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Kombination af Lokomotiv og 
Svingkran. 

Neustadt-Haardt, meden~ det andet er f!l.bri
keret af Maskinfabriken i Eslingen (Emil 
Kessler) Bæreevnen udgør 3000 Kg. UdJæg-

En t'jendommelig Konstruktion af kørende geme maaler fra 4,20 til 4,fi Meter. Lokomo
Svingkraner er de i Ttlgningerne frem stillerle I tifets Hastighed er 10 KIm. i Timen men med 
Kr!l.nlokomotiver. Strengt td.get kan di8se ikke en Trækkekraft af 2600 Kg. Kranstammen er 
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dirtlkte benyttes til Jernbanedrift paa Grund I anbragt over et i Kedlens Midtpunkt bygget 
af deres store Profil, men derimod kun paa Fundament, medens Hejseværkets Bevægelse 
større Fabriksvirksomheder, Orubeværker og udføres af en Tvillingdampmaskine med stor 
lignende. Hosstaaende lllustrationer fremstil- Tandhjulsudveksling. Svingningen af Kranen 
ler to meg'et ensartede Konstruktioner, hvoraf foregaar ved Snekktldrift. Damptilførse18røret 
den ene er forfærdiget af Guillaume-Werke, ligger i Kra'nstammen , og Kranen er forsynet 
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med en svingende J{ont.rarægt, som er belig-I enten indvendig eller udvendig og fortsættes 
gende_ over Førerhus.et. Tutalvægten af det fra Siden trærs igennem Pladlln, men dette 

tjenstfærdige Lokomotiv beløber sig til 
27,000 Kg. 

Rammebrud. 
Man har i adskillige Aar haft Opmærksom .. 

heden henvendt paa Brud, som af og til 
forekommer i Lokomotivernes Rammeplader. 
Forskellige Betragtninger har væråt anstillede; 
man har suledes søgt at godtgøre, at Bruddet 
hidrørte fra løse Aksel kasser, eller fra Kørsel 
gennem Kurver, hvorved Rammen udsattes for 
Bøjning. End videre er det fursøgt ad teore
tisk Vej at fastslao , at Bruddet stedse fore
kom paa en bestemt Rammeplade efter som 
den højre f'ller den venstre Krumtap vor den 
førende i Omløbet. 

Imod den første Antagelse kan anføres, at 
der yderst sjældent vil træffes løse Akselkasser 
ved de danske Statsbaners IJokomotiver, dels 
fordi den delte Akselkasse muliggør en effektiv 
Efterspænding, dels fordi Akselkasserne stedse 
er underkastet et omhyggeligt Tilsyn af 
Lokomotivpersonalet, og dog Iran der af og til 
forekomme et Rammebrud. 

Skulde Bruddet hidrøre fra en Bøjning af 
Rammepladerne, som Følge af Kørselen gen· 
nem Kurver, maatte det antagelig vise sig 

er ikke Tilfældet, thi som Regel udgaar Brud
det fra det ene Hj ørne af Akselgaffeludskæ
ringen og fortsættp.s grad vis opefter omtrent 
i lodret Retning. 

Stedet og Formen for Bruddet antyder, at 
Aarsagen til dette maa søges i Kræfter, som 
optræder i Rammens Længderetning, og som 
kun findes ved enkelte Lokomotiver; i modsat 
Fald maatto Bruddet træffe alle Rammer af 
samme Konstruktion. 

Ved Konstruktionm af større Lokomotiver 
bliver Pladsforholdene efterhaanden meget 
indskrænkådl', og. skønt Formen af de enkelte 
Dele gøres saa sammentrængt som muligt, er 
Afstanden mellem disse ind byrdes ofte meget 
ringe ; om der end ved Forfærdigelsen af 
Tegninger tages tilbørligt Hensyn til Varme
ud videIser og Forskydninger etc., vil en lille 
Monterings- eller Fabrikationsfejl dog kunne 
bevirke, at Kedlen ikke har den forn ødne 
Plads til at ud vide sig frit, og selvom dette 
er Tilfældet, vil en nedfalden Møttrik, Kul
stykker eller andre Smaagenstande kunne kile 
sig ned mellem Kedlen og Rammen, hvor de 
ved Kedlens skiftevise Opvarmning og Afkøling 
efterhaanden sætter sig saaledes fast, at der 
opstaar Spændinger, som i Forbindelse med 
Stød og RYRtelser lidt efter lidt kunne hidføre 
et Brud. I flere Tilfælde er det konstateret, 
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at der ikke har været tilstræ~kelig Plads til 
Kedlens frie Udvidelse, og Maskindirektøren 
har derfor beordret, at dette Forhold under
kastes en omhyggelig Undersøgelse, hvorved 
de kostbare Fornyelser og Reparationer af 
Rammepladtlrne formentlig kunne undgaas. 

løvrigt har det vist sig formaalstjenligt at 
anbringe Skærme paa saadanne Steder, hvor 
pn Nedfalden eller Ansamlen af fremmede 
GenstHnde kan h ~ndre Kedlens ForskydIling, 
og ganske særlig Ofer Styreviokler og Ramme
furbindelsl'r bagved tlller under Fyrkas st' n . 

Ingeniørassistent Christensen ver! Køben
havns Central værksted par henledet Opmærk
somheden ('sa denne Aarsag til Rammebrud
dene, og en Undersøgelse af Sagen har ~ivet 
ham Rt't i hans Formodning. O 

Søl vbryllop. 

Tirsdagen den 4. Oktober fejrede Formanden 
for Frederihhavns Afdeling, Hr. Lokom utiv
fønr H o I Il t J ø r g e n s e n og Hustru deres 
Sølvbryllup . Sølvbrudpparrtt fækkedes om 
Morgenen ved Musik, foranstaltet af Afdelin
gens Medlemmer. Som Bevi~ paa, hv')r a~tet 
og afholdt Sølvbrudeparret er saa,el af Over
ordnede, Kulleger sum Underordnede ug Pri · 
vate saa s bedst af den Masse Lykønskninger 
og Fescgaver, som strømmede inri h ~ le 

Dagen . + 

Oversigt 
oler 

Hovedbestyrelsesmødt!t 
den 12. Oktober 1904. 

Punkt l. Lønforskud. - Det vedtoges at 
tilIItiIIe Generaldirektionen følgende Skri vel ~e 

med Bilag: 

Foranlediget ved at flere Ansøgninger 
om Lønforskud, der er indsendt gennem lste 
Maskin kreds, er tilbagesendt med Vild lagte 
Motivering (Bilag l), har man indhentet 
Hr. Maskininspektøren for lste Kreds Ud
talelse, der vedlægges (Bilag 2). 

Da det af denne synes at fremga~, at 
intet Andragende om Lønforskud for Ansatte 

i lste Maskinkreds kan forventes fremsendt 
med den fornødne Anbefaling, tillader man 
sig herved paa Organisationens Vegne at 
r.ette en ærbødig Henstilling til den høje 
(Jeneraldirektion om en Reglllering af dette 
Forhold, iaet man ikke kan dele Hr. Maskin
inspektørens Overbevisning om, at et rente
frit Lønforskud ikke skulde være den eller 

. de Paagældende til firkelig Gavn. 
I Haab om den høje Generaldirektions 

vehillige OvenejeIse, tillader man sig at 
fremsende denne vor ærbødige Henstilling. 

Esbjerg, i Oktober 19001. 

Til 

Paa O rganisationens Vegne: 
Allerærbødigst 

Chr. Christensen, 
Hoved bestyrelsens Formand. 

de dant!ke Statsbaners Generaldirektion, 
København B. 

Bilag 1. 
København B., dell 28. Maj 1904. 

Generaldirekt øren har unJ er 26. ds. tilljkrevet mig 
8aaled~s : 

. Ide t Ministeriet for offentlige Arbejder har 
fas tsat sæ rlige Betingelser for Bevilgeise af Andra
gender OlU Lønnin g'sforskud i Henhold til Lov af 
liO. Juni 1850 § 6, har samme Ministerium anmodet 
om, at der maa blive draget Omsorg for, at alle 
Eaa dann e . Andmgender bliver omhyggeligt under
søgte, saaledes at Andragender kun anbefales, naar 
der foreligger Vidnesbyrd om, a t vedkommende 
F unktion ær er ædruelig og ordentlig og har gjort 
god Tjeneste, a t der ikke foreligger letsindig Stif
telse af Gælu, og a t det maa antages, at det Øn
skede Forskud vil kunne være den P aagældendll til 
virkelig Gavn. « 

Hvilket herved meddeles Dem, idet de ovenfor næv nte 
Vidnesbyrd, med Undtagelse af, hvorvidt De har gjort 
god Tjeneste, maa fremskaffes og indsendes til mig i 
en 3aadan Form, at Beviserne bliver uomstødelige. 
Forinden disse Vidne!ibyrd foreligger, kan Deres An
dra.gende af 2. d ~. ikke paany anbefales herf(a. 

R a m b li S c h. 

Bilag 2. 
København B., den 25. Juli 1904. 

I Anledning af Deres Forespørgsel af 23. ds. skal 
jeg herved oplyse, at de omhandlede Andragender om 
Lønforskud have været fr emsendte en Gang, men ere 
tilbagesendte fra Mini steriet med en Tilkendegivelse, 
h vis væsentlige Indhold er meddelt, hver enkelt af 
Laansøgerne. 

Som De formentlig vil have erfaret gennem F or
s kndssøgerne, fordres der af Ministeriet ien tjenstlig 
Erklæring herfra om, a t Gælden ikke er stiftet let-
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. lindigt, og a t Forskudet kan være den Paagæ1dende 
til virkelig Gavn. 

HIS 

Det bar ikke været mig muligt at faa en saadan 
Ov!'rbevisning om Forholdene, saa jeg kan afgive den 
forlangte tjenstlige Erklæring. Særligt h n jeg abso
lut ikke bevidne, at Forsktldet vil være Paagæ1dende 
til virkelig Gavn. Min Overbevisning er tværtimod, 
at Laan eller Forskud, som først faas efter forholds
vis længere Tids Forløb men skulle afdrages maancd
ligt, kun virke til yderlig økonomisk Tilbagegang for 
Vedkommende. Herfor har jf'g haft forskellig Erfaring. 
Da. jeg saa10dcs ikko kan afg ,ve den for Forskudet af 
Ministeriet fordred e Attest, vil en ny Fremsoll'lolse 
af Ansøgningerne være ganske unyttig. 

Med megen Agtelse 
R a m b u s c b. 

Punkt 2. Lokomotivfyrbødernes Ancienni-
tetsberegning. Hov!'dbestyrelsen vedtog 
Henlæggelsen med følgende Cdtalelsa: 

Paa Foranledning af den forslaFsstillende 
(Esbjerg) Afdeling henlægges denne paa 
forrige HOl'ed bestyrelsesmøde 'fedtagne Sag, 
idet man paa nærværende Tidspunkt ikke 
har tilstrækkeligt O l'erblik over Kons~ kven
serne af Sagens Fremme. 

Punkt 3. Lokomotivfyrhørl ernps Nurmering
med Tjenest!'ur. - Det vedtoges at fremsende 
følgende Andragende: 

I Henhold til et l)landt Lokomotivfyr
bøderne længe nær('t Øuske om at blive 
normeret med Tjenesteur, tillader man Fig 
ærbødigst at andrage den ærede Direktør 
for Maskinafdelingen om, at Lokomotivfyr
bøderne normeres med Tjenesteur, idet disse 
til enhH~r Tid kaD furventes at blive an
vendt til Lokomotivførertjeneste. 

I Rub om den ærede Direktørs velvilligtl 
Imødekommenherl. tillarler man sig at 
fremsende dette ærbødige Andragende. 

Esbjer!!. i Oktober 1904. 

Til 

Paa Organisationens Vegne: 
Allerærbødigst 

U h r. C h r i s t e n s e n • 
HO'fedbestyrelsens Formanrl. 

Direktøren for Maskinafdelingen. 

Punkt 4. Fællesorgan for de 3 Forenin
ger. - HOl'edbestyrel~el\ vedtog følgenrle, der 
tilstilles Dansk Jernbaneforbunds Kongres 
samt Jernbaneforeningens Repræspntantskab: 

Foranlediget ved et paa Dansk Jernbane
forbunds Kongres til Behanrtling fremsat 

Spprrsmaal om Centralisation af Organisa
tionernes Blade, bemyndiges Formanden til, 
hvis Spørgsmaalet vedtages plla ' ~'orbundets 
Kongres, 'at udpege et U d valg indenfor 
Hovedbestyrelsens Medlemmer, :Fuppleret 
med Redaktøren, til sammen med Repræ
sentanter for de to store Organisationer at 
udarbejde nærmere Regler fur Sammenslut· 
ningen og til at lade disse Regler udgaB til 
Vedtarelse pIler Forka~telse fed en U raf
stemning gennpm Afdelingerne. Sagen frem
mes dOI! kun saaledes under Forunsætning 
af, at Jernbaueforeni~gen ogsllS gH'eT sin 
Til~lut/iing. 

Punkt 5. Rlmgermaskineroes Betjening. 
Følgende vedtoges: 

Det paalægges Formanden og Sekret ært- n 
at undersøge de paaklagede FOl h"ld og om 
furnødent fr!'m sende Bes,æring desangaaenrle. 

Punkt 6. De fung. Lokf. Forfrpmmelsp. 
Det 'fedtoges ved en Deputatiun at overbringe 
Direktøren for Mllskinafdelingeu Organisa
tionl'ns Tak for den paa Finanslovfor!'laget 
foreslaaede F{,røgt'lse af Lokt'motivførernes 
Antal. 

Eodvidere p8alagdes det Deputfltionen at 
F0fZe Or.1ysning om F t,rfremmels6 af de sro m 
Lokomotivførere paa Rangern askinerne an
vendte Lokomotivfyrbørlere. 

Punkt 7. Meddelelse fra Fælll'sudvldg{·t . 
!lledrlelelsen toges t.il EfterretninF'. irlet Hovsd
best.yrelsen giver Organisat.ionens R"præsen
tanter sin fulde Tilslutning til Gennemførelsen 
af de fremsatte Punkter. 

Punkt 8. Fripass8gen . Foranlediget 
ved, at Fureninren af Togførere har henvtlndt 
sig til Or~anisat.ionen om fælles Optagelse af 
FripasslIgen, tiltræder Hovedbestyrelsen Ren
'fendelsen under Forudsætning af. at den 
anden interesserede Organisation (Jernbane
foreningen) ogsaa tiltræder samme, hvorom 
det paalægges Formanden at søge Oplysning. 

Punkt 9. Eventuelt. Oprettelse af en ny 
Afdpling. - Af Hensyn til den store Forflyt
telse til Korsør oprettps en ny Afdeling (Nr. 19) 
og benæl'nes Korsør Afdeiing. 

L . M a u r i t z e n, 
Sekretær. 



Lokomotiver paa Udstillingen 
i St. Lonis. ' 

Af H. W. H a n b u ry. 

Det ottende Lokomotiv (Nr. 30o), url stillet 
af Baldwins llokomotirfaurik, er bygget til 

Fig. 8. 

Delaware, Lackawanna and Western J ernbane
selskab. Det er gengivet i Fig. 8 og er af 
,Consolirl~tion Typene, hvor de koblede Hjul 
er 57" i Diam. og Truckbjulene 30" i Diam. 
Kpdlen er 7(, 7/ 16" i : Diam. ~og af den lige Top
Type, med Woottens Fyrksssp, 1261// lang 
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og 1081 ' / bred og skal modstaa et Arbpjrls
tryk af 200 Pd. pr. O Tm. Rundkedelplader
nps horisontale Sømme er svejserle, ind- og 
udvendig er anbragt Lasker, rler l'f spksdobbelt 
nittede. Sømmene i ,Omkredspn er dobbelt
nittede som Fæd\"anlig. 

For at give Lokomoti døreren en bedre 
Ud sigt el~ d dpr alminde!ig\"is kan 0pD'aas fra 
det Illmindelige Sted paa Fodplarlen, er et 
mindre Hu s i dette Øjemed anbragt fOTan paa 
Kedlen: FOlbiunelse mellem detto og det større 
Hu~ , hvor Fyrbøderen (lpholrJer si!!", opnaas 
red Hjælp Ilf et Talerør. De særlige Dimen
sioner paa denne l\la, kine er f",!gende: Diam. 
af C}linderr e 21", Slag 26"; Kerllens totale 
Hedpflade er 2773 Kv . Forl, af hvilke 2, 48 
K v.- Fod er R ørenp ~ . og 22') K V.- Fon Fyrkas
sens Hedeflade. ltørenes Autal er 3.') 0, 2" i 
Diam, og 14' lange. Tenderens Vandindbolr1 
pr 48{10 Ollllons og omtrent \J Tons Kul. 
Krydshovederne paa deun'e Maskine er af 
Støbestllal uden Slidesko, men Slidt'fltlllerne t'T 

indlagt mpn AntifriktionsmetaL Totalvægt af 
Ma skine og Tender i tjenstf. Stlind er omtrent 
137 Tons. MIlskillens Vægt er 8\4 Tuns, 
h\"oraf 76,6 Tons bæres af de .koblede Hju! , 
0E1 8,8 af Truckbjnlene. 

Vi skal DU henvise til en stor , CIJDsolida
li li ne: Mllskiue (Nr. 2726), bygget fur dt' n 
svære Gud strHfik Jlaa Syd-Pac:fikbanen. Den 
er illustreret i Fig . 9. CylinderDe pall denne 
Maskine er 22" i Diarn . ug Stewpelslllget er 
3u". Gliderne er St empelgliiJere. Di.l koblede 
Hjul, merl en Hjulbasis af 15' og 8", t'T 57" 
i DJam , lig Truckhjulene ' 301' 2" i Diam. Ked
lt' n er af den lige T •. p Type med et Arbejds
tryk af 200 Pd. pr. KV.-Tm . og er 80" i 
Diall. Fyrkassen H lu8" lang og 66" bred 
med et Risteareal af 4u,ii KV.-Fud. Denne 
sture Kedel iudph ll lder iKke minnre end 413 
Rør, 2" i Diam. og 15' lange, der gh'er en 
HedeJtlide af 3:l26 Kv.- Fod, og Fyrkassen 
171,3 Kv.·Fod, ialt 3397,3 KV.-Fod . Kedlens 
Centerlinie er beliggende 9' og 6" over 
Skinnetop . 

Tenderen er af cylindrisk Form, kendt 
under Navnet , Vanderbiltc. Ihvonel den 
maa synes kuriøs i Modsæt.ning til den re k
tangulære F orm , besidder den ~ visse FQ'rdele, 
i hrert Fald hvad angaar Simpelhed i Kon
struktion. Med en saa dan Tender er Boggierne 



Jet tilgængeligE', og den lettere Bygning i For

bindelse med Rammen og Tanken er her ind

skrænket til et Minimum. Værktøjskasserne 

er bekvemt anbragt paa venstre Side af Tan

ken, lige over forreste Boggie. Tenderen er 

her kon strueret til at rumme 5600 G~lIons 

• 

Fig. 9. 

Vand og omtrent 13 Tuns Kul . Maskinens 

Vægt i tj f:' nst f. Sta nd 921/ 2 Tu ns, af hvilke 

82,3 Tons bæres af de koblede Hjul, og 10,2 

Toos af Tru ck hjul eoe. Tutalræg t af Maskine 

og Tender i tj enstf. Stl.lnd er omtr. 153 

Tons, 
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Total Længde af Maskine og Tender er 68' 

og 43/ .... . 

Vi kommer nu til en nydelig Persontogs

maskine (Nr. 119) af ) Pacificc- Typen, bygget 

til ~ U nion- Pacific Blmene, vist i Fig. 10. 

Denne Maskine har seks koblede Hjul, 77" i 

F ig: 10. 

Diam., en firehjulet Boggie foran, med 331/ 2" 

Hjuldiam. og et Par LøbE'hjul 45" i Diam. 

Maskinens Vægt i tjenstf. Stand er 99,3 Tuns. 

16,6 Tons bæres af Boggiehjulene, 63,1 Tons 

af de koblede Hjul og 19,6 Tons af Løbehju

lene. Totalvægt af Maskine og Tender i 



tjenstf. Stand er 160 Tons. Cylinderne er 
henholdsvis 22" X 28" med afbalancerede 
Stempelglidere. 

Fyrka8sen er af samme Længde og Bredde 
og samme Risteareal som ovenfor omtalte 
Maskineri j den er imidlertid lidt dybere, hvil
ket giver en lille Ji'orøgelse af Hedefladen, i 
dette Tilfælde 179 K\81rat-Fod. Kedlen, der 
er 70" i Diameter, bar en Hedeflade af 3,(lii3 
K\'adrat-Fod, Rørenes er 2,874. Af de sidste 
er tIer kun 245, sammenlignet med 413 paa 
den forrige. Rørenes Længde er 20', og Ked
lens Celiterlinie lt ~ g er 9' og 5" over Skinne
top . Tenderen ' er af nøjag tig samme Form 
og Rumindhold som den furtige. Den totale 
Hjul ba9i~ er 62' og 8'1 /" og dens tutale 
Længde er 74' og 10'1. u . {Fortsættes.) 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
København ø. Afdeling. 

Lokomoti vfører Nr. 231, Gertsen, er en
stemmig valgt til Afdelingens Kasserer. 

Roskilde Afdeling. 
Lokomotivfører Nr. 266 R Frederiksen er 

valgt til Afdelingen8 Formand. 

Københavnske Afdelinger. 
Den 14. f. M. Kl. 3 Eftermiddag besøgte 

et Antal af 40 Medlemmer Polyteknisk An
stalts teknisko Samlinger. 

Deltagerne var overmaade tilfreds med 
dette belærende Besøg. D'Hrr. Professorer 
Liitchen og Hannover fore viste og forklarede 
alt, ligefra Vand bygningskunsten med Model
ler af Sluseværker, Broer (hvoriblandt mangt) 
af Kystbanens, saasom Skodsborg, Klampen
borg, Carlsberg etc.), .til Jernindustriens for-
skellige Grene. V. M. 

Aalborg Afdeling. 
Aalborg Afdelings og Pri vatbanernes hjemme

værende Personale var den 1ste Oktober ude 
at bese Aalborg Glasværk og Aalborg Portland
Cement ~'abriker. 

Først besaas Glasværket, h vor Direktøren 
straks velvilligt stillede sig til vor Disposition 
og viste og forklarede os alle Enkeltbederne 
ved hele Virksomheden. Vi begyndte der, 
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hvor det Sand og Ler, som brugteH til Glas
varerne, gravedes ud af Bakkerne bag ved 
Glasværkerne. Direktøren foreviste os de for
skellige Kemikalier, som benyttedes til de 
forskellige Glasarter, hvorefter vi besaa Glas
pusleriet, hvor de forskellige Glasrarer, Flasker, 
Vinkarall"r, Ølglas, Lampeglas etc , til virkedes. 
Med en Tak til Direktøren for udvist Vel
villie, bl'gav "Vi os paa Vej ud til Purtland · 
Cement Fabriker, som li",ger ca. 4 Km. ud en
for Aalborg paa den sydlige Side af Limfj or
den. Ved ,or Allkomst hertil bl ev der straks 
giv et Ordre til 1vhskinmest tl ren om at være 
Fører for os genn em det store Kompleks. 
Der beskæftig!'s ca.. i . 500 Mllnd, deriblanrlt 
l Maskinmester, 5 Maskinassislenter, 6 Fyr
bøder!', 3 Smørere og Il Smede og Maskin
arbejdere. Først besaa vi Maskinhusene, hvoraf 
der var 2, h~e r med 2 Dampmaskiner : 2 af 
Triplesystemet, h~er pa/t 450 Hestes Kraft, l 
Høj- og Lavtryks- og l Højtryksmaskine, saa 
der var jo noget at se for Videbegærlige. 
Fra Maskinhuset kom vi over i Kedelhuset, 
hvor der var 4 store Dampkedler, alle Rør
kedler, hvor Vandet gik inden i Rørene og 
Flammerne uden om Rørene. Derefter besaa 
vi, h\'orledes Cementen blev fremstillet, hvor
paa vi præsenteredes for Bødkermesteren, som 
straks overtog Førerposten igennem Bødker
værkstedet, hvor vi saa Maskiner, som næsten 
lavede Cementtønderne 4elt færdige til Brug. 
Efter at have beset hele Fabriken blev vi 
inviteret ind i Fabrikernes AfholdsrestavratioD, 
hvor der var dækket Kaffebord og hvor vi tillige 
trakteredes med Cigarer. Paa Kontoret takkede 
vifor den smukke Modtagelse, hvorpaa vi i Hurtig
manch gik til Aalborg, hvor Aftenen tilbragtes 
i Varietee n. Efter Forestillingen spi stes HIlre
steg. Alt i alt en lærerig og furn øjelig Dag. 

A. li o u g a a r d. 

PERSONALIA. 

F o r f l Y t t e d e er : 
l.-9. 04. 

Lokomotivfører Nr. 144 L. O. A. H. Petersen, 
Roskilde, til København H. 

Lokomotivfører Nr. 259 H. C. Pedersen, Kø
benhavn R , til Roskilde. 



If>. - 9. 04. 
Lokomulivfyrbtlder Nr. 6-:1: A. A. N. Bllrnstcio, 

Køuenham R, til Slagelse. 
LokomotiTfyrbøler Nr. 499 J . N. C. Børgr' sen' 

Sla~el se, til København H. 

1. - 10. 04. 
Lokomoti vfyrbøder Nr. 358 N. P . Sø rensen, 

G yngørt', til Københam G. 

.F o r f r e m ru e t er : 
1. - 10. 04. 

Haandværker i Kø benhllrD Nr. 8 11 H. C. V. 
l\hrtinsen ti l Loko:nutil'fyrbøder Nr. 146 i 
Glyngøre. 

A f s k e d i g e t er : 
Loko moLivfyrb øder Nr. 146 J . P. Albrektsen, 

København, med U Jgangen af S"plember 
Maaned 1904. 

Meddelelse til Afd13lingerne. 

D"t meddeles her ved de respektive Afde
lingsbestyrelser, at Hovedbestyrelsen iAnled· 
ning af den store Forflyttelse til Korsør: har 
vedtaget at ophøje Underafdelingen Korsør 
(Slageltle Afd.) til selvstændig Afdeling Nr. 19). 

E. F. O. 
L. Mauritzen, 

Sekretær. 

Medlemslisten. 

Frederikshavns Afdeling : Lokomotivfyrbøder 
Nr. 504, N. J . L. Voldby, indmddt fra 1. 
OktJber. 

København ø. Afdeling : Lokomotivfyrbøder 
Nr. &4, Rasmu ssen, indmeldt fra 1. Juni. 

Aarhus Afdeling: Lokomotivfyrbøder Nc. 241 
Bendiksen, Aarhus ø., og Lokomotivfyrbøder 
Nr. 131 Hansen, Aarhus ø" begge indmeldt. 
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BEKE NDTGØRELSER. 
- ifn -

'Er al udlibt OjJmæl kso ru hed . pII a Tur 
Sølvbryllupsrlag den 4. Oatuber bri ugps vor 
hj . rteligste 1'l1k til Pt rsoualt t H d (!t·t IItH 

Tærende D~rut . 

Frede riksh II Tn, i Oktube r ] 9U4. 

Holst Jørgensen ug Hustr u 

bO ø __ ."f' 
HUSK ~ 
• • 2=-

I utet er saa praktillk og huld bart 
sum det af mig indførte 

c~ul. Lellul~i~~ Kravetøj. 
J eg har EneuJsalg af det bedste 

engelske Fabrikata, der er fremme, og 
Mønstrene ligner saa skuffende Lær
red, at De selv paa nært Hold 
vanskeligt kan se Forskel. 

Skriv efter et Sæt, og De vil bli Te 
overbevist. 

Sendes overalt pr. Efterkrav. 
Opstaaende Flipper pr. Stk. 
Nedfaldende - _.-
Kraver - -
Manchette r - -

0,35 
0,60 

8J- I00 
0,93 _ . ... n __ 

c. PROH,ASKA, 
STRUER. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. Abonnementsprisen er l Kr. halvaarlig. Avertissementsprisen er paa Omslagets 
l ste Side 15 ø. og paa Omslaget s andre SiJcr 12 ø. pr. mm. P lads i Spaltebredde h a l v a a r l i g. 

Spaltebredden er 58 mm. 
Samtlige paa Omslage t tegnede Annoncer r re staaendo minds t II. Aal'. 

I Slu tning.>n af Teksten optagc.; Annoncer t il en P ris af 10 Øre p r. P etiLl inie eller dens Plad 3, med F radrag 
af 20 pCt. for slaaende Annoncer. 

Telefon 123. Ekspedition : Got,hersgade Nr . 29, 1. S., Fredericia. Telefon 123 • 

• Fredericia Dagblades Bog trykkeri, Fredericia. 
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