ret ført frem f. Eks. med ,den hah'e Hastig
/hed, vilde ·Forklaring omtrent have været w10d
vendig.
Endelig vistes forsikellige levende Billeder,
der ·hl. a. skulde vise Forskellen paa Bremse
vejen8 Længde, naar der bremsedes med Skrue
bremse eller med Kunze-Knorr-Bremsen. Der
var levende Bmeder fra Fabrikken, hvor 1Brem
sens Dele fremstilledes, -0g Billeder, der viste,
hvor uimodtagelig Bremsen var for tøv, d. v.
s., hvor tæt Mekanismen, hvor Glider m. m.
var anbragt, var, saaledes at Kanalerne ikke
forstoppedes.
Vi finder Anledning ti-1 at ta.1kke Firmaet for
Aftenen; at den i'kke var helt vellykket, maa
tilskrives ,Foredrag holderen.

MIT FØRSTE LO-KOMOTIV
1Af alle iBestillinger er der vel ingen, som
mere sæiter fJJrengenes [Fantasi i iJ3evægels·e,
end Lokomotivførernes. Hvem ikender ikke den
Glæde og !Begejstring, 1hv-ormed en ·lille ' Dreng
modtager et lille [Legetøjslokomotiv som Jule
gave.
iUndertegnede, der for første Gang saa Da
gens L'ys i en lille tue i vort skønne Blekinge,
har stadig for mit indre Syn mit første Lo
ikomotiv. Det bestod, som Læseren nok for'
staar, ikke af Kobber og Jern og var ikke
udrustet med Dampbremse, Vacuum ·eller Over
hederapparat.
ej, det var ref og slet en Træ
klampe med 4 Hjul. !Men tro blot ikike, at
mit første Lokomotiv var mig mindre 1kært for
det. - Aa, nej!
I en gammel Grusgrav byggede jeg min
egen Jernbane, med Broer, Tunne.Jler og kin
ner. Mine . 1kinner vejede absolut ikke 41 kg
pr. Meter. Nej, de bestod af Hasselkæppe og
lign., men Hastigheden ,paa min Bane var hel
ler ikke saa forfærdelig ,stor. Jeg bavde 1110k
faaet Vanskeligheder med· at faa den godikendt
af den kongelige Vej- og Vandbygningsvæsens
tyrelse. Endnu i Dag staar friskt •i mit Min
•
de, hviliken Ødelæggelse 1Ierregaardens Krea
turer afstedkom paa min Jernbane. En Mor
gen, da jeg kom ud og skulde lege Tog som
sædvanligt, var næsten 'hele min Jernbane øde�
lagt, blandt andet min· Stolthed i Bygnings
væsen, en Tunnel, 'hvilken havde 'kostet mig
meget Arbejde.
talYi.liteten var ikke større,
end da Kreaturerne trampede paia den, bra'..
sede de igennem Taget. Af ovenstaaende for
staar Læserne, at Bygningsarbejdet paa min
Jernbane var meget brøstfalden. Nogeri. Rap-
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port over Ulykken forekom irkke, det var blot
at bygge nyt Tag, og reparere saa godt det
fod sig gøre, ,og Ulykker for�kommer jo paa
Aar
alle Jernbaner. En Dag, da jeg vrar
gammel, og var allerbedst i Gang i Farten
med mit Jernbanevæ en, fik jeg Besøg af Her
regaardens Forvalter, som efter en kritisk
·Gennemgang af mit Arbejde, spurgte: ,Hvad
-skal der blive af dig, min Dreng, naar du bli
ver tor?« ,,Lokomotivfører«, varede jeg uden
Betænkn,ing. - ,Ser man det•, svarede 1han,
•men dia maa •du forsøge, om du ikke ikan faa
et lidt bedre iLokomotiv at køre med«. Dagene gik ra k, og ret hurtigt maatte jeg
forlade mit kære Legetøjslokomotiv, og i Lig
hed med andre fattige Drenge blev sat ind
ved Knusemaskinen, men paa .hvilken Plads
jeg end befandt mig, stod bestandigt for mit
Syn, Lokomctivet. Og ved '20 Aars Alderen
stod jeg ved mine Længslers :Maal: naaet An
sættelse ved en Jernbane som Ekstra-Lokomo
tivfyrbøder. Jeg kommer saa i Hu min :Mo
ders Udtalelse den Gang: ,.Du bliver aldrig
længe paa nogen Plads; hvad sikal der dog
blive af dig, min [Dreng?« - ,Nu, Mor,
skal
•
jeg forblive her, hvor jeg er,• svarede jeg.
Hvilke Ord jeg ogsaa har holdt.
iRet hurtigt ikom jeg til at begynde at gøre
Tjeneste ,paa _;Lokomotivet, og aldrig glemmer
jeg min første Dag praa L6komotivet. Det var
•e n øndag i Maj. Jeg havde faaet Ordre til
-at følge med et Hurtigtogslokomotiv for at ind
øves. Lørdag Nat forinden var min øvn gan
ske urolig. (Hvordan vilde det spænde af? Vil
de min Prøve falde tilfredsstillende ud? Vil
de jeg blive godkendt eller ikke? Lokomotiv
føreren var da for mig et højere Væsen, hvil
ket 1havde min Fremtid i sin Haand, og i ær
-deleshed fordi den Lokomotivfører, jeg skulde
:køre med, omtaltes som den strengeste og mest
kritiske af alle J.okomotivførerne ved Jern
banen. I god Tid øndag Morgen indfandt jeg
mig i Lokomotivremisen for rat wkomotivfyr
bøderen kunde lære mig de første Begyndelses
grunde. Afgangssignalet lyder, Føreren sæt
ter Maskinen i Gang, og jeg staar i pænding,
tænkende paa hvad jeg nu skal? - Eftersom
Togets Fart stiger, bliver det vanskeligere for
mig at holde J3alancen og i ærdeleshed at
faa •Kullene ind paa rette Plads, et Lufthul i
Fyret her og der beviste min Ukyndighed i
Faget. Men takket være Lokomotivfyrbøderens
'hjælpende Haan-d afværgedes det, at Bunkerne
i Fyret voksede mig over Hovedet. Rej,'len
vai: tilendebragt for den .Dag, og efter
at Lokomotivet var sat i Rus, var jeg klar til
:at gaa. Da først mæ:rtkede jeg en ul-idelig Træt
lied i Kroppen, særligt i Benene, efter min

før te ,Dag paa Lokomotivet. Tidens ·Hjul rul
ler, og efter mange Aar som lokomotivfyrbø
ber nærmer vi os en Juleaften, og da vor Tur
den Jul var, at ·ligge ude Juleaften, tog min
Lokomotivfører Permission til efter Jul. Jeg
fik da Ordre ,til at tjenestegøre som •Fører paa
Toget. [)et blev den bedste Julegave, jeg no
gensinde har faaet. iDa jeg stod. som Loko
motivfører Juleaften og stirrede ud i den mør
ke Nat, og saa Lyset i Vinduerne fra de smaa
Huse langs Banen, tænkte jeg: Maaske -derinde
er en lille 'Dreng, som i Julegave har faaet et
lille Legetøjslokomotiv, og i Lighed med mig,
er •hans største Ønske at blive lokomotivfører,
naar harr bliver stor. - Aarene gaar, og Jule
aften nærmer sig atter. :Mine ærede Kolleger
paa Lokomotivet,
som Tjenesten tvinger at væ
•
re borte fra Hustru og Børn Juleaften, tænk
Eder at være en lille Knøs, der er ude at køre
med sit Legetøjslokomotiv, da mærkes Savnet
af Hjemmets stille Ro mindre for Eder!
(Efter ,Lokomotivmannens Tidning«.)

E. R.

Lomme- og Haandbogen

for Lokomotivmænd kan endnu fa.as, enten ved
Henvendelse til de stedlige Forhandlere eller til
Kontoret. Den har, efter de Oplysninger vi har
modtaget fra forskellig 1Side, alle teder fund.et
Tilfr l' d � hed og udfyldt Kravet til en god og
prakti k Lomme- og Haandbog. - Bestillinger
bedes snarest ,afgivet, og Bogen vil da omgaa
Pnde bliye til endt. - Beløbet kan indsende. i
Frunærker.
De finske Statsbaner.

tænker paa at overgaa til et nyt ignalsystem.
Eksperimenterne med det nye Signalsystem er
foretaget under Ledelse af en fremragende Fag
mand paa Farvesynsforskningens Omraade.
iDet røde Lys skal bibeholdes, men den grønne
Farve skal erstattes med blaaviolet. Det er
ikke {eningen, at det skal være fast Lys, men
derimod Blinklys med bestemt Tidsmellemrum.
Symaskinen fylder 100 Aar.

I Aar har Lokomotivet og iFotografiappa
ratet fyldt 100 Aar; men ogsaa Symaskinen
kan fejre samme Jubilæum.
Det var i O,k tober 1825, at den første Sy
mas'kine saa Dagens Lys. I Almindelighed har
en Amerikaner faaet Æren af at hrave været
den første, som konstruerede en ymaskine,
men -den egentlige Opfinder er en lille østrigsk
kræddermester ved Navn Joseph :Modersper
ger. Han havde en lille · krædderforretning i
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Wien, og det lykkedes ham Tid efter anden at
faia konstrueret den første anvendelige Syma
skine. 1825 var aaledes et højst betydeligt Op
findelsesaar.
Java

er som bekendt en st-0r Ø beliggende i det
indiske Ocean. Paa Øen findes et vidstrakt
smalsporet J:ernbanenet. ,Man har Planer frem
me om at elektrificere Jernbanerne, da Ad
gangen til Vandkraft er meget gode.
I Sibirien

foregaar, i Renihold til Meddelelser fra Rus
land, for Tiden meget store Jernbaneanlæg.

KONTORCHEF HARHOFFS JUBILÆUM

Indsamlingen brag,te 1666 Kr., for .hvilket
der Jubiiæumsdagen blev overrakt Kontorche
fen en Tegnebog med 1000 Kr. til en Rekrea
tionsrejse, et Guldur med Kæde samt en Kry
stalvase med Roser. Regnskab over de ind
komne Bidrag er revideret af Trafikinspektør
iDiechmann og Fuldmægtig K. B. Hansen, og
ligger til Eftersyn hos Fuldmæg.tig D. 0. Høgsgaard.
Komiteen.
___
HJERTELIG TAK

•F-0r den mod mig udviste store Elskværdig
hed ved mit 40 Aars Jubilæum beder jeg alle
de mange af Etatens Tjenestemænd, høje og
•lave, der har sendt mig en Tanke, en Hilsen
eller Gave modtage min hjerteligste Tak. Min
det om denne Festdag vil stedse staa som en
af mine bedste Erindringer fr.a min Virksom
hed ti Stats,banernes Tjeneste. J. Harhoff.
1

Hjertelig Tak for venlig Opmærksomhed
ved mit Jubilæum.
P. L. P. Mollerup, Aa11hus.
STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER
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NYE BØGER

131.139 11909 Gum::.arsson, G.: Skibe paa
Himlen.
18440 11890 Amundsen, Roald: Gennem
l,uften til 88 ° Nord.
1'3444 11898 Carlsen-Ski.ødt: Da Skjelby
ogne'kald blev ledigt.
-13448 11904 Emmerich, F.: I Urskovens Dyb.
13451 11924 Korch, Morten: Palle Jarmer.
13452 11926 .Anker Larsen: :Mar�ha og Maria.
Moni.es, D.: Vejene til Møllen.
13453
13454 .11917 Hull, E. M.: Sheikens Sønner.
13455 11892 Barfoed, Aage: Under Ørnens
Vinger.
1<3456 11961 Barfod, Thorkil:
Livets .Musik.
•
1

113457 11954 Thorsen, Anton: Gjælkarleu.
1345 11901 Claudius, Sop,hie: En Herregaardsroman.
13459 11935 Michaelis, Karin: iLille Løg
nerske.
13460 11941 Aspera: De Vises Daarskab.
13461
Hjermann: Herrens Ild.
13462 11914 Henning en, Agnes: Den fuld
endte Kvinde.
1'3463 11929 Lindstrøm, Viggo: Teatererin
dringer og Oplevelser.
13464 11927 tLeopold, vend: •Madam Mangor.
1\3465
Brousson: Anatole •France
Morgensko.
13466 1•1962 ,Bønnelycke, Emil: Pilgrimmen.
13467 11966 Kooh chiøler, Anna: Kaare
gaarden.
1'3470 11933 /Mayer, Oh.: Pa-a Vilddyrfangst
i Junglen.
13473 11 96 Bruhn, Rose: Den lille Borg
frue.
16476 1Hl1 Hutchinson: Guds Veje.
13477
iDahl, Valborg: Tanterne.
13479 11948 IR.ønberg, G.: Byfogdens Døtre.
1611:80 11907 ·Fleuron, Svend: Det fængslede·
Vildnis.
113462
Bruun, Annette: Lenes Bryllup.
·134 4 1'190 Galsworthy: Vingeskudte Fugle.
l3494 11928 Levin, Poul: De rige Folk.
1349-5 11947 . iR.osenkrantz, Palle: Roses Ægteskab.
1649'6 11897 Bønnelyo'ke, Emil: Ny Ung
dom.
13497 11945 Robets, Charles: Nattens Svøbe.
13400 11960 Baadsgaard, Anna: Det fjerne
Maal.
13503 11963 lDinesen, Marie: Indtil Dagen
gryer.
13505 11968 Søiberg, Harry: Mens Vinden
!hvisker i Marehalmen.
Roll, Anker Nini: I Amtmands
gaarden.
1'3513 11964 ,Eggers, Olga:
Kærlig.hedens
Spil.
L3514 11967 Korneru'p, Ebbe: ,Ceylon.
13515 119 6 Papini: iDen blinde Lods.
13519 11982 Holbøll, E.: Søstjerner.
12316b 10812b vendstrup, A.: Erik Gudmand,
II Del.
13521a-b 11975a-b Ohrisliansen, Einar: Ottilie.
13523 11993 Falk Rønne: Under Præstegaar
dens Tag.
113524 11992 Prms Wilhelm: Sorte Noveller.
13527 12013 P11 l]P sen, A.: Fattigmands
Lykke.
135'29 11999 Eriksholm, Anders: Byfogden
og hans Hustru.
13533 12004 Kamban, G.: Det sovende Hus.
13534 11003 Janssen, Børge: Romerske Næt
ter.
13536 12015 Rørdam, Vald.: Blomstersvers.
13537 12038 Krarup ielsen: .Mads Lange til
IBali.
1353· 9 12014 Reumer.t, Ellen: To Fruer
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13532 11974 Bukdailil, J.: Graa Er-0s.
13542 12029 Bønnelycke, Emil: Hymnerne.
13548 12021 Hugh Benson: Ensomhed.
13550
Lar en, Karl: H. C. Andersen i
Teikst og Billeder.
1355]
Haukland, Andr.: Vikingefær
den.
13552 12060ab Und et, igrid: Olav Auduns
aøn.
13555 120
buch1holtz, Joh .: Under det
gyldne Træ.
13n5
Vollquartz, Ingeb.: 1Lyk'kebørnene.
13 0 12037 Koch-Lauge:
ord om Grøn-land.
J 3- 1 12061 Vinsnes, J. F.: [,yset og ikyg
gen.
135 2
Egg , Peter: Hansine olstad.
135 3 12031 Bhrencron-Kidde, Astrid: Brød
rene Ny tad.
12041 Lcmche, Gyrithe: 1Fru Fama.
12035 Kennedy: Den uberør,te.
Christen en, C.: Fra min Barn
dom -0g Ungdom.
13590 1204 Lar en-Ledet & IJ3ergstedt: Galkabens Land.
13591 12020 Beaoh, Rex: Flydende Guld.
13593 12052 Reymond: Vinteren.
13595 12062 ,; ollquartz, Ingeb.:· Paa Vej.
13602 12053 Richard, ,Olf.: Velsignet Jul.
13606 12033 Gravlund: ytaar.
1359
Do tojefski: ,Lille etta jesna
nov.

Camillos
Nyrops EtabJ.
Nyrop o_q Maa_q AlS.
Købmager�ade 48. - København K.
Teletoner: Cen�al 768 og 10028.

.

.

STØT VORE ANNONCØRER

Forflytte/ e fra 1-12-25:
Lokomotivfører F. C. Peter en, Fredericia,
efter n øgn. til Kbhvns God bg.
Lokomotivfører J. Hansen, Vamdrup, efter
Ansøgn. -til Fredericia.
Lokomotivfører C. Christensen, Thi ted, ef
ter An øgn. til Aarhus H.
!Lokomotivfyrbøder P. . .J p en, Tønder,
efter An øgn. til Thi ted.
Forflyttelse fra 1-1-26:
Lokornotivfyrboder N. K. Ja'kob en, truer,
efter n øgn. til Langaa.
Lokomotivfyrbøder A. M:. C. Axelsen, kan
derborg, til truer.
Afgaaet ved Daden:
Lokomotivfyrbøder N. P. V. Frederiksen,
Iforsør, den 15. ovbr. 1925.

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 19. Decbr.

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING
LOTHARDT DAHL.

Vesterbrogade 11,

Telefoner 3067 & 5605.

Vore Automobiler korer overall i Byen og Forstæder,

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening.

Vesterbros Vinimport
Absalonsgade 34

TIL Vester 4988

Tlf. Vester 4988

Amk. (jumm1vare

for Olle, W, lall1f, TJ•n ,.llfL
Skriv til:

Worning 6. Petersen, Vejle

Helgolandsgade 1,

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark.
Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst.

Bandager og Sygeplejeartikler I stort Udvalg.
Speclalll,t:
Bandager tll vanskellge TIifæide.

Udnævnelse fra 1-12-25:
fLQlkomotivfyrbøder P. C. Peter en, Aarhus
H., til Lokomotivfører i Vamdrup (min. Udn.).

l ■lastrt Vestergade 3 11111. I.
b4enpr1j1er1 !111ucu .t S,sepleje1rtlUer
Ill. Prlsll le mol SO Ørt I rri11ri.
)III BIT [l!P[IIITIU! ♦ TeIC. IJeD 11�

■

Jtrahae rn4 10 ,i(.t. hbll

I

H. 0. Hansen,

62, Vesterbrol?ade 62.
Trlkotaue- oø Garnforretning.
-- Stort Udvalg. -
UnrlerbE'klæcluinl?, tremper, Sokker.
Leverandør til Forbrugsforeningen.

NY RAVNSBORG

Veaterfælledvej 82
Telefon 10718
anbefaler sine Selskabslokaler og
store Festsal til Møder og Fester

�11t1al.Liua: V e8terh• 111{atle 1:18 a •, h.j"11E'11llavn B.
A.nnencf'-EXpt'ditiøn
Tit. Vester 8173 ellt-r Centr. 14,613
Ny
Vestergade 7 3 København B.
Udgaar li lianl?e maaut1dhg.
1 elefon Central 14613.
Abo11■11mf'DtNpri11: 6 Kr. aarlig.
Kontortid Kl. 10-�.
Te�neø paa allt P111tk111t,erer I Skandir.uitn.
Fredenhber1 Bo1trJllerL l'&lkoneralU 11.

-1�a=--�

Messingstang
m.Silkeflag
42 cm. høj.

----------

De Herrer Lokomotivmænd

=

Større Stænger m. Flag
4.00, 5.50, 6.50, 12.00.
Løse Silkeflag, alle Na
tioner, fra 0.50.

Flag og Vimpler
I alle Størrelser.
Flagfabrikken

Gl. Torv 24,
København B.

-

iiZQd@;s:

C. 3234,

Foreningsfaner og Bannere
i fineste Udførelse.

bør prøve at købe Deres Fodtøj i de tre billige
kotøj forretninger

Vesterb·rogade 120 - Istedgade 86
Vesterbrogade 79
Fodtøj kan iaas til mine bekendte billige kontante Pri er
paa Ratebetaling - uden Udbetaling

!Varehus- ,,8chultz"I
r efter Ombygning det bedste og billig te Indkøbssted
for alt i Manufaktur og Tricotage.

Se vor s_lore Juleudstilling.

Istedgade 134. Jernbanefolk5pCt.Rabat.

N. P. Rostrup&
Lllklatema1aaln

Walkendorffsga•ie 34-36. - Telf. 778.
Gl. Kongevej 103. - Telf. 13677.

Blomsterforretningen "ROS en"

Dannebrog g. 5fJ. 'flf. Vcst.5866 x.
Moderne Kransebinderi, Palme
dekorationer, Buketter, Myrtekranse,
Potteplanter i stort Udvalg.
Daglig friske Blom ter.
Specialitd: Kistepyntning.
Ærb. Uh11rlot1e SduniJt.

Drik
Albani Øl.

...

-

Guldsmedeforretningen
Sdr. Boulevard 71.
An befale r sig med
Brude- og Festgaver.

�

Tlf. Vester 1644 x.

�

Bøger " Papir " Musik " Fotografiske Artikler.
VIGGO NIELSENS BOGHANDEL

'l'elf. 9327.

lste(lgade 64, lstedgaard.

'l'elf. 9327.

Åls Det Danske .Mælkekompagni, København.
AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

Juveler

&

Guldsmed

HENRI PETERSEN
,,Regina"
Tlf. 14.86.
AARHUS

SPIS! Magdalene Møllens SPIS!
velsmagende Brødsorter.

Telefon 3363

Aktieselskabet

Aarhuus Privatbank

Telefon 3363

_-

udfører alle almindelige Baokforretnlnger.

Mineralvandsfabriken "Echo"
Fineste Mineralvande.
Siden lli15 Leverandør til det kil, danske Hof.

A. ER I K SEN, Skræderforretning.

M Ø bl er

Jægergaardsgade 41. - Telefon 2521. - AarhuR.

Specielt til 2 og 3 Vær. Lejligheder R, P, PEDERSEN
Altid ca. 35 kornpl. Møbl. paa Lager
Afbetal. mod almindelig Bankrente Frederlksgade29
----• - Forsendes over hele Landet. - Aarhus. Tlf. 1009

