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DE ØSTRIGSKE STATSBANERS 

1 D 1 4-CYLINDER COMPOUND 

IL TOGSLOKOMOTIV 

SERIE 4 70, MODEL GØLSD0RF. 

Fra Tysk ved Otto Bendixen.

Stedet for Trykudligningsindretning er 
der paa hver Cylinder og paa Gliderkas

serne anbragt 2 Luftsugeventiler og yder
ligere paa hver Gliderkasse 1 Ricoursikker

hedsventil til 8 Atm. Højestetryk, der 
kun indtræde'r ved Igangsætning. Højtryks
cylinder- og bageste Gliderstangstopbøs

ninger ere tætnede med Huhns Kombina
tionspakning til Schmidts Stopbøsninger for 
overhedet Damp. Den forreste Stempelstang 

har lukket Støbejernsføring med Foring af 

Hvidmetal. Den udvendige Styring er efter 

Heusinge, von Waldegg med kort Ekscen
trikstang og bagud svingende Forsprings

stang, der bevæges af en særlig lang Med

bringerrundstang med Stillemøttriker. Bære
stykket til Lagringen af Kvadranten naar 

til Gliderkassen, og bærer ogsaa Lageret, 
til Ophængning af Pendulstangen. 

Den tredelte Krumtapaksel er til 680 mm.

Stempelslag. Højtryksdrivtappene er 270 
mm. i Diam. og 106 mm. lange. De ind-

. vendige Drivstænger har de · sædvanlige 
Udboringer til fast Smørelse i den øverste 

Del af Stroppen og Smørespindeler i Midten 

af forreste Lagerskaal. Akslens Diam. i 

Lageret er 260 mm. med samme Længde, 
medens Lavtryksdrivtappene ere 160 mm.

i Diam. og 140 mm. lange. Kobbelstæn

gerne har cylindriske Lagere, hvorimod 
Drivstængerne har Lagerskaale, der ved 

Hjælp af 2 Kiler kan efterstilles paa hver 
Side. Smøringen af Stempler og Glidere 
sker ved 2 Smørepumper, Model Friedmann, 

med hver 10 Udløb. Det bageste Løbe

aksellager har 35 mm. Sidebevægelighed 

og det forreste 53 mm. til hver Side. Den 

anden Kobbelaksel har 26 mm. Sideslør, 
saaledes at ved Fremadkørsel, hvorom der 
mest er Tale, alle 3 Sporkranse udvendig 

anløbe den yderste Skinnestreng i skarpe 

~NSK OKOMOTIV IDEND 



�126 

Fig. 4. De østrigske Statsbaners 1 D I 4 Cyl. Compound Iltogslokomotiv, Serie 470. Model Golsdorf. 

Diam. af Højtrykscylinder 450 mm Damptryk ..... 15 kg/cm2 Tom Vægt. ... 79500 kg 
- Lavtryks 690 Ristef lade. . . . . 4,6 m2 "Lil Adhæsionsvægt 58000 -

Slaglængde. . . . . . . . . . . . . 680 Antal Røgrør . 24 Stk. Tjenstvægt . . . . 86650 -
Drivhjulsdiam . ........ .. 1614 - Kedelrør 164 - Maksimalhastighed 80 km/t 
Løbehjuls - .......... 1034 Fa;;t Hjulstand 5070 mm 

Samlet 9450 -

Kurver, og derved blive Skinner og Hjul
bandager særligt skaanede. Drivhjulene har 
ingen Sporkranse, men ere dog forsynede 
med den sædvanlige Kegleprofil. 

Lokomotivets Fjedring er meget gunstig 
ved Hjælp af forovenliggende Bærefjedre 
af sædvanlig Udførelse ved forreste og 
bageste Løbeaksel. Samtlige Kobbelaksel
fjedre ligge under Akslerne, og de 3 bage
ste ere forbundne med Balancer. Den 
bageste Løbeaksels Fjeder er_ bagved ud
lignet ved en Tværdrager. 

Lokomotivet er udrustet med selvvirkende 
Luftsugehurtigbremse. Under Førerhuset ved 
Siden af Trækkassen ligger 2 Bremsecy
lindre med 220 mm. Slag, og hver 1800 
kg. Trykkraft. Ved en Overføring 360: 75 >< 
290: 145 = 9,6 udøves· et Bremsetryk paa 
34,600 kg., hvilket er lig 59°1o af. Tjenst
vægten paa 58,000 kg., og den paavirker 
alle de koblede Hjul · paa den ene Side. 
Sandkassen ligger foran mellem Rammerne, 
og ved Hjælp af et Haandtræk spredes der 

Sand foran de forreste Kobbelhjul. Af sær
lige Udrustninger ved Lokomotivet maa 
nævnes Blaaasbestmadraser under Kedel
beklædningen, 2 Sikkerhedsventiler (Top
ventiler) Model Cote-Muf{ler med 4" Diam., 
2 sugende Straalepumper (Injectorer) Model 
F1iedmann med Si og Fødeham, samt Vand
ledningsrer med Stangekobling og Gummi
ringspakning . Hastighedsmaaleren efter 
Haushiilter bliver dreven gennem en For
længelse af bageste Kobbelstang og dob
belt conisk Tandhjulsoverføring (Fig 4 & 5). 
Pyrometeret til den overhedede Damp er 
anbragt paa selve Samlekassen, og Ind
delingen kan let aflæses i Førerhuset. Paa 
Vandtørene til lnjectorerne er anbragt et 
Knæstykke til Varmtvandsudvadskning (Mo
del Schilhan). Tilførslen af Damp sker gen
nem en 1 riplexreduktionsuentil, Model Foster, 
fra hvilken der fører en 1 ½" Ledning forud 
og 2 bagud. Førerhuset fortsætter sig for
oven med Kedelbeklædningen, og ved Siden 
er det holdt saa aabent som muligt, for at 
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holde Kedlen tilgæn
gelig udvendig fra. 
Hele Bygningen viser 
den smukke Form, 
som man er vant til 
ved Golsdorfs Loko
motiver, og som næ
sten har dannet Skole 
raa det evropæiske 
Fastland. Tenderen er 
4 akslet, og med 21 
111 3 Vandindhold kan
den tilbagelægge en 
længere Strækning 
uden at tage Vand. 

Begge Lokomotiv
erne Serie 4 70 blev 
afleverede kort før 
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Krigens Udbrud, saa 2 C Iltogslokomotiv, Serie 109, foran Wiener Sydbanegaard. 

der hidtil ikke har kunnet finde Prøvekør- + 182,50 C og Kvælstof:ved + 196,5.0 C), hvorved

sel Sted. For Tiden gør de Tjeneste paa Vædsken stadig bliver iltrigere. Hvis der saaledes er

Tauernbanen Villach-Salzburg. Det her fordampet 65 pCt. af Væ<lsken, indeholder den nu

beskrevne Lokomotiv er det første 4_kob-
lige saa megen Ilt som Kvælstof, medens den til en

lede lltogslokomotiv indenfor det Omraade, 
der hører under Foreningen af tyske Jern-
banedirektioner. 

Glem ikke at sende nødl'endige Meddelelser 

til Hovedbestyrelsen og Bladet. 

AUTOGEN SVEISNING OG 

SKÆRING. 
Foredrag af Professor H. I. HANNOVER. Direktør for 

den polyt. Læreanstalt. 

II, Brint-I l t f l a m m e n. Fortsat. 

Hertil haves Brint og Ilt paa de vel kendte Staal
f!asker. B r i n t e n o g  Ilt e n kan f r e m s t i l l e s  ad elek
trolytisk vej, saaledes som det her i Landet sker paa 
Aktieselskabet Dansk Ilt- og Brinifabriks Fabrik i 
Aarhus. I nogle Aar har Fremstillingen ål Ilt efter 
lindes System vundet mere og mere Indpas og dri
ves af samme Selskabs Fabrik paa Amagerl). Lin
des Metode benytter følgende Forhold: Naar man 
fremstiller flydende Luft, indeholder denne Ilt og 
Kvælstof i samme Forhold som det hvori de findes 
i Luften, men naar ma,J1 lader den flydende Luft for
dampe igen, ekspanderer Kvælstoflet hurtigere end 
Ilten formedelst de forskellige Kogepunkter (Ilts ved 

Begyndelse kun indeholdt c. lfs Gang saa meget. I 
samme Fabrik fremstilles Brint efter Frank og Caros 
Metode, hvorved Vandgas bringes til Frysning ved 
Hjælp af flydende Luft, og dens Indhold af Kulilte 
og Brint dernæst skilles ved Fraktionering, idet!Kul-
ilte koger ved + 1900 C og Brint ved + 252 o C. ' 

I l t  o g  B r i n t  l e v e r e s  p a a  S t a a l f l a s k e r, hertil
lands mest paa 40 I, til 125 å 150 Atm.'s Tryk, o: 
med et Indhold af c. 5 ms. Disse Staalflaskers Ind
retning vil jeg forudsætte bekendt, Kun skal jeg an-
føre, at de leveres lukkede med en V en t  i l  - Fla
skeventilen -, som ved Brint ligesom ved andre 
brandbare Gasarter er skruet paa med Venstregevind, 
ved Ilt med Højregevind for at undgaa, at ved en 
Fejltagelse en Iltventil skrues paa en Brintflaske eller 
omvendt, hvorved der kan risikeres Eksplosioner. 

Fra Flaskeventilen paa Vej til Svejsebrænderen, 
maa Ilt eller Brint passere en R e d u k t i o nsv e n t i l, 
da man i Brænderen højst bruger 3 Atm.'s Tryk. 

En ældre Reduktionsventil fra Draegewerk i Ly
bæk ses paa Fig. 2. 

Den fæstes til lltfladens Ventil med Omløbermø
trikken A. Smudssien H skal holde Urenheder til

bage. Kanalen i B kan spærres mere eller mindre 
med den paa Vægtstangen C siddende liaardtgummi
skive Z. Naar man drejer Fløjskruen G imod Fjed
ren F's Tryk, trykkes der paa en Kautsehukmembran 
E og gennem Vægtstangen D paa C, saaledes at der 
aabnes lidt for Kanalen i B og kan ske Udstrøm
ning gennem Tuden M af Gassen, som ved dt"n 
smalle Passage har faaet sit Tryk betydelig reduce 
ret. For f;(l;)t Tilfælde, at det ikke er autogen Svejs-



ning, men til autogen Skæring, at Reduk
tionsventilen bruges, er der ligefrem en 
Inddeling til Brug ved Indstilling af G efter 
Godsets Tykkelse. Hvis Trykket i Ventil
huset stiger, giver Membranen E noget 
efter; og derved vil Fjedren S dreje C lidt, 
saa at .der spærres lidt mere for Kanalen B. 
Omvendt, hvis Trykket i Ventilhuset synker 
lidt. Indholdsmanometret K viser Trykket i 
Flasken, ·medens Manometret L viser det 
reducerede Tryk. For, at ikke, naar man 
aabner for Gassen fra Flasken, Manometret 
K pludselig skal blive udsat for et for .stort 
Tryk, fører der en lang, snæver Vej dertil 
langs Gevindet og den i denne Hensigt ind
satte Prop /. Hvis der opstaar et stort Tryk 
-i Ventilhuset, aabner Sikkerhedsventilen
sig, der bestaar af Delene N, 0, P, Q og R.

Ved denne Konstruktion har det imid
lertid vist sig a t  R e d u k t i onsven t i l  en  
kan  brænde  eksp lo  s i o ns_a g t ig- t og 
slynges bort. Draegerwerk har i den Anled
ning gjort Forsøg for at finde Aarsagen, 
og Forklaringen fandtes at være følgende: Naar der 
staar Ilt af lav Spænding imellem Staalflaskens Fla
skeventil og Reduktionsvenstilen, og der saa aabnes 
hurtigt for Luftventilen, drives nævnte Ilt voldsomt 
frem imod Haardtgummiskiven Z, der derved kan 
blive saa varm, at den bryder i Brand, og derved kan 
ved den tilstrømmende lit selve Reduktionsventilen 
komme i Brand. Draegerwerk har derfor indført den 
i Fig. 3 viste Forbedring, hvorved der er tilføjet et 
lille Rør W bag Sien H. Herved sker Kompressio
nen og Opvarmningen ikke mere umiddelbart foran 
Haardtgummiskiven Z, men er forlagt til det ring
formede Rum V, hvis store Metaloverflade afleder 
den skadelige Opvarmning. 

V ig t igt e r  d e t ,  a t  m a n  ikke  smøre r  Flaske
ventilen eller Reduktionsventilen, der hører til Iltfla
sken, me d O l i e  e l l e r  F e d t ,  thi disse Stoffer bli
ver let antændt, hvor de udsættes for komprimeret 
Ilt, og deres Antændelse forplanter sig til de for 
Iltens Berøring udsatte Metaldele, saa at man lige
som i forrige Tilfælde kan faa en Eksplosion. Hvis 
man smører den Forskruning, hvorved Reduktions
ventilen forbindes med Ledningen til Brænderen, 
med Fedt eller Olie, risikeres ingen Eksplosion, da 
Ilten jo her er under reduceret Tryk, men man faar 
Ventilen ødelagt, ved at dens Metaldele brænder un
der stærk Sprutten af Gnister. 

Fig.·4-5 viser en  Br i n t-l l t b r æ nder  fra Drae

gerwerk. ilten og Brinten ledes ad Slanger til Tu
dene A med samme Tryk, der ved store Brændere 
kan være indtil 3 Atm., men ellers kan være bety
delig mindre. Ilten og Brinten strømmer gennem 
Rørene og Dobbelthanen B, der kan lukke for dem 
begge samtidig, gennem Mundstykket C ind i Blan
dingsrummet D, hvor de blandes inderlig sammen, 
før de træde ud af Brænderspidsen og tændes. E er 
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Fig. 2. ÆldreJReduktionsventil fra Draegerwerk. 

H 

Fig. 3. Forbedring ved samme. 

en Nippel. Paa Brænderen er anbragt et Beskyttel
sesskjold imod Varme og Gnister, men ofte skruer 
Arbejderne det af og bruger det ikke. 

I 1775 opdagede Ptiestley Knaldgassen, og efter 
Lavoisier skal den første Knaldgasblæseflamme have 
været anvendt af de Saron. Det af Drummond 1826 
-27 benyttede Drummondske Kalklys, der bestod i
at Kalk glødedes i en Knaldgasflamme, var opfun
det af Sir Ooldsworthy Ouerney. Men disse ældre
Knaldgasflammer, til Brug i lille Maalestok var saa
ledes indrettede at de to Luftarter lededes i to kon
centriske Rør og først mødtes ved Udstrømningen.
Da man indsaa Vigtigheden af, at Luftarterne blev
blandede inderligt, naar man vilde have en stor
Varmeudvikling, gik man over til, som ved den viste
Brænder, at blande dem før Udstrømningen. Teore
tisk talt skulde der ved Forbrændingen af 2 Dele
Brint og 1 Del Ilt kunne naas en Varme af 67000
C, men da den dannede Vanddamp dissocieres, syn
ker Temperaturen til 2100 å 24000 C. Ved Indførel
sen af Blandingskamre! faar man imidlertid en eks
plosibel Blanding i dette, som man risikerer, at Flam
men slaar tilbage i. Brænderens Metal begynder da
at brænde. og udsende Gnister, og man maa derfor
straks lukke for Dobbelthanen B. Længere end til Blan-
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dingskamret kan Flammen ikke slaa til
bage, thi selv om Brintflasken er ved at 
blive tom, vil llten lettere kunne søge 
ud af Brænderspidsens vide Kanal end 
tilbage til Brinten ad en af de snævre 
Kanaler, ad hvilke de to Luftarter nor
malt træder ind i Blandingskamret 
under en spids Vinkel med hinanden, 
saa at de virker sugende paa hinanden, 
hvis deres Hastighed er noget forskel
lig. Den Fart, hvormed Antændelsen 
kan forplante sig fra Flammen og- bagud, 
kaldes Tændhastigheden, og den er for 
en Flamme af 2 Dele Brint og 1 Del 
Ilt 2300 m pr. Sekund. For at Tilbage
slagning ikke skal ske, maa Gasblan
dingen træde ud af Mundingen med en 
større Hastighed end 2300 m. Ved au
togen Svejsning maa man imidlertid 
bruge betydelig mere Brint, da ellers den 

Fig. 4. Brint-lltbrænder fra Draegerwærk, set fra Siden. 

ved Vanddampenes Dissociation dannede frie Ilt ilter 
Metallerne, som skal svejses. Dissociation af Vand
damp vil nemlig aftage, naar der tilføres et Over
skud af et af Spaltningprodukterne, idet efter en Lov 
i den fysiske Kemi Ilttryk x Brinttryk er konstant. (I 
Stedet for at forklare Virkningen af Tilførslen af 
Brint i Overskud paa denne Maade, forklares den i 
Reglen simpelt 'hen ved, at Brinten virker til at gøre 
Flammen reducerende, men det er ikke rigtigt, hvis 
man opfatter denne Forklaring, som om Brinten 
skulde virke ved at reducere Iltet, efterhaanden som 
dette dannes ved Vanddampens Virkning paa det 
smeltede Metal. Hvis saa var, vilde der jo ved Re
duktionen dannes Vanddamp, der af det smeltede 
Meta! straks vilde dekomponeres og give Anledning 
til ny Iltning, og Brintens Virkning var jo da ube
gribelig. Naar Oranjon og R,osemberg i deres se
nere nævnte Værk p. 28 anfører, at Brintoverskud
det virker ved at fortynde Vanddampene, er dette 
heller ikke rigtigt, idet man da lige saa godt maatte 
kunne tilføre en indifferent Luft som Overskuddet 
af Brint). Man bruger derfor 4 il 5 Dele Brint for 
hver Del Ilt og derved modvirkes Dissociationen. Med 
nævnte Blandingsforhold behøves en betydelig min
dre Udtrædningshastighed, da Tændhastigheden for 
en saadan Blanding er betydelig mindre end 2300 
m. Ved meget stor Udstrømningshastighed risikeres,
at smeltet Meta! blæses bort. Med 4 Gange saa me
gen Brint som Ilt bliver Flammen c. 19000 C varm•

Det var Sainte-Claire Devi/le, der konstruerede 
den første Brænder, som brugte Ilt og Brint, der 
forinden var sammentrykkede hver for sig, og han 
opnaaede at bringe Jern og Platin til Smeltning. 
Men det var først, da Ilt og Brint blev fremstillet i 
det store, at man begyndte paa at anvende Brint
iltflammen til autogen Svejsning af Kobber, Messing
Jern etc. til hinanden, og Æren herfor tilkommer 
Societe anonyme r Oxhydrique i Bryssel. 

Helt bliver man imidlertid ved_ Anvendelsen af 

C 

D 

Fig. 5. Do., set i Snit. 

Brint-Iltflammen aldrig af med Dissociationen af 
Vanddampen, og derfor heller aldrig helt af med 
Iltningen af Metallerne, der skal svejses. Dels under 
Hensyn hertil, dels da Acetylen-Iltflammen giver en 
Temperatur af c. 40000 C og giver en vis Varme
mængde for omtrent den halve Pris som Brint-Ilt
flammen, indskrænker Anvendelsen af Brint-lltflam
men sig til Svejsning af tynde Plader af Jern og 
Staal eller lettere smeltelige Metaller og Legeringer, 
idet det ved sværere Dimensioner kniber med at 
holde Varmen høj nok. G'anske vist er, naar man 
lejer Staalflaskerne, den nødvendige Installation iil et 
Bcint-Ilt-Svejseanlæg meget billigt, men det samme 
gælder en Installation for Acetylen-lltsvejsning, naar 
man lejer Staalflasker med Dissous-Gas -, hvorom 
senere. 

Jeg har her kun beskrevet selve Brænderen og 
Flammens Dannelse. At beskrive Brænderens Haand
tering, Vanskeligheder ved dens Brug etc., vilde 
føre for vidt. fortsættes 

Besøg altid Din Afdelings Møder 

naar Du har fri. 

BELGIENS INDUSTRI OG 

JERNBANEV ÆSEN 

Siden Verdenskrigens Udbrud har intet 
af de krigsførende Lande lidt saa uendeligt 
som det lille nevtrale Land Belgien, og med 
Undtagelse af de fjendtlige Stormagter, fin
des vel næppe nogen Nation i hele Verden, 
som ikke beklager dette Lands Lidelser. 



For at faa det rette Indblik i Forholdene, 
skal vi, efter en anset Kilde iblandt de an
gribende Lande, gengive en Udtalelse, som 
tilstrækkelig illustrerer de Bevæggrunde, 
der har foranlediget Ønsket om, at gøre 
Belgien til en tysk Provins, samtidig med 
at enhver heraf kan slutte, at den nuværende 
Krig udelukkende er Kapitalens Falliterklæ
ring, og at Kampen udelukkende drejer sig 
om Industriens Erobring af Verdensmar
kedet. I den nævnte Udtalelse siges der 
nemlig: 

Iblandt Europas Industristater kommer 
det lill.e Belgien i første Række, og det har 
i saa Henseende aldeles overfløjet det tyske 
Rige. Det er Indvindingen af Stenkul, som 
danner Grundlaget for den belgiske Stor
industri. De gamle sydlige Kullejer omfatter 
i den vestlige Halvdel Egnen ved den franske 
Grænse fra Mons til Namur, medens den 
i den østlige strækker sig fra Maastal til 
Liittich. Desuden er nye Bjergværker under 
Opførelse i det saakaldte Campine i Pro
vins Limburg. I det sydlige Distrikt ligger 
det bekendte Barinage, en Landstrækning 
syd for Mons, Centret omkring La Lauviere 
og Sambredistriktet, hvis Industricentrum 
er Charleroi. I Centret omkring Charlerqi 
og Luttich findes den belgiske Jernindustri. 
Kongerigets Stenkulsproduktion beløb sig 
i 1912 til ca. 23 Millioner Tons; mere end 
hele det i Østrig-Ungarn udvundne Kvantum, 
og langt mere end Halvdelen af den franske 
Produktion. Af Raajern har Belgien i samme 
Aar fremstillet 2,3 Millioner Tons; i samme 
Tidsrum har Tyskland med Luxemburg fa
brikeret 17,6 Millioner, England 9 Millioner 
Frankrig 4,9 Millioner, Østrig-Ungarn 2,6 

Millioner. For rigtig at kunne forstaa Be
tydningen af disse Tal, maa man tage Lan
dets ringe Fladeindhold og dets Befolknings
antal i Betragtning. 

Den mest bekendte og storbelgiske Jern
industri er Cockerill i Seraing ved Luttich. 
Efter hvad der meddeles i en anset instruk
tiv Publikatfon om Belgien, dets Land, Folk, 
Stat og Hær, som for kort Tid siden er 
udkommen hos Ullstein og Comp. i Berlin, 
i Udgaven "Die Kriegstaschenbiicher" var 
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Cockerill en engelsk Emigrantfamilie, der 
omkring Aaret 1800 opdukkede i Verviers• 
og der oprettede et mekanisk Uldspinderi · 
I Aaret 1816 anlagde John Cocherill Eta 
blissementet i Seraing, med en Kapital paa 
16 Millioner Francs. Foretagendet er · en 
blandet Drift, som omfatter Kulgruber, Høj_
ovne, Staal og Bestanddelefabrikationen. I 
Nutiden har vi i Tyskland noget lignende 
men i betydelig større Omfang. I mange 
Aar var Cockerill en Art Unikum, og en 
betydelig Pioner for det tekniske og orga
nisatoriske Fremskridt. 

Særlig betydningsfuld er den belgiske 
Zinkindustri. I Aaret 1912 har Belgien pro
duceret ca. 200,000 Tons Zink, d. v. s. med 
Undtagelse af Tyskland meget mere end 
noget andet Land i Europa. Tyskland frem
stillede i nævnte Tidsrum ca. 269,000 Tons. 
Omtrent Halvdelen af Belgiens Produktion 
falder paa et enkelt Foretagende, "Vieille 
Montagne" i Anglaur· ved Luttich. Frem
stillingen af ren Cink er en belgisk Op
findelse, som ved Understøttelse af Napo
leon d. I. bragtes frem for Offentligheden, 
af Kemikeren Daniel Dony i Luttich. Al
mindelig bekendt er den meget gamle Vaa
benfabrik i Lilttich, der dels som meka
nisk Stordrift og dels som Husindustri 
beskæftiger et større Antal Arbejdere til 
ret gode Lønninger. Fabriksindustrien ligger 
hovedsagelig i Hænderne paa "Fabrique 
Nationale d' armes de geurre", som gælder 
for at være en Mønstervirksomhed for præ
ciseaus-mekanisk Arbejdsinddeling. Ikke 
langt fra Luttich ligger Glasværket "Chri
stalleries du Val St. Lambert", der, foruden 
de bekendte Krystalvarer, tillige fabrikerer 
en Mængde mere alminrtelige Glasvarer, 
og beskæftiger ca. 5000 Arbejdere. I Nær
heden af Charleroi findes ogsaa store Glas
fabriker, hvis Specialitet er Fremstillingen 
af meget store Spejlglasplader. Værdien af 
den belgiske Glasvareeksport udgjorde i 
1912 ca. 100 Millioner Franks. Foruden 
Bjergværk, Meta! og Glasindustrien er Teks
tilindustrien en Støtte for den belgiske Han
delsbalance. Den flanderske Linnedindustri 
er gammel Husflid, som først, efter en lang 



og fortvivlet Kamp imod Englænåernes 
Maskinkonkurrence, forvandledes til en me
kanisk Fabriksindustri. I hvor høj Grad at 
den belgiske Industri overhovedet hele den 
belgiske Samfundsordning, hviler paa Eks
porten med Udlandet, viser den Kendsger
ning os, at den belgiske Eksport sidste 
Aar havde naaet næsten 30 Procent af den 
tyske Udførsel; til Trods for, at det belgiske 
Befolkningsantal kun udgjorde 1/9 Del af
Tysklands. 

Antwerpen er en af Kontinentets vigtigste 
Markeder for Gummi, og med Undtagelse 
af Amsterdam, tillige for Diamanter. :Med 
Diamanthandelen er ogsaa Diamantsliberiet, 
som beskæftiger nogle Tusinder vellønnede 
Arbejdere forbundet. Tonnagen af ind- og 
udgaaende Skibe, fra Antwerpens Havn er 
·omtrent lige saa stor som Hamborgs, og
udgjorde i Aaret 1912 ca. I 3 r,\ Million
Registertons. Den største Del af Antwerpens
Havnetrafik alimenteres af de vesttyske In
dustridistrikter, der over denne Havneby
forsender en Mængde Gods, som Kul, Jern,
Cement ad Søvejen, og til Gengæld atter
modtager andre, saasom Korn, Erts, Kunst
gødningsstoffer o. s. v. Den store Indflydelse
som den tyske Handel hidtil har haft paa
Trafiken i Antwerpen, har igen medført.
at den tyske Handelsstand er kommen til
at spille en betydelig Rolle indenfor de
belgiske Handelskredse. En Selvfølge er,
at denne tyske "Invasion" har Belgierne
ikke uden Grund i lange Tider betragtet
med mistænkelige Øjne. Det belgiske Jern
banenet er ret bemærkelsesværdig paa
Grund af sin stærke Koncentration. Paa
100 Kvadratkilometer Fladeindhold fandtes
saaledes i 1912 29,s Kilometer Bane, imod
21 ,2 i Saksen og kun 11,6 Kilometer i Tysk
land, som dog har Ord for at være rigt
forsynet med Banelinier. Trafiken er over
ordentlig stærk i Belgien, id�t "Rejseinten
siteten" tilnærmelsesvis er en halv Gang
større end paa de prøjsiske Baner. En af
de væsentligste Grunde til denne Mærk
værdighed ligger i, at der i Belgien, langt
hyppigere end i andre Lande, forekommer
længere Rejser mellem Arbejdspladserne
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og Opholdsstederne. Denne daglige Folke
vandring muliggøres ved Udstedelsen af 
ugentlige Kørekort, der i Særdeleshed for 
de længere Strækningers vedkommende er 
forbløffende billige. Arbejderne, som stam
mer fra Landdistrikterne, men som finder 
Beskæftigelse i Byerne eller Industridistrikt
erne, forbliver boende i deres Hjem, hvor 
de let, ved Hjælp af moderate KreditJaan, 
kan erhverve sig et lille Hus med tilhørende 
Gartneri eller Landeri, og ellers daglig 
rejse en 30 a 50 km til Fabrikeri:ie eller 
Gruberne. Særlig mellem Flandern og de 
sydligere liggende valoniske Industriegne, 
er denne daglige Arbejdertrafik overordent
lig stærk. En Kendsgerning er, at disse 
Forhold stiller overordentlige store For
dringer til Deltagernes Modstandskraft, men 
i Arbejdsløshedens Tid viser det, ved egen 
Hjælp erhverve Hjem, sig som et værdifuldt 
Tilflugtssted. 

Det belgiske Hovedbanenet suppleres 
gennem en Mængde Sidebaner og Lande
vejsbaner. Disse tilhører ikke Staten, men 
derimod et større Aktieselskab, hvori saa
vel Staten, Provinserne, Kommunerne som 
Private er interesserede; forøvrigt lettes og 
simplificeres Rejserne i Belgien i høj Grad, 
ved Udstedelsen af meget billige Aars- og 
Maanedskort, og som Følge af Landets Be
skaffenhed gives der næppe et Punkt, hvor
fra man ikke ved en 2 Timers Kørsel 
med Hurtigtogene kan naa Hovedstaden 
Bryssel. H o: 

D. L. & L. F.

HÆDRET LOKOMOTIVMANO. 

Den 25. Maj fejrede Lokomotivfører Anton

Christensen og Hustru Sølvbryllup. Lokf. 
Anton Christensen har forstaaet at gøre sig 
meget afholdt blandt sine Kolleger her paa 
Sjælland, og disse har derfor betroe! Anton 



Christensen flere Tillidshverv, som han alle 

røgter med stor Interesse og Paapasselig

hed. Paa Grund heraf fandt man Anledning 

til at hædre Sølvbrudeparret paa deres 

Højtidsdag og en Deputation af Lokomo

tivmænd Indfandt sig derfor i deres Hjem 

og overrakte Selvbrudeparret et Skrivebord 

med paasat graveret Sølvplade. - Vi vil 

til de smukke Ord der blev sagt den Dag 

af Deputationens Ordfører føje vor Lyk

ønskning og haabe, at vi endnu i mange 

Aar maa se A. Christensen iblandt os. 

Betal Dit Kontingent punktlig, 

Restcnu·e gavner ingen. 

FORSKELLIGT. 
.. 

Skarp Justits. 

,,Dansk Jernbaneblad" for 16. Maj finder vi om
talt den Meddelelse Afdelingsformanden for Gb. 
Lokfyrb. Afd. i nærværende Blads Nr. 8 havde øn
sket optaget ang. Hr. Lokfyrb. N. C. Jensen. Efter 
at have citeret Meddelelsen, skriver Bladet disse faa 
Ord: 

,,Det forekommer os al være el stift Stykke". 
Vi nærer ingen Tvivl om, at dette forekommer 

del ærede Blad saaledes, og vi kunde heller ikke 
tænke os noget andel fra den Side, men indenfor 
en Organisation der ønsker faste Rammer og ønsker 
at skabe Respekt for sig, skal der og maa der være 
Diciplin. 

Derfor er en saadan Meddelelse naturlig. 

Jydsk-fynske Statsbaneperson ales 

Bibliotel<. 

Lørdag den 12. Juni Kl. 8 Aften afholdes ordinær 
Generalforsamling i Bibliotekslokalet med følgende 
Dagsorden: 

I. Fremlæggelse af Regnskab. 
2. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer i Stedet for 

Maskinbeslyrer Duseberg og Assistent Groth, 
der begge afgaar efter Tur. 

3. Valg af en Revisor og en Revisorsuppleant i
Stedet for de efter Tur afgaaende Assistent 
Torrild og Assistent Davidsen. 

4. Eventuelt. 
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Regnskab l.Aprll 1914-31.Marts 1915. 

Indtægt: 
Kassebeholdning fra forr. Aar .......... Kr. 740.98 
Ord. Bidrag fra lnteres. . . . . . . . . . . . . . . . . - 5521.35 
Godtg. I. bortk. Bøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 14.30 
Indvundne Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 34.16 

lait Kr. 6310.79 

Udgift: 

Indkøbte nye Bøger ....... ........... Kr. 1144.00 
Indbinding af nye Bøger. . . . . . . . . . . . . . - 497 .40 
Indkøbte Bøger til Erstaln. for udrang. 924.65 
Indbinding af Erstatn. for udrang. Bøger 

samt Vedligeh. af Bøger . . . . . . . . . . - 534.05 
Tryksager og Katalogtillæg. . . . . . . . . . . . - 107.25 
Inventar ......... ... .. ............... - 29.10 
Porto, Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 8.35 
Afskrift af Bogblade . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 80 
Brandforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 56.35 
Bekendtg. i Jernbanetidende . . . . . . . . . . 15.40 

Lønninger til Bibliotekar med 2 Med-
hjælpere, Bud, Regnskabsfører og 
for Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1720.00 

Kassebeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1273,44 

lait Kr. 6310.79 

Antallet af Interessenterne udgør 1291. 
Biblioteket indeholder nu ca. 11000 Bind. 

3366 X 

6511 b 
6574 b 
6711 b 

6748 

6749 

6750 
6751 
6752 

6753 

6754 

6755 

6756 
6757 
6758 

6759 
6760 

6761 
6762 

Meivoirer og Breve, udgivet af Julius Clausen 
og P. Fr. Risl, Apoteker Claus Seidelins 
Optegnelser om sit Levned 1702-1782 

Krigen 1914. II. Østrig-ungarsk Rødbog 
Opfindernes Liv. II 
Verdenskrigen. Forskellige Afhandlinger og 

Pieser 
Jeppe Aakjær, Jens Langkniv 
Oluf Brøns Appelt, Haandbog i Drivning af 

Frugt og Grøntsager 
Martin Andersen Nexø, Folkene paa Dau

gaarden. Drama i tre Akter 
General, Sir R. S. S. Baden-Powel, Mine Op-

levelser som Spion. 
Florence L. Barclay, Tidens Hjul 
E. F. Benson, Familien Osborne 
Louis BoM og Carl Dumreicher, Gemt og 

glemt. I 
Chr. Buur, Folke-Undervisning i Aarhus før 

1814 
Alfred M. Danvig, Lærebog i Frugt- og Grønt

drivning 
J. H. Fabbre, Insliktets Mysterier hos Insekter 

og Edderkopper 
Kai Friis Møller, Belgiens Lyre 
Elisif Fiedler, De tre Herremænd 
Jacques des Gachons, Rokoko. En Kærlig

hedshistorie 
A. J. Gejlager, Min Barndoms By. Digte 
Christian Gjerløv, Synd. Københavnerbilleder 

fra det 20. Aarhundrede 
Clitclife Hyne, Kaptajn Kettles Forlis 
J. T. Juhl, cand. polit., 20 Kapitler mod Ge

orgeismen 

6746.,. 
747 
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6763 Nicoline Kirkegaard, Malvina Steensdatter Rettelse. 
Blicher 

6764 ab A. C. Larsen, Gennem mange Aar. Foredrag 
og mindre Afhandlinger 

I Nr. IO, Side 115, 2. Spalte, 4. Linie, staar "Røg
rørshætten", læs Røgrørsoverhederen".

6765 Laur Laursen, Cecilie Falch. Et Ungpige-
portræt 

6766 Grundlovs-Bogen PERSONALIA. 
6767 Poul Levin, Riber & Søn. Skuespil i tre Akter 
6768a-e Martin Luthers Liv og Hovedværker 
6769 H. Martensen-Larsen, Stjerneuniverset og vor

Tro 

Forflyttede er: 
1 / 6 15. 

6770 Theokritos udvalgte Digte 
6771 Peder R. Møller, Isen brydes. Skuespil i fire 

Lokf. K. E. Nielsen, Aalborg til Aarhus H. 
Lokfb. 0. P. Petersen, Khh. G. I til Ribe 

Akter W. 0. W. Christensen, Ribe til Kbh. G. l
6772 
6773 
6774 

Ingvar Nielsen. Christian Frederik 1813-14 
Frank Norris, Dyret Afskedigede er: 

Sl/7 15. E. Phillips Oppenheim, Den hemmelige
Traktat. Roman 

6775 Einer Rasmussen, Hvorfor jeg ikke er Af-
holdsmand 

Lokf. A. C. Frederiksen, Slagelse, efter Ansøgning, 
med Pension, paa Grund af Svagelighed. 

6776 Knud Rasmussen, Min Rejsedagbog. Skil- Sl/s 15. 

6777 
6778 
6779 

dringer fra den første Thule Ekspedition 
Georg Rønberg, Giordano Bruno, Roman 
Valdemar Rørdam, Lykkelige Barndom 
Gudmund Schiltte, Altyskerne og Danmark 

Lokf. S. V. Hostrup, Struer, med Pension paa Grund 
af Svagelighed. 

Død: 

27/5 15. 
Lokf. C. R. Jørgensen, Kjøbenhavn G. 5. 

Bytning. 

En Lokomotivfyrbøder i Nyborg ønsker snarest 
at bytte med en Kollega i København eller sjællandsk 
Provins. 

Bladets Redaktion anviser. 

� <!arløbtrg ,ilø tttr 

� 
lJerdens fineste! 

I -
OVE C. BJERREGAARD 

Tlf. 10127 Reventlowsgade 14, Tlf. 10127 
v. Centralbanegaarden.

Spisestel - Kaffestel - Servantestel. 
Vinservicer - Toiletbordsgarniturer - Krystal. 

= Statsbanernes Personale 10 0/0 Rabat. =

l;5 

� .J I 

I 
EMANUEL MØLLER & Co. Vinhandlere. 

St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold) Telefoner 4519-2897 
Kvaliteten_ gør Udslaget. 

Ved nye Etableringer og eventuelt Skijte af Leverandør vil d'Hrr. Købmænd ikke 
blive skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med os. Som Orundfor dette 
anføres, at vi siden Etableringsaaret 1895 har opnaaet meget betydelig Omsætning 

Johanne Petersen, Blomster/ orretning 
Specialitet: Smukke og billige Kranse. 

Grundlagt 1885. Vesterbrogade 16. 1 lf. Vester 2520.

I 
Godt økonomisk Nyt! 

Klingry Sæbespaaner. 
Den mest økonomiske og let

teste Maade at bruge Hushold
ningssæbe paa. Faas overalt I 

En gratis Kop Kaffe 
kan alle lave sig - for dobbelt Vægt 

faar Enhver, som køber i 
Kaffeforretningen "Kronen" 

saaledes at ved Køb af 1/8 kg faar De 
¼ kg (li6 ½ Pd.) af vore fine Kvali• 
teter, scm sælges til almindelig Bu
tikspris a 37 og 40 Øre pr. 1/ 8 kg, og 
saaledes dobbelt Kvantum til hver Vægt 

som købes. 
Husk! Husk! 

Kan�l�rr�IDin��n ,lmn�o· 
50, Oehlenschla[ers[ade 50, 

Hj. af Istedgade. 

JOHS. JENSEN 
Tapetserer og Dekoratør. 

Dybbølsgade 32. Tlf. Vester 2312 x. 
Udfører alt til Faget henhørende. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion og Ekspedition: Vesterbrogade 98 a 2. Kjøbenhavn B. Tlf. Vester 2895 v. 
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig-. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Annonce-Ekspeditioner: { For Kjøb�nhavn: C. Hansen, Sommerstedgade 22 2, Telefon Vester 4011.
For Provinsen: L. Rasmussen, Hans Tausensiade 14, Odense. Telefon 2 2 88, 

-
--
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