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Nr. 13. 

Lokomotiverne af Litra K. og C.s 
Skinnetryksforhold. 

Den i · forrige Numer beskrevne ny 
.Lokomotivtype er konstrueret under 
Hensyn til de i Udlandet indhøstede 
E rfaringer ; den har med sine 13 Tons 
Akseltryk paa Driv- og Kobbelbjulsættet I 
samt 12 Meters total Hjulstand . naaet 

'20,f.o. ~v-tC\, cA,, 
I 

1. Juli 1903. 

vægtens Centrifugalkraft skiftevis forøger 

1 
og formindsker Skinnetrykket i F orhold 
til Kørselshastigheden , hvorhos den ved 
Stempelstangens skraa Stilling fremkaldte 
iodrette Komp osant af Stempeltrykket 
ogsaa forøger Skinnetrykket, saal ænge 
Stemplet paavirkes af et Arbejdstryk, 
men formind sker det, naar Stemplet 
paavirkes af Kompress ions- eller Mod-
tryk. 

Nogen større Ind fly delse vil den i 

·• '2~ ... t~VAW - • - 1"'{,h. fo.-v 6u.to.~ (<-t,c, <-V ,(i,111\,(1 51\.J.v. 
- •-. ... .. ,,,,r,,,., . 

det Maksimum, der for Tiden kan an-
vendes pas vore Hovedbaner. 

Den mindre - Sporpain-irkning og det 
mindre Hjulslid, som tillægges disse 
nye Lokomotiver fremfor de ældre, søges 
nærmere. paavist i de hosstaaende 
l!'igurer. 

Skinnetrykket sammensættes i Hvile-
stillingen af Hjulets Egenvægt + Hjulets 
Belastning; under Gangen kommer her-
til, at den lodrette Komposant af Kontra-

Hjulet værende Kontravægt ikke have, 
idet den væsentligste Del' af den tjener 
til Afbalancering af samtlige roterende 
Masser. Tilbage bliver derfor kun den 
Del af Kontravægten, der afbalancerer 
de frem- og tilbagegaaende Masser, og 
af disse bliver· kun 8 °lo eller 20 · kg. 
afbalanc~rede i D rivbjulet; alene fra den 
hertil svarende Kontravægt hidrører den 
Centrifugalkraft, som faer Indflydelse paa 
Skinnetrykket. 

3. Aargang. 

Stempeltrykkenes lodrette Komposan-
ter er derimod ret betydelige, og deres 
Ind flyd else paa Skinnetrykket vidt for-
skelli g, om Angrebspunkterne ligger 
udenfor Hjulene eller mellem disse i 
Krumtapakslen. I Figurerne er de af-
satte paa Løbekredsen og sammensatte 
med de tilsvarende Komposanter fra den 
nævnte Centrifugalkraft, saavel for højre 
som for venstre Hjul. Ved deres Be-
stemmelse er forudsat, at Lokomotivet 

bevæger sig 
med en Ha-
stighed af 70 
km. /Time med 
en F yldning i 
Cylinderen af 
l 5 °lo, b vor-
efter det teo-
retiskeindika-
tordiagram er 
konstrueret og 
Stempeltryk -

kene fundne 
for de forskel-
lige Stempel-
stillinger. 
- Den yderste 
Cirkel angiver 
i begge F igu-
rer Hjulets 
Løbekreds, og 
ud fra denne er 
Resultanten af 
de før nævnte 
Kræfter afsat 
radialt, !;. idet 

den med 
Prikker gennembrudte;Kurve betegner 
venstre Hjul, medens den anden Kurve 
med Kry d sene betegner højre Hjul. 

Endvidere betegner °Linierne med 
dobbelte Kryds og dobbelte Prikker den 
til Stemplernes l!'remslag !-!Varende Del 
af Løbekredsen, hvis Yderpunkter er 
afmærkede med Pile ; enkelt Prik og 
enkelt Kryds gælder paa samme Maade 
for Stemplernes Tilbageslag. De af 
Kurverne indesluttede Arealer er skra-



verede saaletles, at kraveringen fra 
venstre nedad mod højre gælder højre 
Hjul, medens Skraveringen fra højre 
nedad mod venstre gælder venstre Hjnl, 
og man vil af disse skraverede Arealer 
i de to Figurer uden videre For klaring 
faa et Bepeb om, hvilken Variation 
Skinnetrykket er underkastet for en 
Hjulomdrej::iing ved hvert af de to 
Lokoruotivt.yper. 

De for højre og venstre Hjul gæl-
dende samtidige Skinnetryk er afsatte 
ud ad samme Radius til Løbekredsen, 
og l\laalestokken, so ll.l er afsat paa 
Radius OA til begge Sider af Punkt A. 
er valgt med Radius OA = det hvilende 
Skinnetryk = 6,600 Tons paa hvert 
Hjul, medens Afstanden fra Centrum til 
Radiens Skæringspunkt med Kurverne 
angiver det til Hjulets Stilling svarende 
totale Skinnetryk paa henholdsvis høj re 
og venstre Hjul. Til Eksempel angiver 
ved Litra K Radius OC det hvilende 
Skinnetryk for begge Hjul , Stykket BC 
den ved LokomotiYets Bevægelse frem-
kaldte Forøgelse paa højre Hjul og 
Stykket CD den samtidige Formind-
skelse paa venstre Hjul, hvoned de 
bevægende Skinnetryk for denne Hjul-
stilling bliver henholdsvis OB = 8,35 
Tons og OD = 5,85 Tons. Den ugun-
stigste Stilling. ved Lokomotiver Litra C 
viser derimod et Rkinnetryk for Radius 
OC af 7 ,3 henholdsvis 7 ,8 Ton s. 

I begge Figure r Jindeti 4 Kurver, der 
er afsatte ud fra Centrum i den an-
givne Maa}estok, og betegner de vand-
rette Paadrkninger, som under Lokomo-
tivets Bevægelse optr.ges af Akselkasserne; 
ogsaa dis e Kurver riser en Letydelig 
ugun stigere Paavirkning af Litra K end 
af Li tra C, men da de Undersogelser, 
som har fø5t til deres Konstruktion, 
endnu ikke er afsluttede, skal de ikke 
nærm ere omtales her. 

Konduitelister. 

Vi har tidl igere her i Bladet draget 
til .l!'elts mod dette efter vor Mening · 
lidet retfærdige Grundlag for Straffe-
retspleje. 

Da Resultaterne af Konduitelisternes 
Indsendelse atter i dette Foraar viser sig 
for os i Form af mere eller mindre for 
Lokomotivpersonalet forstaaelige Skri vel-
ser · fra Generaldirektorat eller Maskinchef, 
kan vi ikke undlade at omtale de Følel-
ser, med hvilke disge Skrivelser omfattes 
af Lokomotivpersonalet. 

Da Lokomoti vpersonalets ansvarsfulde 
Gerning danner et overordentligt vigtigt 
Led i Sikkerhedstjenesten paa vore J arn-
baner, idet dette Personales Agtpaagiven-
hed, Snarraadighed og sunde Beregning 

af allehaande irregnlære Forhold i første 
Række udkræves for at sikre Togets 
sikre Fremførelse, har det ogsaa sin store 
Betydning, at dette Personale opdrages 
i Selvstændighed og Bevid stheden om 
økonomisk Tryghed, saaledes at ikke 
Frygten for Stillingsfortabelse eller Ned-
sættelse bliver det dominerende i Lokomo-
tivmandens Handlinger under dennes 
Tjeneste paa Lokomotivet. 

I et saa uensartet sammensat Perso-
nale som Jernbanens kan det selvfølgelig 
ikke undgaas, at deI føres streng men 
retfærdig Justits, o~ '.lvor der sker Ornr-
trædelser af givne Instrukser, eller hvor 
Personalet paa anden Maade gør sig 
fortjent til '.Tilrettevisning for at for-
hindre Gentagelser, maa dette tage sin 
Straf, men hvor denne er udsonet, bør 
dette fuldt 11!1 gælde so m Kvittering for 
Forseelsen, ~aaledes at Lokomoti vperso-
nalet bliver fri for rlenne ink, isitoriske 
Straffe maade, som Konduitelititerne i 
Virkeligheden kau give Anledning til, 
idet der som Regel ikke paapeges be-
stemte :Forhold, i hvilke Modtagerne af 
ovennævnte Skrivelser sigtes for at have 
gjort sig skyldige i, og derfor betragtes 
de af Lokomotivpersonalet som en Uret-
færdighed , der kun skaber Utryghed og 
oftest ikke føles som andet end Forføl-
gelse fra en nærmere eller fjernere 
Foresats Side. 

25 Aars Jubilæum. 

Den lste Juli fejrede vor Kollega 
Lokf. R. iel sen i København sit 25-aarige 
Jubilæum som ansat i Banernes Tjeneste. 
Jubilaren blev nemlig ansat ved det sjæl-
landske Jem baneselskab som Fyrbøder 
1. Juli 1878 efter dog fø rst at have ar-
bejdet paa Banernes Værksted 1 Aar og 
gjort Tjeneste som Reservefyrbøder i 2 
Aar. 

Jubilaren, der altid har været en god 

Kammerat,· overraktes som E rindring fr a 
Kollager paa J ubilæurnsdagen et Guldur 
med In skription og inviteredes til et 
Festmaaltid , der dog først vii blive af-
holdt senere, da den travle Som_mertid 
nu lægger Hindringer ·i Vejen for talrig 
Tilslutning. 

Behj ertet Daad. 

Atter er det lykkedes 2 af vor Orga-
nisations Medlemmer ved en resolut og 
kæk Handling at redde 2 Men neskeliv, 
idet Lokomotivfører W rag e og Lokfrb. 
Ch ri s tiansen , der den 7. April d. 
A. fremførte Tog 1104, kort forinden 
Toget naaede Overkørselen ved Valby 
Langgade opdagede 2 smaa Børn i Spnret. 
Da Toget var at rent Godstog, kunde 
dette ikke bringes til Standsning· tidlig 
nok, og Børn ene · vilde ufejlbarlig være 
blevne knuste, hvis ikke Lokomotivfyrb. 
Christiansen var løbet foran Maskinen 
og med Fare for sit eget Li, frelst 
Børnene. 

Generaldin,ktoratet bar tildelt saavel 
Lokomotivføreren som Lokomotivfyrb øde-
ren en anerkendende Skrivelse samt en . 
Ducor paa 20 Kr. for udvist Konduite. 

Man erindrer et lignende Tilfælde, 
hvor Lokomotivføreren fik en Du cø r paa 
30 Kr. og Lokomotivfy rbøderen fornden 
flere Pengegaver hlev DannebrogsThand 
for at fre lse et Barn paa Frederikssund-
banen, og maa forbauses over den Skala, 

· hvorefter der belønnes, da man skulde 
mene, at lige Arbejde krævede lige Løn. 
Hvad Aarsagen kan være til, at de to 
Børns Redning takseres til mindre end 
Redningen af det ene Barn, vil for uind-
viede ikke være let at afgøre, men et er 
givet, at hvis det er Sparesystemets 
Konsekvenser, der har gjort Udslaget, da 
er . man inde paa et Skraaplan, der kun 
kan skabe Misnøje og Misundelse blandt 
Personalet, og paa den Maada skaber 
man ikke et offerberedt og paapasseligt 
Lokomotivpersonale. 

Hr. Redaktør! 
I Dansk Lokomotivtidende Nr. 11 er 

indført en Retteise til Bladet Nr. 10, 
hvor jag er bleven aeført som Kilden 
for en Udtalelse om Talforh11ldet mellem 
Lokomotivførerne og Lokomotivfyrbø-
derne. Denne Udtalelse er imidlertid 
ikke fra mig, ejheller fra H.' Christian-
sen, Aarhus, men fra Lokomotivfyrbøder 
Th()msen, Køqenha.vn H., hvorfor det 
bedes rettet i førat ·udkommende Numer 
af Bladet. 

.Ærbødigst 
G. 0. F. Lund, 

Lokfrb. 107, Kbhv. G. 
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Uddrag 
af 

Regnskaberne for Regnskabsaaret 1902-190:3 vedrørende Syge- og 
B·egravelseskassen for Statsbanerne i Jylland og ~""yn. 

' I 

, Regnskabsaaaret 190 1-1902 afsluttedes med enKassebeholdni'ng af 2758 Kr. 97 Øre; denne er i 1902-1903 trods 
forøget Statstilskud fuldstændigt opbrugt, saa at man. endog har maattet .overføre Udgifter til et Beløb af over 4000 Kr. til 
næste Aars Regnskab. Det er navnlig Udgifterne til Medicin. og Sygehuspleje (herunder Behandling paa Tuberkulose-Anstal-
ter), der i 1902- 1903 er vokset stærkt, mede.os saadanne Poster som P engeu nderstøttelser, Lægehonorar, Begravelseshjælp og 
11lorske11ige Udgifter.:: (Bandager, Bade, styrkende Midler, Massage m. m. ) har holdt sig nogenlunde uforan.dret. 

Indtægt. 
Kr. Ø. 

1. Bidrag af InterPssenter i Klasse I. ..... . 70,9:.11 63 
17,433 59 
6,507 34 

2. do. 1> do. i Klasse II A. . . . . 
3. do. 11 do. i Klasse II B ..... 
4. Statsbanedriftens Tilskud (ordinært 24,690 Kr., 

ekstraordinært 30,300 Kr.) ... . .... . 
5. Mulkter ......... . . ..... . .... . 

54,990 00 
1,232 31 
1,678 63 
4,815 88 

6. Netto Provenu ved Salg af fundne Sager .. 
'I. Græsleje og Lejeafgift af Area.ler .... .. . 
8. Betaling for Adgangskort til Banen . . ... . 730 00 
9. Betaling for Opslag paa Stat.ioner og Holde-

pladser ..... . . ... .. . .. ..... : 
10. Renter ... . .. ..... .. . . ... . . 

150 00 
390 85 

11. Tilfældige Indtægter .. ..... .. . . .. . . 67 50 
157,927 76 

Aarets oderskud (j fr . nedenstaaende Anm. ) 2,755 60 

Anm . 

-----
160,683 36 

Aare t har i , irkeligli.eden givet et Underskud af 
25,569 Kr . 97 Øre, idet 18,600 Kr. af det undei; Ind-
tægtspost 4 optagne ekstraordinære Tilskud af 30,300 
Kr. er særligt bevilget ved T11lægsberillingslovP.n for 
1902- 1903 til Dækning af Sygekassens Underskud . 
og et Udgiftsbeløb af 4,214 Kr . 37 Øre (MFJdicin 383 
Kr. 78 Øre, Sygehuspleje 3,128 Kr. 00 Øre, Lægehonorar 
170 Kr. 00 Øre, Begravelseshjælp 40 Kr. 00 Øre, Be-
fordringsudgifter 79 Kr. 50 Øre, Forskellige Udgifter 
413 Kr. 09 Øre) vedrørende næn-ærende Regnskab 
paa Grund af manglende Midler har maattet føres til 
Udgift for Regnskabsaaret 1903-1904. 

Udgift. 

1. Pengeunderstøttelser ...... . 
2. Medicin ......... . .... . . 
3. Sygehuspleje: 

a . Almindelig Hospitalsbehandling 
b. Kysthospitaler .. . .. . ... . 
c. Sindssygeanstalter .. ..... . 
d. Øjen-, Øre-, Næse- og Halsklinik. 
e. Anden Klinikbehandling . 

4 . Lægehonorar: 
a. Almindeligt Lægehonorar 
b. Honorar til Special. i Øjensygd . 
c do. til do. i Øre-. Næse- ogHals-

sygdomme . .. ..... . . . 
d. do. for anden Specialistbehandl. 

samt Accouchementsforretn. 

5. Begravelseshjælp ........ .. . 
6. Befordringsudgifter: 

a. Dræsine- og Troljekørsel .. . . 
b. Vognkørsel . ... ... . . .. . 

R.r. Ø. 

18,960 95 
1,066 85 

318 62 
2,908 14 
2,143 83 

45,130 39 
2,350 40 

2,643 00 

1,877 17 

1,542 61 
1,03 l fi3 

7. Koutorudgifter ......... . ....... . 
8. Anskaffelse og Ved ligeholdelse af Inrentar . . 
9. Rt1jseudgifter for Bestyrelsen ..... . .. . . 

10. Fornkellige Udgifter: 
a, Bandager, Bind o. I. . , . . . . 1,636 71 
b. Bade . . . . . . . . . . . . . . . 1,418 69 
c. Styrkende Midler,Vin,Børnemel, 

mineralske Vande o. I. . ... 
d. Luftpuder,· Sprøjter, Dou cher 

og andre Apparater ... 
e. M.ass1:1,ge og Elektricering. 
f. Diverse . . ..... . 

669 37 

152 19 
2,186 96 

229 84 

STATUS. 
Kr. 0 . 

Beholdning i Kassen Aarhus den 31. Marts 1903 3 37 Sygekassens Kapital den 31. Marts 1903 . . ... . 

Kr. O. 
19,705 88 
47,466 82 

25/l98 39 

52,001 06 
5,960 00 

2,574 14 
812 91 

40 40 
430 00 

6,293 76 
Hi0,683 36 

Kr. Ø. 
3 37 --- -----

Aarhus Afdelings 
Skovtur. 

Efter Bestemmelsen afholdt Aarhus· 
Afdeling sin Sko,tur den 18de Juni. 
Denne, der foregik pr. Dampskib til 
Ørnereden , Selistria, Varna og Frederiks-
høj, .ar sa,rdeles vellykket. 

Klokken 2 samlede ca. 60 Damer og 
Herrer ved Dampskibsbroen, li.vor et 
Øjeblik efter >Marselisborg.:: ankom og 
tog disse om Bl'rd og <lerpaa sagde Aar-
hus Farvel og stod ' ud af Havnen, ud i 
den dejlige Aarhus Bugt langs Kysten 
af det prægtige, skovklædte Landskab. 
Vejret var ikke saa blidt som det kunde 

,ha,e været, en lille Regnbyge en Gang 

imellem ledsaget af nogle stærke Vin.d-
stød fik l> MarseJisborg« til at neje og 
rulle i den oprørte Sø, - dog bemær-
kedes det ikke, at Neptun fik noget Ud-
bytte af'"Sine Anstrengelser for at gøre 
sig bøs. 

Ankommen til Ørnereden serveredes 
med Kaffe, hvorefter Sangkvartetten sang 
nedenstaaaende Velkomstsang. Sangen, 
der gjorde megen Lykke, er forfattet af 
Lokfrb. Harder Petersen. 

Efter at Selskabet en Times Tid 
havde set sig om ved Ørnereden, spad-
seredes til Selistria, hvor dflr serveredes 
med Øl og Sodavand, og Bakke op og 
Bakke ned igennem den prægtige Skov 
gik det videre over Varna til Frederiks-

høj, i hvis festsmykkede Spisesal man 
Kl. 7½ gik til Bords. Den ypperlige 
Stemning, som havde hersket paa hele 
Turen, kulminerede her ved Udbringeisen 
af en Masse Skaaler og Lever, som det 
her vilde blive for vidtløftigt at notere, 
dog skal bemærkes, at Hr. Maskininspek-
tør Duseberg, som Tak for en for ham 
og hans Hustru udbragt Skaal, i vel-
valgte Ord udbragte en Skaal for et godt 
Samarbejde, og Hr. Lokfrb. V. Hansen 
i en ypperlig lille Tale og med begej-
trede Ord udbragte et Leve for vor 

fælles Moder, vort skønne, kære :Fædre-
land, hvortil Forsamlingen gav sin Til-
slutning ved staaende at afsynge 11Der er 
et yndigt Lande . 



Efter at Formanden Hr. Bailey havde 
ønsket Velbekomme, begav Selskabet sig 
ud i det smukke Haveanlæg, hvor Kaffen 
serveredes, men snart kaldte Musi·kkens 
lokkende Toner til Dansen , og gamle og 
unge svingede sig med Liv og Lyst til 
Kl. 1, hvorefter rnhver gik til sit med 
Bevidstheden om at have tilbragt en 
behagelig og gemytlig Dag. 

At det lykkedes saa mange at faa 
fri fra Tjenesten for at deltage i Festen 
skyldes den store Imødekommenhed og 
Velvillie, som blev udvist af d'Hrr. 
Maskininspektør Duseberg og Lokomoti v-
mester Bl;liley, og det beviser tillige det 
gode Forhold , som er til Stede ved 
Maskinafdelingen Aarhus. H. C. 

* * 
Velkomstsang._ 

Velkomstsangen lyder 
ud i Skovens Bal, 
vær Velkommen byder 
,i med Toners Tal; 
under gro nM V æld 

* 

vi til sildig Kvæld " 
fojre vil_ en Dag 
i et muntert Lag. 

Her paa Ørnereden, 
her ved Bjerg og Dal 

· Bølgens ·slag forneden 
herlig er. og· sval; 
her ved Klippekyst 
vi med kraftig Røst 
byder hver især: 
vær velkommen her. 

Herligt her i Skoven , 
høre Fuglesang, 
Vindens Sus foro ven 
sælsomt lyde kan; 
i det bløde Løv 
dufter Blomsterstøv, 
og hver lille Blomst 
byder os Velkomst. 

Gid den Dag maa blive 
rig paa Glæde stor, 
holde højt i Live 
-ror Forenings Ord: 
Enighed gør stærk, 
Kundskab Underværk, 
H j æ 1 p hver Kvinde, Mand, 
hjælp o~, hæv vor Stand! 

Nordisk Lokomotivmands-
Forbnnd. 

Præsidenten - har gennem Lokomotiv-
manna- och Maskinist-Tidning tilsti1let I 
rlen danske Forbundsbestyrelse følgende 
6 Punkter til Besvarelse: 

1. Er Tjenestegøringsforholdene for 
• Togtjenesten tilfredsstillende 

2. Er Eksam ensspørgsmaalet nøjagtig 
lost . 

3. An ses Tiden for Lokomotivperso-
nalets Pensionering at st aa i et 
rimeligt F orhold til Tjenesten. 

4. Ønskes Lokomotivmanna- och Ma-
skinist-Tidning som obligato..risk 
F ag- og Foreningsorgan for dansk 
og norsk Afdeling ogsaa paa Deres 
Sprog. 

5. Hvor og naar skal næste Lokomoti v-
mands-Kongre s afholdes. ,. 

6. Forslag om en Kandidat til Præsi-
dentværdigheden . 

De 3 førtl te Punkter har allerede faaet 
sin Besvarelse, som det ,il ses af Loko-
motivtidenue Nr. 11 for I 903 under 
Punkt 1 a : 1, 4 og 5 paa For6und s-
bestyrel sesmøctet d!c' n 25. Maj d. A .. 

De 3 sidste Punkter er tilstill et samt-
lige Medl emmer af Forbund sbestyrelsens 
danske Afdeling til Udtalelse. 

Fredericia, den 25. Juni 1903. 

Hr. Redaktør! 

L. Mauritzen, 
Sekre·tær. 

Herved tillad er jeg mig at anmode 
Dem om at oply se i et af de første 
Numre af Lokomotivtidende, at det 
Byggeselskab, der forsøgtes oprettet in-
denfor de københarn.ske Lokomotiv fø rere, 
desværre maa betragtes som op givet, 
idet Grundene i Godsbanegaardens Nær-
hed bliver holdt i en saa høj Pris, at 
Huslejen - ligesom i de almindelige 
Lejeboliger - bliver for dyr. Opførelse 
af Husene i en· større Afstand fra Gods-
banegaarden savner - eft'3r derom ind-
hentede Oplysninger - Tilslutning hos 
de Interesserede. Med Tak . for Optagel-
sen tegner jeg 

B øjagtelsesfuld 
V. Mottlau. 

Meddelelse 
til' 

Afdelings bestyrelserne 

Da dat er meddelt Redaktionen , at 
ikke alle Driftsbestyrere ved de private 
Jem baner erholder nærværende Blad, · 
bedes de ærede Afdelingsformænd foran-
ledige, at samtlige under de respektive 
Afdelinger ligg,:inde Privatban~rs Drifts• 
bestyrere og Maskinmestre samt Stats-
banernes Maskininspektører, . Maskin-
ingeniørassistenter, Lokomotivmestre og 
Lokomotivformænd erholder et Eksem-
plar af Bladet hver Gang, selv om den 
paagældende Banes Personale ikke staar 
som Medlem af vor Organisation . . 

Samtidig anmod~s d'Hrr. Afdelings-
formænd om inden den 10. Juli d. A. at 

opgive, hvor mange Eksemplarer af 
Bladet der er nødrnndig for den dem 
underlagte Afdel ing, samt senere i be-
timeli g Tid meddel11 eventuelle Æn-
dringer. R e d. 

FORSKELLIGE :MEDDELELSER. 

Beklædningsspørgsmaalet. Da dette 
Spørgsmaal har saavel pekuniær som 
sanitær Betydning for Lokomotivperso-
nalet, er der i indeværende Maaned atter 
til stillet saavel Generaldirektorat som 
Maskin chef fornyet Andragende om Be-
kl ædning til Lokomotivpersonalet, og 
man maa baabe, at dette Spørgsmaal 
maa kunne løses til Lukomotirmændenes 
Tilfredshed . 

En Telefonsamtale. Der er tilstillet 
os følgende Brudstykke af en ganske 
karaktei;istisk Telefon samtale mellem to 
københavn ske Depoter. 

En Foresat af 6te Trin (h øjrød i 
Kammen af Tjen esteiver) ringer sit Nabo-
depot op. >Hallo·! Maa Lokomotiv i'ø rer 
N. N. køre sin Tur?« · 

En Foresat af 3die Trin (med størst 
mulig Flegma): Hm. - Lokomotivfører 
N. N. - Tja! - hvorfor ikke? - har 
han gjort noget? < 

lste Foresat (lidt mindre ivrig): >Ja, 
gjort noget, - - ja, det var jo ham 
der var Skyld i - -, ja, jeg mener, det 
rar jo ham, Uheldet skete for i H.< 

~den Foresat: >Ja, F ..... pine 
mig maa han køra ! 11: 

- Tableau! 
Det kan man kalde misforstaaet 

Tjenesteiver. 
Fredericia Afdeling afholder General-

forsamling Torsdag den 16. Juli d. A. 
Kl. 8 E ftermiddag pr. paa Etablissement 
»National 11: . Dagsordenen vil senere blive 
bekendtgjort gennem Opslag. Forslag, 
der ønskes behandlet, . maa være For~ 
manden i Hænde senest den 10. Jul i 
d. A. Bestyrelsen. 

Beskæftigelse. 
En pensioneret . Jernbanemand, der 

bar Dagen til sin Raadighed, og som vil 
tage Ophold i Fredericia, kan faa en let 
Plads ved Kontor11rbejcte (Kasserervirk-
somhed) ved at indiægge Billet mrkt. 
»Kasserere paa nærværende Blads Kontor. . 

Bytning. 
Undertegnede søger paa Grund af 

~ iftermaal at bytte med an ugift I Kl., . 
eksamineret II eller III Kl. Fyrbøder til 
at rangere i Oddesund Nord. 

· H. Jensen, 
Fyrbøder I Nr. 299. 

Trykt i 
, },' redericia Da.gblad• s Bogtrykkeri 

i Fredericia. 
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