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,Glidende Skala. 

Den glidende Skala, indført p::H1 den i1yc 
Lønningslov; V il komrirn hl. a Cvir ke paa e,t 
Tidspu:nkt. da Varepriserne' efte1� al s�,1dsyu
lighed vil gaå 'nedad, da vi hai· 'faael Lov til a't 
g.ø1�e hel,e Dyrtidskampagnen 111ed uden a11det 
R,esultat end de igennem Organis·�1tim1011· til-
kæmpe.ide Dyrlidstillæ,g. ·· · ., · · 

Lad os unde1rsøge Spø'rgsmaal,e_l: ihenl er 
de·\. de'i· fr,em�kaffer den Beregning, efter hYi[
ke1n Auton\.aten · virke.r oa hvoa·ledes skaffes 
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'fallerne til veje? Hv:em del er ved '\1i. Det er 
' Statistisk Depanteinemts der ved at konferere 

de forskellig,e Priser med h ve:randre:' Hndei,� 
den Procent. som de Varer, der·_ bruges· ·i 
e1n Husholdni!l1g, er stegen eller falden i Pris, 

• og derefte,r skal saa Lønne111 rett0s... nersotn
denne Biestentmelse af Prisforholdet vai� fuldt

. . 
- , 

paali:delig. dersom man saaLE'des -mllte:matisk
, kunde bestemme alle Forhold, :sa.a · ,·-ar- .en af 

Skavankerne v,ed Slrnl�en f\jenwde. Men kan 
man �o paa, at StatisliS)<''-Deiparten1:e.n,L er·i 
Stand til .at vær,ei Lønregulator for o�, og •at 
vær,e det paa 1e1n saadan Maade, s,aa .ikke �Ilene 
Samfundert, men ogsaa Tj,enestemændene, kan 
være ,tjente •dermed. Herpaa tvivl,e·t7 ;'rt , .

· I sidste Be:r1e:t111io.g fr::1 Depaste1n�n.l;el .. op
lyses d6r, at Priss,tjgpjng;e;n side111 1914 e_11 ,82
p'Ct., en .i, og fo· ;sig ret, l�rafti_g �Stigning1 .,� i
Tjeinestem�d sk�l b'ertale Vary1�1 .n1Jed.qW\ Pri�.
der forlanges af. Købn1ænde1nci af . lh�sej1c;i:11:ei,
med eHer:uden N�vnets Til,ladd&e, af:·B�ge;r1ne,

7 •. ,·; ,_,._ .... c. 

af Skomage\t'eu, ,epten,,h�n :P_u_J1.ecL,dc;r. ?alhn 
. 

.:) 

eHer Sør�elnsen slet og reL skal beAal<:; _?kat, 
'Lys, VarmE:'., saal0de:s !som .Kommunen, Kul-. 
grosser,eren _eller Tørvefahrika11te11 for I anger. 
skal ,betale Smør, Flæsk, Æg, saakdes son,1 
Bondmi.forlanger, skal betale Kartofler,,Grønl
s get1: (Blqmster· udelade�), saaledes som Gart
/1.e�·e1·1 forlang,er og ikke saal�dcs som ··stp1i,-,.. 
stisk Departement oplyser .Prisen e_r; .\'i y,e,d,, 
at deinne Bie,re1g\1ingj hvor, værdifuld og ?ply

.se1J1de den eind kan være, ikke. er ganske ) 
Ov,e.rensstemmelse med del d,aglige L_i,vs v.il,-
1(,e:lige Forhold. 'Lad •os tagei etnkeHe Varer :fr�1111 

' . _, . -

oo· se hvor meo1et de er steane. saa kommer-vi · b b · b . , • . . , . .
til et helt a;ndet Resultat. Smør)w,s�er· mt 1,75 
pr,.½ kg.,. (ø.r Krigein svi,ngede-Prisep_ meH�m 
1,07 og.1,2 Kr. pr. ½ kg., men her gælder de.t, 
at Smør maa. betragt€s'· som Er'stalning, . foF
·Margarinen, og altsa,a- maa vi,· n,�ae. vi. s.k,al
u'nde:rsøge Forske:llen mel lem. den nuvære1nde 
Smørpris -og , Prise:n' før Krjgen, · ;unders�g1e 
P1,isforske,Uen mellem Smør og Margarine, .gør 
vi dette. saa kommer \!(·_til dt>t Rest1llat, at. yi 
før brugte 55 _ a 60 . Øre, Il VOl: vi . ,Jl�l � br1uge,r 
1,75, altsaa ,ein Stigning af 291,6 .pCt. Oksekød 
detr :før Ki:-igen lfOst�de 80 Ør,e. b�,tG;les llll mil 
270. altsaa--e:n Stigning al' �3?,5, p�l.·, K?11t9f\E;r
købtes 'tidligere fol' 4-5 K1·. pr. Td., vil ni.'an
ml spørge Ql.11 Pris-en 'hos "en Landbruger, saa
e1r cl.en i Decep1bef:.>l\ifoan • f� · 1'.2 Kr. ell et" 26fi
pCt. højeire .. i11æik,ep-riser11·e� vel noget f<;>rskel
lig. Vt be�a.He; ff,}r1 1:(_rigen J2. a J:i f?1:q,.fQr, ep
Liter .o,g; gi'ver, l1Lt 36·a. 40 Ø�·�;t:llei",eti. S,tig-
_nil�g _a.f �00 ·pCt. ·J

'.
aaled(j.�; k�ll,\Flf'r.})l_i�\\.'

i�;d
at f.i;emd,E.11,ge. den ene: V ::1resort ef(er de1rJruJdcn 
-' • ' - -· - ., � , ' 1 �· l ,1.' 1 .'_ . 
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med. samme R�ultat. Skotøj og Klæder et 
steget med fl.err,e hundrede pCt. og ikke 82 
pCt., som Statistisk Departement 'oplyser. Der� 
som vi :nu skulde hav,e vor-e r.:-ø1l!llin!gei· ·bet-1eg
netj.e udelukkiende ,efter Pepartertrentets Op
lysningeir, vilde . vi, . og er d�rfor ogsaa til 
Dato ko:rnmen slemt tilkort. · Men foruden. 
Stigningen paa de almindelig,e V a:rer, maa og
saa tages i Betra:gbning de!l1 almil1,delige V•el
standsstig'ning. Lad os tænke os;

1
,�t Tje:neste

m:ændene vied doo nye Løtnning'slov bliver, ti,1-
delt en Løn, der i aUe l\tlaader yder os Veder
lag for vort Arbejde. som, sat i Fo1,hold1 til 
de111 øvrige Befolknings, er fuldt retfærdi�(alt
saa saal,edes, at deir ydes os baade · øko:nomisk 
og socialt. hvad de:r tilkommer os, og saa dertil 
knytte den glidrende ��alp,., saa vilde vi alti\:f, 
deirsom Automaten virk:ecte, sikkiert holde os 
paa dette økonomiskie Stade. M�n dersom Au-

.. tomaten svigter paa et enkelt Putnkt, f. i;:i<'s. 
de:n almindeli:ge Velstandssttgni:n,g, saa \nHde vi 
miste Terrain t social Hense�nde., Netop »aa 
dette Punkt maa s•elv: Tilhængere indrørri�1, 
at m'an ik,k;e er sikkier. 

Detrsom vi undersøger .de statistiske Tal for 
E-lll længer:e Aarræ;kke. saa vil vi sei, 1Ut vi netop 
kan komme· saadan afsted. D.ersbm vti havde 
haft den ,glidende Skala i 1&76,

1
.saa vilde vi 

i 1908 have faaet udbetalt samme Løn sow i

1876; vi vilde altsaa i de:nne Periode havre haft 
en fuldstændig Stilstand, m'ede:q� de:n · øvrige 
Befolkning gik m'eg,et i�tærkt fremad, og sam
tidig kunde Samfundet med god Ret have paa
staaet, at vi fik, hvad der tilkom os. 

Vore BestræbelseT for Fremtiden skal der
for ikke 1gaa • i Retning af den glidende Skala, 
men derirnod i Retning af en kraftig Organi
sation, der kan sætte sig ved F orhand.lings
bordeit som den af Parterne, der raader ov-er 
Arbejdskraften og som føler s'ig stærk nok 
til baade at vurdere og forlange Ptis-en herfor 
og til at føre Kravet igennem. 

Tjenestetiden:' 

I ,10• 

de, Tj,enestetidsiregler, hør.er man stadig, at 
' 

dissEl Regl,er end.nt\ ikke ,er _traadt i• Kraft og 
at de· først 2 Aar efter Krigens Ophør skal 
ge!l1n,emføres .i hele --:der-es Ud.strækning. Man 
maa nu eirindte. at det var i 1915, at Organi
sationæ1 indgik. paa de nye flegler, dengang 

I 
. . . 

da man hav.de den voldsomt stærke Tråfik. 
;;Man m®te dejnig'.ang, at det næsten vilde være 
umuligt under de for-eliggende Forhold at 
gea1nemf121,r,e ·ein "tud.gribende Regulering. M�n 

· man tør vel tnok sige, at ingen paa det Tids
punkt havde tænkt sig Krigen af saa lang Va
righed. De omtalte "2 'Aar efter Krigen" har

· ,man undeo.· deim1e Forudsætning givet Admi
nistrationen til at gennemføre Reglerne, som
sandsynligvis m'aatte gennemføres stykkevis.
bl. a. fordi der kræves en større Forøgelse af
Perso:nalet.

'Mein Forholdene har u,dviklet sig ga:nske
anderledes ,end det s.aa ud til i 1915; der .er
'ikke tilnærmelsesvis . den Trafik som under·
111onnale Forhold. Og naar man samtiåig tæn
ker paa, at Staten søger at finde Arbejde til
de ,a-rbejdsl'ø� ,.-- saal·ed-es lyder det da stadig

· -. virker det helt parodisk at høre, at visse
af _Statens Embeds:mænd søger at spare ;11etop
paa -et Punkt, hvor det drejer sig om,. at flere
Mooneskie:r ku'nde faa Beskæftigelse. Na;i_r m·an
kommer m'ed � H:envisnin,g til ov,en�wta1te,
V.e111tetid, kan S:tandpunkt1et naturligvis jturi
disk set forsvares, me111 i Betragtning af Ar
bejdsløshedie.n og Forholdene i det hele taget
_forekommer det os, at man nok kunde have •
været 11.o·get ffiieire ly,p.høre overfor de af Per
sonal,et fr:emsattre Krav. · 

Forhaabeintlig er den Tid snart inde, hvor , 
man kan sige, at,1Krigen er sluttet, og man 
faar da at se. om Distrikterne hurtig vil �øge 
at :ge1rme:mf øre Reg}r�e eller om mai� vil for
hale Ti,d�n til den yderste Termin. 

• Ov,eralt var man i Depotenit;, S:ektionerne _
og Distrikterne i ,(fil Samtale om Tjenestefor
deling.oo kommer ind paa de i sin Tid af Or
ganisationeih og Administrationeir Atormulere-

• Det i �orrige Niu:m!mier af Bladet �mtalte Lov
forslag om 8 Timers Arbejdsdag i all1ei pri
vate Virksomheder, vil, som omtalt, ikke di
rekte berør:e os; me111 man1 maa selv.følgelig
forv,e111te, at Mjnisfor Ha s·s i !Il ;g - Jø r g, el n:
s·-e!n ikke vil lade vente længe paa sig med et 

�Lovforslag om Geinll-emf ørelsen af 8, Timers
Dag1eh for Statens Tj€llestemænd. i Virksom-

r 

• 
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heder, hvor ,der· er Dø��rift. Man kan natur
ligvis ikke• gennemføre dette helt paa sam-
me reg,elmæssige Ma'ade som' i den p1ivate h:
dustri i hvert Fald ikke for Banernes Ved-

, 

kommende; men 8 Timers A1�bejdsdage1I1 kan 
gives TJe:nesterriændene; saal,edes at Maks
imum bliver 48 °T i mer s T j ellle s t e  i

Ug,e n. 
Anvender man dein Formel, som er anvist 

i Tjenestetids.reglernes § 4, kommer man til

ganske an'dre Tal, nemlig i Sted'et'for 48/7 X 30 = 205

Timer om Maa:i1eden, 2 4 5 T1imer maanedlig 
som det maksimale, det· vil altsaa sige 40 Ti
mer mer•e om Maa:neden ellld hvad Miri1ster 
S t au n i  .n 'g s Forslag -lyder paa for Døgn
drift. - Det var altsaa det vor Administration 
i 1915 kunde tænke sig at .gennemføre - ad 
Aar,e. ·" 

I Lovforslag:et staar der, at der mindst skal 
være 1 Fridag om Ugen, altsaa hver 7. Dag, 
men i vore Tjenestetidsreglers § 26 staar der: 
at vi mindst skal hav1e 52 Fridage om Aaret 
og i'ng,ensinde mindr•e end 3 Fridage pr. Maa
ned. 

I Distrikterne har man fortolket dootie § 
saal,edes, at 1en Tj,enestemand flere Maaneder 
ig'.einnem kun fik de 3 Fridage pr. Maa
n€d, altsaa en Fridag hver 10. Dag. 

Vi har dan Opfattels·e. at Re!g'.lerne er for
ælde1ct'.e. inden de nogensinde træd.er:. ud i Liv el, 
og at ae maa underkastes en gerinemgribende 
Revisio'n, saa at de kommer paa Højde med 
Tidoo. saavel af Hensyn til Personalet soni af 
Heinsyn til, at dfr de,rv:ed skaffes Beskæftiglelse 
til flere Men:nesker. 

Det vilde værie rimeligt, om den Kommis
sion, dier i sin Tid tned'Satties for ·at udarbejde 
Tjeinesfotidsre/glerne. igen ;traadte sammen. og 

1 undell'kastede dem en grundig Revision, saa 
at de br�tes i nøj,ere Overensstemmelse med 
dø Rørelser, der er oppe i Tiden, og man maa 
da haabe. at' Repræsentanterne for Admini
strati.onen i !r101gen Grad vil forstaa at s,e Sa
_gen.1 ogsaa :m:ed Tjeinestematnden,iS Øj�1!e, saa
leldes at HeJgl•er,ne i prak'tisk Hense'ende vil 
vær� gode at arbejde m·ed og skabe den Til
fredshed blandt Lokomotivmændene, sQm 9-et 
nu i høj Grad skortar paa. Det er do1g ganske 
klart .. at dein Reg�ng og den Rigsdag, der 11,U 

indfører en 8 Time.rs Arbe1'dsdrn11 i en Ræk-
� q t,: 

ke p r i v a t e  Virksomheder, ikke ka:n skyde 
lilside de Krav om Lig1eslilling, c:ier stilles til 
S t a t  1;m s � 1 ·�• som' Arbejdsgiver. 

. , � • q •r;..1.t.\ '·h; 

En Forsinkelseshiutorie. 
I 

l.J \.)4 

.,_i. 
Fortolkningerne af die forskellige Lønnings-

bestemmel��-giver stadig Organisationen. en 
Del Arbejde. Det Udvalg, der hidtil har be� 
skæftiget sig 'mied dissie Sager, har haft nok at 
bestine, men Hesulta�et har har ikke svaret til
forventningerne skønt Organisationen kun i

de Tilfælde, hvor d!en mente� der forelaa be
r'ert:tigede Krav, har frem'm;et Sagerne: Trods 
dette har Ries:ultatelrlfte'siqm! sagt ikke væ:ri0t som 

f., •. -forvrutet. og dette har, vel sin Aarsag i den 
sm,1aalige Fortolkningskunst, deir efterhaa:n
dein synes at bl'!ede sig, no-get vel meget paa 
St. Jørgensborg. 
"'Vi menetr iog har'altidimient, at Fortoll�ni11Jg;e111 
af

1 i:l-e om tal te Bestem'mels-er altid bur-de gaa 
. i Favør af Personalet. De gamle Romere 
havde en Lov, der bød: Naar Dom111eren er 
i Tvivl, skal han frifinde, den A11klag1ed�. Vi 
mener, at 'naar Generaldirektoratet skal afgive 
eit sikkert ·skøH.; bøP. det tage mest He1nsyn til 
den bundn-e, den økonomisk svage Part, Tje
nestemændene. Men det omviendte kari nær
mest siges a:t være Tilfæld'et selv under saa
danne Omstæ:ndigh:ectie.r, hv�r ing® farlige 
Kons,ekv,ense.r kunde befrygtes. 

Sio111 sagt gaar Fortolkni'ngerne for det 
me:st� Personal,et, imod, og Smaalighed i Af
gøreilser'ne ,er det, ma:n stadig faar Øje paa, 
medens main eiHers skulde tro, at netop de 
senere Aar med drøn mere og m'ere knugende 
Dyrtid burQft, have aabnet Øjnfme paa Admi
nistration:€1I11 · Emb:edsmæn!d, saaledes at de 
ogsaa kunde se Sagen fra Personalets Side, 
. dei vilde da have forstaaet. at et Afslag i ·uhyre 
m:ange Tilfælde ,er ffil'sbetydende med økono
misk Tab og Vanskelighedoc, som netop Løn
ningsbestemmle:ls1erne tager Sigte paa at fri

PeJrsonalet for. Miyn saadanne Betragtninger 
gør vi os ikke Haab om at faa d'{lrr. til at 
a,:rJlægge. Paa dein anden Side haaber vi, at de 
nye Lønni111gsheste,:nmelselr - [laar · de- en.-

i'! fl .. 
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gang komni.e:r· efter .den aarelangc Forbcr�
delsestid - bliv,e;r· saa klare, at. spidsfindi.ge
Fortolkninger ikkt=; mere, gøres nødig:e, me)1 at
saa vel J m·ister soin' Lægmænd ne-111 t k�1n e-i-ies

• • J om. hsorledcs de skal forstaas. 1, · 

Vi skal i det følgende beskæftige os med en
lille inter1essant �ag_ - [?;ele Beløbet, del drejer
sig ,om er 45 Øre - der Yiser hvoL; megeni ZJl H , . Ulejligh�cl. man gør sig for at Ut]dgaa, al e:l

B eløb'· foommer i u·e fori<erte" Lomm r -�, . - . . " - - � . P. 

en_dda ,to forskeH{ge Lommer. ·,' 
I Lønningslovens § 19 staar der, a t_ der Lil-

\ kommm; L!)komolivpersonaliel og flere ,e,n ar
l\1iniste:ren fastsat Godtgørelse for forøg�(Fr,a
væ:relse fra H_;,ern�tedet so.m Følg"' af: For-_·
sinkdse. naar denne s,kyldes S:ne, Is.· �.Jler
andre Driftsbindringer

t', og i, Lønnii)g�be�tcm-
,melsernie..s § 10,. 4. ,Slk. staar der, at. for e'.L1
Tid af mer� end 3 ·timer over den 'plan1�1æs
sige Frayærols,e -bcla]es d�r Timepenge. ;Al

· denne Beste:mnielse n1ed flere �ndre er søgt
ændret for fle:1,e Aar siden skai vi il<ke. bet·' ' . ' ' 
komme nærmere ind paa, yj .e1'.0 jo vanl,_Lfl1,\al
Vente,, og .en Gang kom111,e1: vel, R�sulfalet.
Saadah,en BestemmeJse skulde man da tæ11k,e
var lige til, mer,1 nej, spa _ke�1der -ma11 da·arli,g,
y,or Adminjst1:ation, .for Beg1·,ebe;l . ,,,andr'c
Driftshindr(nge1r" er ,end t;1 1J aldrig. ble\;,en c�e
fineTet, m;::in aneF efte1;Jiåan<lern,, Jiva:d·. d'er

C 
·- , ik ke hører med hertil; men hvor meget der

rLumnes (dett,e Begrreb faa,r,mai1)11ceppe11pg'en-,
sh1de at vide. ' For at gør1e, det. svære,re f<;i'r
Personalet udstedte rna11 for et Pa,· Aai� sicje:11
Ordre, op1. al, Re�ningen,1 paa Gpc,ltgøi·else i
Henhold til 'ovennævnte §§ altid ·skulde. ,vmre
ledsagede · af 0i)lysningel' ,:on'l Aa·t-sag·eh fil

. Forsi1?k;lse111 da -Regnii1gen. elle·t'S ikke, Yilde
. ' \ . f blive honorer'et Den Ordre var ganske siinpell

en. Meddelelse om,. ctt in�n · i ina·nge Tilfælde
kunde. skyde en l)Vfd 1

\ iiJ_d ·ef.t�r . .,�e-ngen�: /01:'cti
Oplysningrn: v.ilde korhme tJl at mangle.'. T}et

.'er ne_rnlig ,et ret urimeligt F_9rlange:nde, �t ei1
Lokomolivfø1:e:r skulde ku1uie 1 1vide\ at ·en
Forsinkelse. med f. Ek�. Jog 92 'skyldtes el
Uhe'1d, paa ,en'; He,rline1:b:Jnegaahl!.·: .At �·et, . r. . ,, ... , maalle bli)·y ·-Acln�inistrationens Sag_ af kl'ar.e
do Spørgstnaal, s5,nos t'et iodly�ende. f!=J � alle
andre, e1,1d ,de' li:øj� Hei·'i·er 'selv." · · 

.
En D�tg bl�,,- T�g :26fa: a.flyst o.g "f·6g cl018

, tillyst og paa, Grund af de1111e F-6'ran�talt11ilig
� 

• I 

ko.ni PeiJ:soiihlet '4- ,Tirn1e/, fOL� se1!�' hjem og
. frem�endty sorp. -i�ølge her.af Regning paa Be
l!}))et', det bley 1 Time w: hver, for Lokomo
th-l'øreren 30 Ør.e og for Cokoniotivfyrbøde-
' . . . . . . 

.. . ' ren 15 · Øre. Det var ubmtvi�tel,igt; at Perso-
1ialet vat; kbnmiet for sent hjerh, a,t det Tog
de skulde have kørt ,,ai· 'aflyst og et andet Tog
tillyst. Lokomotivføreren fik R,egningeri til
bagesc11dt med ATiriiodinihg om at oplyse'Aar
sagen 'til . Forsi�1kelsen> Føreren sk'rev da:
"D.riftshi11drin�e1: i Jyllan�l", men delte var
ikk:e tilstrækk:eligt. Hvi_s Regi.1ingen ønskedes
be:talt. maatte yderligere· Oplysni'nger· frem
skaffes. IJ?Ti-dieidid saa Føi'�ren sig ikke i Stand
h'eJ·til. Og vi kunde ønske at \ride, paa hvad
Maade han skulde.·ha'.v-eskaffet 'Oplysninger11c.

,. I . . - , t - , 

H1:m skrev lilbage, at han henstillede, at mai1
ge'nnem Trafiktjefleslen skai'fede sig ycle,r'ligere
Oplysning,e1r. ,'riemie: Henstillhig tog· Maskin-

;sektionen ti1 Følge, og· nfr begynder Sagen at
vandre hele LaHclet:over for at undersøg(e Per
sonalets "Ret'' til' de usle 45 Ør·e_.
Til 2. 'fr�tfiksektion ..

.Vedlagte 2. Regninger overs�ncler ·Trafiks�ktio:nen
me�� Anmodning om at fati opv]'st, hvor i' den paa Heg
ningei'ne anførte Driftshindring bestod . .' 
' Lqkcomotivpersonalet ..førte· c1'en · 3. OkljJb,er. T,ug
2007 og skulde returnere den 4., s·. :vI. med Tog ;w18,
cler blev _aflyst og erstattet .af, '�og 4018 .. ' ' : • · ·' , ' ' '· ,}fundeirr'up.

. ' . ·•·. 

2. Trafiksektion, cl. H. Oktbr. 1918: 
Oversendes til' 4. Trafik.sektion.

Grun_ den til Tog 2018s Forsinkel'·e den ·)Jaagældeude. � -Dag tillader m.an sig at ·bede op]yst,. , · . · 
P. 'L.; Pouben.

4. Traf'iksektion cl. 15 .. Oktbr. 1918 · 
.. . .• , , ,. ' . Vidtr��endes ti.i 5, '{ rfo!,sektiqn,

:c1h >fc5.g' 2018s r Fo-rsinkeise væsentligst- skylcles Af-.
ventni11g i Freclerioia 1.-af .Tog ·2972.

• I 
· Scl1eei:.

q. Jrafikse]{tion cl. 16. '\oktbr. 1918:
' • 1 

• 

Videre,sende:s til · 6. 1�r�lf°iksektl�1l .
Tcig 2972 ank.>94 Min. forsent til Randers og tabte

'paa Strækningen Re!. f.a. '67 Min. dels ved Godsudveks
nng paa Stationerne, 'ctels ved Tab 'paa Kørselen. . . . _____ · KæhleI'.t, Oa!Ss.

. 6. Trafiks.,..ektion, cl.· 1°7. Oktbr. 1918: 
.. Tilbagesendes 2. 1'raf'iksektion.

Tog 2972_; d. _3 .. ds. afgik fra, ��rederikshavn for�i11ket
37 Min. ·1)aa Grund. _af Fiskeiæ�ning. Paa, Kørselen, og
ved Xryclsnin:gsforUe,gn i11,ger !;am l stor \,odsiri.'d!æs-

I I 

, 

" ,c 



25'5 

ning tabtes yderlib,..-,e! 23 Min til Aalborg. Fra AaJ'borg 
itfgik, Toget forsinke,t 67 Min.', paa Kørselen til Ran
ders td:,te, S Min o�; ved stor (;oC:lsud]æsnin;; l)'.l.'.1 

Stra.J.:ningen til Randeis tabtes 23 Min. hvorener Tog
2�72 ank. til Randers forsinket 98 Min'. 

, -

Stah1schmiclt. 

2. Trafik.sektion, d. 19. Oktbr. 19l8:
Tilbagesehdes l. Maski11sektio11.

Der har ·efter det oplyste været en Slorre Togforsin
kelse, men ingen egentlig Driftsforstyrrelse.· 

L. Larsen.

1. Ma�kinse�tion, d. 22. Oktbr. 191,�/ , , , 
Tilstilles Hr. Lokoinotivf.øre.r N. N. og Lok,omot.ivc

fyrbøder N. N. til Gennemsyn. Efter det opl'ysl�· k�n 
Deres Regninger ikke fremmes, da der ikke kan s,i,ges 
at 'være nogen Driftshindringer. 

Nærværende udbede•s t ilbage. 
Hunderup .. 

Som man ser blev det til ialt ni Skrivelser. 
'Saa mange Skriveiser, saa,1�11egen Ulejligl{�d! 
Men saa talende dette e1· for Systemet, der an
vendes vØ Statsbaneme. Hele det Postyr for 
at"spare 45 Øre, som Personalet, ærlig og re-
delig havde fortj,ent for den fire Timers For
sinkelse, dteir paa in�ein Maade var en Følge 
af Personalets F.ors,eeilse. Vi mener, efter de 
for.s�ellig� Skri"\nels,er at dømme, at d�r har 
været Driftshindringer, men at disse Hindrin
ger ikke har vævet "autoris,erede", og saa- lod 
man _Pe;rso:nalet selv. bære Udgiften. 

Er der ,nu et eneste Me11.m1eske paa Jordern. 
der tror, at.Ekstraudgifterne blev mindre, for
di · dert til-fældtgvis ikke va,r en "a�toris,enet" 
Hindring; vi tror det ikke, og af den Grund 
maa vi methe� at P,eirsonalet havde Ret til disse 

I I · ·-
. smaa 45 Øre. Skulde 'alt dette Sk1·iveri betales 

særskilt· tro i: vi, R:e1gnin:g1en kom til at lydte
p,aa 45 Kr. til d'Hrr: af- St. Jørgernsborg1, der 
iværksatte det. Men man har .v:el go d T (d 
paa Kontorerine sidem. r,n'an _stabler en saa:dan 
Undersø:gels•e op, i St!3det 'fo'r 1at anvise deit ParSkilling. ', :,;t . -Det ny,e Systems Mænd har ikke forstaaet at 
skeJne mleHem1, hvad Tjenestemændene har 
moralsk Riet o.g Krav paa og· hvad ikke, og vi 
forundrer. os derfor ikkie over, at Mistillidern 
fil dette System voks,e:r si:g større og sitørrn. 

S:eil.v om! man i 'Aarets Løb, 1g,em.tnem vidtløf
tige Undersøg,else.r kan naa at forhi'ndre Ucl
betaling'en a'.f saadanllje Smaabeløb til Tj0neste
mandein, hjælper det vist ikke meget paa Stat�
):>aneivnes 24 Mill�on�·rs-.Under:�kud. _ 

En Julegave. 
\ 

· Smaalandstinvet laa spejlblankt, belyst :Jl'
de:i\· cla'1tnde Vi1J1tersol. Langt ude i Kii11�1in
g,e1n, hvor Himmel og Hav rnød:es, dukked� 
F:ejøs og F,eniøs Kontur,e,r frem. son�· n;iørke 
Silhuetter. F}emt ovre i Sydøst, ovre ved 
Stubbekøbing, spejl•ede høje og stejle Grlus
bakkm· sig i1 'S,olen. Langs Kallehavebanen, der 
løber ,geud1e:m et højt kuperet T1�rræ:n med 
ranke o:g mørke Gran1er, laa der Snerevi,er og 
sl<inneide i Sol•en oppe paa Bakkeka�men:d .. 
føg,et sammen fra ,en mi1ndr-e Snestorm. Stod
n1·ab 1pa� Masnedø og saa østpaa udtov,eir Land
skabet, m'ødte der en �t ligefoeJ.n norsk Per-
spektiv. . _

Til ve1nstre ved Vor�lingborg, hvor Gaase
taai-net rag.ede _op, laa Oringe Si11dss1yg\ean
sitalt med sine mang:e røde '.fage. N og:eit dystert 
·og indestæ:ngt, som man hels 't ve;ndte si1n:e Tab
k:�if o,g sit Blik bort fra. Paa Sydvestsiden af
M::i.snerdø laa 'fir,e hollandske Kuffier i brode·rlig
E:nigheid, tæt sarrimenkobl,ede med Tross•er ?g.
Fie1Dder:e og med det hollandskr Flag1 paa ]\fo-
sa:nmasten.

Det var Juleaftenseftermiddag, der med sin
dragende St�roning havde kaldt disse fire
S.kibe og de;res Beooere sammen til Fest, til
fælles ·Glælde ved den fryderig'e Juleaften:

Alt ble:v spulet o� pudset om Bord, og1 skøn
solll' Røg:else 'steig den blaa Rø.g fra Skor!'>tens
pibe:rne · op i dettl klare frnstklingen,de Luft. 
Hjemligt kan der vær1e ombopd i diss•e bred
mav,elde Hollanideire med Blomster i Kahytte·r
ne,s r,ettangulæ1�e Koøjer, hy'.g�eligt og var�t 
kan q:er være inde bag Ruderne, og hy:ggeligt 
og varmt var de fire-'Kuffers Kahytter ·som 

- S1tu,e1rne j !et lykkeligt Hj 1em. Ude paa Stor
strømmen,' 11:ivor de:r var· østgaae:nde Strøm, 
drev eh Sko:nltl·ffi"f m 1ed slappe Sejl forlæn:s, lljOO 
mod de fire Hollændere, ned mod en Ank•er
plads, hvor '{ll!an i Fred kunde holde Juleaften. 

Deit var det smukkeste Julevintervejr. Ha
vet var fyld,t af Farver, der va:r vi1ng:ule og 
blinkende. · men skarpe og lmlde solll' aitid 
paa denne Aarstid i klart Vejr. Sehre Sol'ned
gangen havde n}alet et rosenrødt Bælt"t tvær� 
ove:r Havfladen. 

q;
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hvoi· jeg tilbringer, de:ra.ne ,Juleaften", sagde 
Ude påa Masnedø, helt' ude ved Sydspidsen, .Andersen medens han mødte HasholEl.ts Blik, 

laa et Krat af Smaatræer og Busk•e, hvis lu- der ma:rkelig forundret betragtede hans glal-
de,nde Gre,ne 'var ribbi;t og piske:l af Ve,s.te1nstor-. r::ig<-.de harmoniske Træk. 
men, men som dog gav Læ ov•el 7Skinneyef�n, ' Andersen havde ikke kunn,et undgaa at 

' 1 I hvor Lokomotivert og dets Personale holdt til, læg·ge Mærke til det forskende Blik, og han 
naar de· ventede· paa Fæ�gen fra Orehovied. følte sig selv underlig berørt, da han straks 

He1· holdt paa denne skønne J uieaftensefter- efter gik i Gang med I{largørelsen af Loko
middag et �ksprestogslokomotiv og ventede motivet ,som derpaa kobledes til Togstam
paa de Jule,rejsende sydfra. Altin:g var stille mer11. Mede:ns Valmurnen sugede, væltede Høg 
paa Lokomotivet, der holdt med bakket Fyr. og Damp•op i· den stille; skumring'sfulde Af
Oppe paa: Førerpladsen så.cl en ældre. Loko- ten. Togføreren meldte Vognladninger:nes An
motivførerr og skrev i sin Noteringsbog. Blol tal og erklæ,rodeBremsen klar, og straks efter 
med en Portør til Hjælp paa Maskinen, var næsten samtidig, lød Sikkerhedsventilens Eks-, 
han kørt over til Masnedø. Lo.komotivfyrbø- plosionssignal, blandet med Afgangssig,1,alf,t, 
døren var pludselig bleven syg og bragt ind hvorpaa den store Maskine langsomt begy:ndte 
paa Stuen lige.som Ma�Mn�n skulde �til at køre at rulle og arbejde med al sin hengel'nte, hidtil · 

shnnrende Kraft. -ud_ men FørereJn blev underrettet om, at der, 
saasnart det kunde lade' sig gøre, skulde blive Toget var bleven forsinket i Vordingborg 
sendt en Mand ove�� med en Rangermaskine. og Farten var over 90 Kilometer m�llem Lou 

Lokomotivføreren var en Maner omkring et og Næstved; men Hasholdt ke!ndte sin Ma
halvt Hundrede Aar, lidt over Middelhøjde, skine og lod den str�kke ud som ein væhg 

Ganger, hvis hede AaJ1de, blandet med Høg
0
n, svær af Bygning med graasprængte Barte'l' om. 

l l f A 1, væltede ud af Skorstenen og lag:de sig tæt c e. ffa tige ',,nsigtstræJ).. ]{an vedbJev at skrive, 
og rullende ov1er Togstarnmens Tage, og først indtil han blev forstyrret ved Rangermaski-. langt, langt tilbage opløste sig i den stjerne-ne:ns 'Ankomst. Den holdt nogle faa Alen der- klare Juleaften. fra. En ung Mand med en Kuffort i Haanden Andersen arbejdede :rp,ed Liv og Lyst, han svang sig ned ad Trinene :med et frejdigt Farvel skulde nok gøre sit til, at de Hejsende kom 

og Tak for Turen. hurtig hjem til Juleaft.en. Hasholdt betragtede
Lokomotivføreren; der selvfølgelig var skifter-vis StTækningen i Lantenielyset og Lo

stærkt interesse'ret L hvem han skulde have til ,komotivfyrbøde!J.·en. }lv-er Gang e11 af Fyr
Assistance, saa for sig en høj,' bredskuldret, dør-ene gik op og Antl-erse111 med et t·ask Tag 
rask Gut hvis spændstige: Skri<;H, ranke Hold- satte Sving paa Skovlen; saa Fyret blev som 
ning og sikre Bevægelser straks røbede Sp,01-ts- en blænde!nde Straalegla'ns, saa Hasholdt uu
manden. LokomotivførfTein syntes, han saa de.rsøgende paa sin Medhjælper. Den ellers 
Cfl Bill,ed� p::)a sin egen svundne Ung:<:lom og saa rolige Fører var bJ.ev1et underlig uervøs 
Kraft. DertH kom, at den unge viste en hel,eveln og urolig. Han drejede uafbrudt Hovedet om 
og velopdragen Optræden, H�n1 gik bag om mod Anders-en lweir Gang Flammerne belyste 
Lokomotivet: steg op ad vens tl-e Side 'og præ- hans smukke og ma:n'di1ge m.-æk.
senterede sig under-Navnel An der s e n. Lo- · Der var en mærkværdig Mindelse·om noget,
komotivføreren svarede, at hans Navn var · han næsten ikke turde tænke paa af· Frygt 
H a sh o 1 cl t, gengældte den Unges hilsende for Skuffelse. Sorg:en havde maget h�m1 og 
Haandtryk og beklagede, at'Tilfældet krævede hans Hustru som en sjælelig Hu;ng:err i 20 Aar, 
ham til Tjeneste, .Juleaften. og han v-ovede nu næste•n ikke at fatte Haab. 

jfaa jeg spørge, Andersen, hører De hjem- 'For 24 Aar siden, da han var Lokomotiv-
m·� i Rjøbeuhavn ?" fyrbøder ovre i Aarhus, hav�,e hans_ Hustru 

,,NejJeg ex ansat i l\.fas'nedsund; jeg er ikke født dem deres eneste Søn, som paa ,ern gaade
gift og mine ,Plejeforældre bor i Jylland ved fuld og aldrig 0pkla1"'8t Maade vm· forsvunde.l 
Horsens, saa ø,et kan vær•e mig lig,egyldigt, en Markedsda-g, 4 A-ar gammeL De'l· blev· søgt 

' ... 
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Dag og Nat og skreiVet i 'Aviserne om Barnets, 
Forsvinden, men ude111 Resultat;, Sporet var 
ikke til at finde h\nerken for Politiet eller For
ældrene. der i navnløs Fortvivlelse længe .efter 
kunde gaa Gade op og, Gade ned og ind i og _ 
ud -ai'f Gaarde for at f1inde deres Barn. Hasholdl 
var ellers straks sikkieir paa, at Barnet var 
stjaalet af en Gøg'M'.rbande, der havde optraadt 
paa Markedspladsen i Aarhus, og ogsaa dette 
Spor var bleven fulg,t, me1n uden l;IE)ld. Has
holdt havde deng:mg frygtet, at h�1;, Hustru 
skulde miste ForstandEJn. Hun savnede Barnet 
alle Vegne og til alle. Tider. Det lille brun
lokkede Hov-ed n.Ted alle dets Spørgsma::i-1 og 
Paafund. Barnets Leg og s1nuUen omkring 
var bleven hEJndes allerkærest•e Adspredelse 
og Glæde. 

Aarene var gaaet og kun sjældent berø.rtes 
l\'[indert om Barnets Forsvinden. Det havde 
efterladt en stille Resignatio'n, der havde truk
ket dybe Furer i Hasholdts Pande. Men altid 
mild og altid venlig trøstede Hasholdl sin 
Hustru, naar Minderne ov;ervældede hende. 
Han indgød heinde Mod og peged� stadig paa 
Haabet om, at de paa en eller anden Maade 

' 

vilde møde deres Søn igen. 
Hasholdt ,skælvede pludselig stærkt ;if Sinds

bevægelse og fo'r op af Tankerne med en Be
vægelse. som vilde han slutte den unge Mand 
i sine ',Arme og raabe "Min - Søn, min eg-en 
Søn!" - for lum troede saa- sikkert, al det 
var hans egen Dreng, der- stod de1!, rank og 
barhovedet. belyst i Flammeskæret, der frem
hævede den friske Teint og den kraftige Skil
ning i det sorte Haar, med Moderens ,Øjne, 
de:res lang,e Vipper over det vemodigt stem
ningsbløde Blik. Men Hasholdt overva111dt sig 
og gr-eib fat i Regulator1en og·_ spærrede af 
for Dampen. Der var Indkørsel til Næstved, 
og indein det lang� if:og standsede' paa Statio-,

, nem var A11dersietr1 ude paa Barrieren for at se 
· Masli,inelll efter.

Da tog Hasholdt sin Beslutning. 
Da Andersen kom op paa Førocpladsern, stod 

Hasholdt bred og høj foran Kedlen, belyst af 
den elektriske Buelampe, han lagide Ha:rnden 
op paa _Skuldeiren af And�rsen og saa ham ind 
i Øjnene. - ,,Sig mig, hv,em er Deres Pleje
forældr,e, og hverfor kom. De dertil?" 
· Den unge ·MaJJJ.d·-fik ik�e: ·sagt mere, en<l at

Plejeforæld1,ene, der altid havde været gode 
imod ham, ha,�de fortalt, at en enlig, syg 
Kvinde fra et omrejse!Ilde Selskab en sildig 
Aften bavde b::mk,et paa deres Dør og bedt om 
Husly ·og Hjælp, da Truppen havde forladt 
hende. Hun døde i Løbet af Natten, men bad 
inden om de vilde beholde ham, der ikke 
var hendes 1ege111 Søn. 

Den stærke Ma:nd stod der med Øjnene 
fulde af Taarer. Han g'rnb fat om dein unge 
og trykkede ham ind til sit Bryst, der ar
bejdede. som vilicl.e det sprænges af Fader
glæde. og han næsten raabt,e: ,,Du er min 
Søn. mi'n Sø11, som din Mor og Far har be
grædt og savnet i 20 -Aar!'' 

Læn:ge stdd de saad'a.n, metr1 saa- maatte den 
Unge gribe fat om sin Far; thi deinnes Arme 
blev slappe og hans Tag løsnede sig, som 
var han ell.1 Afmagt nær. S,ønnen bragte Fade
rnn til Sæde og satte selv Toget i Gang, da 
Afgangssignalet lød. 

· , Men længe var,e.de det ikke, før Hasholdt
rejste · sig, næsten ungdommeligt spælndstig,
lukkede R,e1gulatoren over til "Knasten" og
sagde: ,,Min Søn, sæt ·dig her paa min Plads,
jeg vil se dig, min Stolthed, sidde der, jeg
,skal nok fyre."

Og med rasende-Fart skød Ekspressen frem
i den stjer1rt•eklare Juleaften. - Hjem! -
Hjem! eft.er tyve bitre, savnfyldte Aar: hjem
til Moder.

N. H a m m e r.

25 Aars Jubilæum. 

Den lste Januar 1919 kan Lokomotiyfører Th. 

Larse�, Sophievej, Bollesager, Esbjerg, fejre 25 Aars

dagen for sin Ansættelse som Lokomotivmand ved 

Statsbanerne. 

.. 
,. 
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' Den 1. December 1918 · fejrede Lgkomotivfpirer, G. 
J. J ,ohansen, Nyborg, 25 A:cirsdagen som Lokom/otiv-
mand_ ved de danske Statsbaner. , .

Jubilaren blev ansat 1. De·c·�mber' 1893 med Sta
l!ion ·i Stru,er, han ble� derefter fo;fl.y. tftet til Ny
borg og ·derfra til Købe11havh og' atter :tilbage t.il 
Nyborg. _ · :1 

-

f .

G, /. f ohansen. 

. Jubilaren er kendt som .eirl retlinet og" g·od Kollega 
o.g har staaet som .et s'olidt l\{e,dlem af. sin· Organisa-

. .

tion siden dens. Stiftelse. .
En Deputation , fra samtlige. Lokom:otivførere 'og

Lokomotivfyrbødere paa Fyn overrakte ·paa. Fest
dagen Jubilaren et sm.ukt dobbeltkapslet G;uldur med
Inskription. _( ' ·'

Et nyt Kul"'." og Oliesystem. 
I 

I 1. Distrikt har ma:r1 fors10gsvis tra 1. De-
cetmbe1· i:rtdfø:r:! y,h ny _Ordui11.g. aL!:{ekvis.itions
systeimet for s3:.3i·vie1 Olfo SOlll Kul. , · · 
Forsk-ellein paa det n§"e.i o'g. gatnli System be
staar i, at de!ll e0:l(leit,e, Lokoni:otiv:ma:nd ri� ikke 

� , ' ' ! . ., � "' ' , ,' • 

me:rei har 1no!
g:en Konto.. men al [l.lt skriv:-es pa:a 

M:askine1f
r

. Ma:n har saaledes :ifskaffet cl� hid
til a·nvendte' Kulr:el$:visitionsbø:ger og i S;tedet 
i Føretrhu,s,ets Cf:J'.!g:, pa:a alle, Lokomotiv-er ·an
bragt ·en Bog til Brug for alle, der kører med 
M'askineln. . 1 

.. - -
I • . 1 

. • Systeanet k�1- i hvert. faLd.: \. en .He:p_s,elel!?,i\i1e 
•ve1ntes at virke udmærket og.det eir med-,H�n
syn til Paafyldni!n'g ::i-f Brændsel. Til. dea1 ø.ko

. no;miske Side af Saigen vil vi u�1dlade af udt�le
, os. i'ndtil vi har 'seit no1gle Regpskabsopgørelser.

.. 

Olie:re,gnskabet er affattet paa samme For� 
m;ular. som Kulre1gnskabet og genn:emføres 
heH paa samme Maade. rnffil·'vi synes· ikke 
de!ll ,enkelte Lokomotivmand gennem deitte 
ka:n fø1·e en -�ff-ektiv• Kontrol med Forbrug,et. 
'.,Vi -er. imidlertid forbavset over .den form, 

m'.an har givet J3øg:erne. Og det er ganske klart, 
a:t Lokomotiv:mærtdetne føle,r , sig fornærmet 
ov:e:r de;nne. Vi arbejder for. at afskaffe Tje
nesten urnr,ene i saa, stor Udstræk.ni:rng:, som det
err muligt. og vi maa holde paa, at Tj. Nr., 
naar galt skal være. kun Qi�uges i Forbindelse 
med Navnet l\fon _paa disse P:ormulai�er har 
man udern videre. - man I fristes til at sige ;paa 
Trods af alt. bortkastet Navnet og ,,Nr." staar 
der · ganske alene. 

Vi har ikke set Lister af den Beskaffenhed 
fø� ,?g vi haabeir ogsaa, at de snart igen for
svin_:de:r. d'Hrr. i Distriktet har sikkert ikk� 
me!gen Føling med Tidem., end ikke med Tan
kerg:angen i de I:nsttuktio:ne-r _der jæv:nlig SeiJl
deis ud., 

,,Pfigter/'. 
/ --

Jeg kommer ttvilk�arlig Lil at tænk�- paa Ortlet 
,,Pligteti", ;som har 'vist si-g at have: s,tor .Betydning, 
naar. dl?t gælder om at ho-lde· Ro ·,,og. Orden efter 
vore' Love, som _vi h:3r her i Landet, og jeg t;:enkeir 
paa, hvor hurtig der blev bevilget en Sum paa _ 90,000 
Kr·. til københavnske Politimænd, spm h�r fyldt den 
Plads og op�yldt_ den Piigt som deres. Stilling. kræver. 
�- Og jeg tænker og' haaber paa, at de:n høje Rege:ring 
vil -huske r,aa en anden stor: ,Klasse' af. Mennesker, 
s�m 1ogsaa har/ Yist, . at de hat en Plj.gt, s.om il,;ke er 
mins)re betydn.ingsfuld ,end .den .at holde Ro og Or
'den eller at .gi�e nogle urolige Elementer. 'd•en Be': 
handling, ·de 'maaske fo,rtjener. . I 

De 'danske Tjenestemænd hfr under· Krigen , haft 
en stb-r Byrde at b.æte. -1Lad os se, om Regeringen 
vil vise sig li.ge saa 'human og forstaaende ved den 
store L(\mnin�sreviston :ye:(l },�t g,iv.e os. en Lqn, .. som
vi kan være tjente med, 'thr" da er man .sikker 'paa, 
at ,Pligtfølelsen ikke sløves - naar vi" ikke altid først 
og sidst skal tænke paa vore Sorger med' at fåa Løn" . 
nen til at slaa til til de· store· og, stigende.. Udgifter 
paa vore Bugetter. , . J y.d e lJ.. ' 

• 

• 
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Et 
I 
l=orslag. I <' 

Hr. Redaktør! 
Tillad mig gennem ,,Dansk Lokomotiv T,idencle" 

at fremsætte el Forslag. Del gaar kort og godl ud 
paa at vor Formand .for "Dansk Lokorn!olivmands 
For�ning", Hr. Ll<I'. Ricl,r. LiU,ie, søger el Aars Permi�
sion fra J\"ytaar at regne for hell al kunne anvende 
sin Tid til Arbejde i, Organisationens l nteresse. 

Det Aar der komme)•, vil i mange Henseender blive 
bestemmende for vor, Lokomotivmændenes, Fremtid, 
saa selv om ogsaa hvert i.\Iedlern skulde yde et Bidrag 
af ca. 3 Kr. ror al holde Hr. Lillie skadesløs, er jeg 
overb·evisl om, at de Penge var g_ivel godt ud. 

r.fand og Mand imellem er der fuld Forstaaelse af_ 
al ethvert Offer der nu bliver fordret af Organisa
tionens i.\Iccllen/mer . til dennes Bedste, skal hono
reres. 

Hoyedbeslyrelsen behøver sikkerl ikke al v�re 
a.:ngste]i,g for al komme Lil \[edlemmerne m�cl .,me 
Krav thi vi forhmge.r ikke Resultater ror intet. 

H�r Hove�lbestyrclsen Brug ror mil Fo,rslag. vil 
jeg paa Forhaand (takke. 

0. Hansen.

Jordefærd. 

\ 

Mandag cl. 25. N oveinber af.gik Lokomotivfyrboder 
Søren Birkelund Vibor,g, ved Doden som Offer for 
clc1i spanske Sy,ge. Birkelund blev ansal sam Haancl
værker paa Værkstedet,( Aarhus cl. H. hnuar '1912 

• og l(om senere t il Viborg, hvor han blev ansli!: • s<im
Lokomotivl'yrboder cl. 1. Februar J!lt

°

5. l3irkeluncl
var megcl afholdt af sine Kolleger og Overordnede,
han vnr .glad ved sin -Tjenes.le og udrorle denne meget
samvilli.ghed·sruld L. Bi1�kelund var foci°( i ,\arhus hvor
hans _Forældre lever:·-og, da' hans dybtsorgen'.d& Hu'strn 

"har opholdt sig mei;t i Aadi�s. og :nu rejser der°ril

igen, ønskede hun ogsaa Birkelund forl dertil og Be
gravelsen fandt Sted Søndag cl. 1. December paa 
Aarhus nordre Kirkegaard under meget stor Delta
gelse. Kape!Jel kunde ikke rumme del store F'ølge. 

, ErLer Talen og efter at et blandet Kor havde 
sunget et ,stemningsfuldt Farvel bar unifor
merede 1'.ollegaer Afdøde Lil Graven, h vo<t' Ho
vedbeslyreli:;'.esmieicl'l,em lk. Soph. Jens\en talte smukt 
om den· afdøde og bragle ham en sids,le Hilsen fra 
samtlige Lokomotivfyrbødere. Birkelund efterlader sig 
Hustru og to smaa Børn. 

Fra kjøbenhavnske Lokomotiv
. førerafdelingers Mød�. 

Paa et den 3. ds. afholdt Møde vedtoges det en
stemmtg al necllægg:e energisk Protest mod den Form 
man har ,givet de paa Lokomotiverne anbragte Kul
lister ved kun at give Plads til paagæidende Tje.nc
stemænds l\" r.; og det beslutted·es. ei1stemmig, for 
saa vidt Henvendelse herom ikke' giver det ønskede 
H.esullat fra en bestemt Dag at u11·c11ade at paaføre 
Nr. paa' de omhandlede l{uJJis'ler. 0. 

En Berigtigelse 

I Anledning af den i D. L. T. Nr. 15 cl . A. frem
salle Artikel ,,Vid.unclerl1gL", udtaler Hed., paa Grtuncl 
af fremkomne Ot)!ysninger, en Beklagelse af nævnte 
Artikels Fremkomst. 

Sygekassevalget. 
Ved det nu afsluttede Valg af Repræsentanter for 

sjælland-falsterske Sygekasse for Aarene 1919-1921 
er følgei1dc valgte: LokomQLivfører G. L. M. H,øegh, 
Kallundbm·g, Depotarbejder V. Tielze, Kb. Gb., 9ver
banemester C. W. J. Ovesen, Kjøbenhavn, Telegraf
næstformand C. F. · Willerup, Nørrebro, Assjstent I. 
P. Mbgensen, Ros.kilde, og Potør C. 0. petersen, Vester
rælledvej Billetsalgssted.

Som Suppleant fo,r Depotarbejder V. Tietze er Lo
komotivfyrbøder Frode Nielsen valgt. 

Lønningsudbetalingen. 

Jernban'eorganisatronernes Fællesudvalg har efter 
Henvendelser" i Generalclir,ektoratel l'aaet gennemført, 
at Lønudbeta]i1igen til f,ast ansatte ma,anedsJønnede• 
Tjenestemænd fremtidlg, naar den l. falder paa en 
Søn� eller He!Hgdag, · vil finde Sted den nærmest fore
·gaaende Hverclå,g. ·Dette· vil altsaa ske første Ga.11.g
den 31. December d. A.

• 

S. Birkelund. 
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HJertelig Tak 
fo� den store, Deltagelse ve<l min Hustru.s og mit' 
Barns Begravelse. Desuden takkes mine Medansatt,e 
for det indsamlede Peng!)lbeløb. ',I , _. .li' Vibqrg, d. 13., Decbr .. 1918. ,. , 

' H. A. H e n  r1 k' s e n, Lokfyrb. 
C 

Lokomotiv-, Remise- og Stationspersonalet i Vil:iprg 
b'edes herved modtage min hjerteligste Tak for den 
store Deltagelse ved min kære Mands Død og Be
gravelse. En særlig Tak for' alle de smukke Kranse 
fra de forskellige Afdelinger i Landet. 

0 1 i n  e B i r k e  1 u n d, f. Nielsen. 

Jysk-fynske Statsbanepersonales 
. Bibliotek 

afholdt ekstraordinær Generalforsamling Tirsdag den 
12. November 1918. ··""1

Bestyrelsens Forslag om F:orhøjelse af Kontingentet 
- for alle Interessenter med 10 Øre pr. Maaned i An

ledning af Bogprisernes F;orhøjelse og Trykning af nyt
Katalog vedtoges enstemmigt. Forhøjelsen træder
Kraft fra 1. Februar næste Aar.

Det sjælland-faisterske Stats

. banepersonales · Bibliotek, 

Paa den d. 23. November d. · A. afholdte General
fairsamling vedtoges · den foresbaede Forhøjelse af 
Medlemskontingentet. Ænidringen træder i Kraft d. 
1. Februar 1919.

Vands tærende Virkning paa: Kedelplader 

Rustdannelse og Tæring i· Dampkedler er en vel
kendt S�g, som er ble.V'et bekæmpet ved forskelliige 
Midler, de støtte sig alle paa d'e praktisk indvundne 
Erfaringe�, �edens den videnskabeii,ge Unders.ø,gelS'e 
hidtil kun har 'drejet sig om Vands tærende Virkning 
paa · Jern ved· almindeligt Tryk •og Varmegrad. 

Anvendelsen af højere Damptryk har imidlertid med
ført en stedse stigende Benyttelse af blødt' Staal i 
Stedet for Svejsejern til DamJi:kedelplader og Rust
gannelsen er 'der�or blevet meget stærkere end tid
ligere. 

I 

T1
Q •Professorer ved Læreanstalten i Zurick, 'Boss•· 

hard og, Pfennljger, har 'derfor nylig foretaget en 
Række ,videnskabelige Forsøg med dette Spørgsmaals 
Løsning for Øje, idet de_ har stræbt efter .at kop.1me
�a �r som muligt til de i Praksis herskende For

. hold. 
V,ed Forsøgene anvendtes en lille opretstaaende 'Ke

del af blødt Staal, 'der - ¾ fyldt - rummede 30 
Liter Vand, hvilken Mængde holdtes konstant ved 
en lille Fødepumpe, 'der sugede fra en udmaalt Gas
beholder,' hvis Rum var afspærret fra Atmosfæren. 

Opvarm'nin.gen skete ved Gas, og Forbræn,dingspro
dukterne ført,e:s i en Kappe udenom Kedelpladen op 

· til Skorstenen, Damptrykket var · 15 Atmf. Kedlens
Topdæksel havde fire Kroge, i hvilke der kunde op
hænges Prøvestykker af Kedelplade. Disse bestod
af blødt Staal i 7 forskellfge SammPasætninger; de
vejede 500 gr., og var 0,6-1,o· cm tykke med en
Overflade af 150-200 cm2.
' Pladestykkerne var blanktskurede, dels for at For
søgsbetingelserne kunde være ens, og :dels fordi eri
nøjagtig Rustbestemmelse ikke var mulig ved Plader
med Glødskal.

Da blankt Jern*) angribes stærkere af rustdannende
Stoffer end Jern med Glødskal, var Forholdene altsaa
noget ugunstigete �d de i Praksis forekommende.
, Efter en nøjagtig Vejning ophængtes ved Hjælp
af 2 mm Jerntraad 4 ensartede Prøvestykker fuld
stændig frit i Dampkedel-Dækslets Kroge, saaledes at
de ikke berørte hverandre og helt var· nedsænket i
Vandet, og man holdt 'derefter i 24 Timer konstant
Damptryk og Vandstand. Den ved Forsø,get dan
nede Rust fjernedes ad elektrolytisk V.ej i et Glaskar
med en. 1 pCt. Natriumsulfat-Opløsning; hv:or Platin
blikplade var den positive og Prøvestykket den. nega
tive Elektvod.e. En Str�m paa 8 Volt X 2 Amp. be
virkede· Ida i Løbet. af 2-3 Timer: at ;de;t ved , den
negative Elektvode' udfældede Brint borts.prængte Ru
sten: eller ihvertfat.d løsnede '.den saa meget, _at den·
nemt kunde aftørres. - Ve'd, Ifontrqlforsøg overbe
vistø man sig om, at, rustfrit Jern ikke led Vægt
tal) ved den her mnhandlede Elektrolyse, selv om

, den varede 4½ Time; der gik altsaa intet' metallisk 
Jern i Opløsning ved Rustfjernelsen. - Herefter fandt 
er{ nøjagtig Vejning atter Sted og Vægttabet kon
stateredes pr, cm2 og' for hver 10 Liter forbrugt Vand. 

Dej: skal bemærkes, at Rustangrebet ikke er nøjagtigt 
propartionalt med Vandforbruget, men da Faktoren 
er omtrent = 1 og Vandforbruget her kun 32-45 Liter, 
er, den begaaede Fejl meget ringe. · Forsøget var iøv
riigt overensstemmende med praktiske Forhold, kun 
at Prøvestykkerne ikke var underkastede Strækpaavirk
ning, som Kede1vreggeris Materiale paa Grund af Damp
trykket er. 

Som Resultat af Forsøgene fremgik, at luftfrit de
stilleret 'Vand kun angreb Prøvestykkerne ganske 
svagt, hvorfor 'dette Angrebsstyrke sattes lig 1. 

Luftholdigt destilleret Vand bevirkede et Vægttab, 
der var 31 / 2 Gang saa stort, ,og man ser he:mf den 
store Betydning <let har, at den i Fødev:and�t ind�� 

• 
B es t y r e l se n . 

I 
' I 
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holdte atmosfæriske l'.!uft · fjernes, førend Vandet 
pumpes paa Kedlerne. 

Tilsattes det Iufthbldige destillerede Vand Soda, 
s t e g  Vægttabet yderligere, naar Sodamængden var 
mindre end 1 pCt. En Tilsætning af 0,1 pCt. ·gav 
saaledes et Vægttab paa 5 ·a 6¼, medens 1 pCt. Soda 
kun gav et Vægttab paa 2,1. 

En Soda-Tilsætning paa 1 pCt. _virker altsaa rust
beskyttende, hvorimod en svagere, foruden at for
aarsage mere Rustdanne1se tillige lokalisierer denne, 
saa Skaden bliver større, 

Forsøg med Vandværksvand fra Zii.rich gav et Vægt
tab paa 8 og lokaliseret Angreb; tilsattes · 1' pCt. Soda 
sank· Vægttabet til 2,1, men Angrebet skete stadig 
pletvis. 

Det er altsaa meget vanskeligt, for ikke at sige umu
ligt, med almindeligt Vandværksvand at undgaa lokal 
Tæring; men det samlede Vægttab' ved Rustdannelse 
kan bringes ned til samme Størrelse s:om for lufthol
digt destilleret Vand (2,1), naar Soda-Tilsætni�g�n i• 
begge Tilfælde er 1 pCt. eller derover. ·'H' 

- Der anstilledes endvidere Forsøg med Tilsætning ·
af Natriumhydroxyd (Natron) til almindeligt Iufthol
digt destil\eret Vand. Tilsattes blot 0,01 pCt. formind
skedes straks· Vægttabet, •der naaede sin mindste Stør
relse, nemlig 1,4, ved 0,1 pCt. Natriumhydroxyd. For! 

øgedes Tilsætningen til 1 pCt. steg . Vægttabet 
til 1,9. Natriumhydro,xyd er derfor, naar Konden
sationsvand benyttes til Fødning, betydeligt rus,tbe-

' skyttende, idet 0,1 pCt, heraf giver bedre Resultat 
end 1-5 pCt. So'da. 

At det undertiden ved Dampkedeldrift vi�,er sig, at 
mindre Sodatilsætning end 1 pCt. virker rustbeskyt
tende, har sin Aarsag i, at Sodaen (Na2 C03) sammen 
med· Kedelvandet (H

2 
0) danner Natriumhydl'Oxyd 

(Na OH) og Kulsyre (C 03) 

Na
2 

C08 + H
2 

0 ;, 2 Na OH-+_ C02

En lang Række Forsøg foretoges tilslut med 
forskelli,ge Salte i Kedelvandet, saaledes at dette inde
holdt 0,1 pCt. af vedkommende Stof. 

Det viste sig, at klorholdige Stoffer 9evirkede 'et 
stort Vægttab; men at dette Tab med Held (for
mindskedes ved Soda-Tilsætning paa ¼-1 'pCt., dog 
med nogen 1okal Tæring. 

Overfor svavlholdige Stoffer i Kedelvand.et virkede 
Sq�-'I_'ilsætning under 1 pCt. skadeligt, idet Vægt
tabet 

1ganske vist blev niindre, men An.g11ebet til Gen
gæld optraadte stærkt lokalt. 

· Først · 1 pCt. Soda ydede Besky,ttels.e, ide.t Vægt
tabet gik ned til 3,2 ·og 'den lokale Tæring ikke blev 
saa udpræget. Samme Forhold ;m. H. t. Soda-Mæng
den gjorde sig gældende ved flere andre Sal1te i Ke
delvandet, 

(Efter ,,Chemiker-Zeitung''.). 

Kobber-Amalgam anvendt som Metalcement •. 
Der· er i Østrig fremkommet .en .·Cementm'ass.e · der 

kan anvendes til Sani.menkitn'ing af Metaller og' det . ' viser sig ved nærmere Undersøge1se, at den væsent-

ligst bestaar af Kobberamalgam sdm fremstilles paa 
den Maade, at man anbringer e'n Zinkstrimmel i en 
Opløsning af KobbersuUat; det her udfældede, pul
veri5erede Kobber æltes i en Morter med Kviksølv
nitrat, Kviksølv og V.and til en plastisk Masse. 

'Skal et M.etal kittes med dette Amalgam - som 
findes paa Markedet i smaa Cylin'd1·e, men er ret 
kostbart - poleres de to Dele b1anke og opvarmes. 
Selve Amalgamet ophedes ligesaa til 80-90 Gr. C,, 

· hvorefter Delene presses sammen, Cementen kan
hamres, valses og trækkes i Traad, og den tager god{
mod Politur. Anbr:inges den i kogende Vand bliver
den saa blød, at. den kan formes. 

1 • ' 

Vedvarende Sodudblæsning paa Vandrørskedler. 
Jo kortere Tid der, ga.ar men em hver Sodfjernelse 

• fra en \randrørskede.Is Hedeflade, jo ·.større er Øko
nomien med Brændslet, og jo hurtige,re Soden blæ
ses bort, efterat _den har sat sig paa Rørene,. jo lettere
er ,det at udføre dette Arbejde, og jo mindre Anven
delse bliver. der fo� mekanisk Afskrabning.

At Varmeledningsevnen forøges betydeligt, naar
ovennævnte Forhold iagttages, er iqdlysende; ·det er
jo saaledes al.mindelig bekendt, at der ved -Varmeaf
givning fra. en MetaJplade til Vand dannes en Hinde
paa, begge Plad·ens Sider, den ene en tynd Vandhinde,
den anden et mer.e ener mindre tykt Sodlag; begge
yder 'de en Modstand mod Varmeoverførslen som
hver for· sig er langt størr� end den· Modstand: som
selve Pladen yder. Altsaa betyder , selv et '.ganske
lille Sodfag paa Hedefladerne en forøget M,ads:tand
mod Varmeoverførslen hvad der pgsaa viser' sig. i
Praksis ved T•emperat�ren af Røg.gassen, som umid
delbart efter Rensningen falder 50 til 100 Grader,
for i mange Tilfælde, efter kun et Par Timeirs Forløb,
at · stige til samme, Temperatur som før Sodblæs
ningen,
. Man har derfor �onstrueret Sodudblæsnings1appa
rater, som med- ganske. 'bestemte Tidsmellemrum au
tomatisk træder i Virksomhed og blæser Soden bort
fra Hedefladen, for derefter atter at hvile, til de efter
en vis Tids Fodøb atter træder, i Kraft. ·

Systemet, hvis man kan anvende' denr1e _Betegnel�e,
kan praktisk talt .anbringes paa alle foreligg.e.nde Sod
udblæsningsapparater, dog fortrinsvis ved· d,e Typer,
der har fastsi�dend� Tude,_ somi bt�ser ,paraJel me;d
de Overflader, 'der s,kal renses. Det kån dog ogsaa
anbringes paa 11oterende Systemer, nien Oml,Q•Stnin
gerne ved denne Anbringeisesmaade bliver dog �ik
kert 'her for store.

I Hovedtrækkene bestaar Arrangementet kun •i, a,t
der, paa lJlæseværket anbringes et Sæt automatisk vir- '
kende� hurtiglukkende Ventiler, der enten ved µctløs
ning åf et Relæ bevæges ved Elektricitet eller ad me
kanisk; Vej ved Hjælp af Kamm_e og motorbevæged,e
Aksler. I Stedet for .saa at aabne �odudbli;e�nings1
ventilerne · to ener tre gange daglig i fem eller seks
Minutter, aabnes dis-se automatisk et lille Øjeblik hver
femte ener. sjette Minut.

:t{:oldes f. Eks·. hver. af dem aaben �t Sekund og 

--

.,,. 
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Oplukningen genta:ges daglig. hver 5. Minut, vil der 
aabnes for Udblæsningen 288 Gange i 2.4 Timer, e]ler 
-et samlet Tidsrum paa 4,8 Min. · _ 

Selv 9m dette efter al Sandsy,nligheå er kortere Tid, 
end naar, Ventilerne bevæge med, Haanden; vil .,det 
dog være langt mere effektivt, og n.ia:n kan endelig 
ogsaa bestemme Tidsrummet efter Sode;ns �atur og 
Lagets Tykkelse, saaledes at dette kan vari e-n�s fra 
5 til 15 Minutter, alt efter de lokale Eorholcl. 

_ · Ventilerne bevæges i en giver11 Orden, saatedes at de,· 
'der. er anbragt længst borte fra Trækken, aabn_er først, 
og dernæst" de andre i Rækkefølge. Herved fo,rhiudres 
den først afblæste S-?d: i at sætte sig fast ,længere hen
ne paa Rø:r:overfladen. 

De forskellige. Re]æ udløses gennem en _omdrejende 
Kontaktskive der dreJ· es af en lille Motor. 

? . 
I 

Systemet er. _amerikansk og skal ifølge Power ha.ve_ 
faaet en Det Udb�edetse paa stationare Anlægq �- S. A. 

Transport af Skibe i to Halvdele.
· Paa de store Indsøer i Amerika har _der jo altid

vær,et talrige Skibe, i Fart, h�ls Størretse og Bygge
maade ganske sva1ær til de transanantiske Handels

--�l!,mpere. _ Da Fragtsatserne paa travet i de sid?le 
Aa:r; langt har ov&fløjet dem, de-r betales paa . Sø
eme, har man i Krigens Løb bl'.agt alle _de Dam
pere, m� her kunde undvære, ud til Kystein: _ I 
Kanada kunde Damperne imidlertid ikke_ passere K�
nalerne, fordi Sluserne var for korte, og man hat· 
derfo.r delt alle Skibe paa omkring 20QO Tons _ i to 
-Dele, s,om hver for sig forsynedes med Slwdde;r af
Træ, der tætnedes, saa meget, ·at de_ kunde flyde�· hvor
efter, hver Halvdel slæbt es geni1em Kana_lern'.e. . __

Paa et Værk i Montreali samledes derefter i Løbet
af k:ort Tid begge Dele igen til et Skib.

Et synkefritiirSkib. 
Foran}ediget ved ane de Skibstab, Krigen har, med

ført, har en lta}iener, · Umberto puglies.e, indlev:eret et 
Projekt til det italienske Marineministerium, dei: -ga_:o\r 
ud paa at' bygge et synkefrit Hande1sskib;-.i Stand til 
at modstaa Torpedoskud og, Minispræng�ing. Beskyt
telsen lig-ger i· Anvendelsen 'af ·et dobl;Jett Skrog,,- s,aa
ledes at der langs Skibssiden .opstaar eh _Række Kamre, 
de1�- kan afsvækk� en mulig Sfræng:virktling ;og, fordele 
og modvirke- Stødet.· Kamrene,_' ener de en:I�elte ·Rum 
mellem den dobbelte Klædning, skulde kunne· fyldes 
mei Kul e1ier anden Fragt. Skibet er. ydevligere for
synet med en meget rummelig Dobbettbund, sa;tled�s 
a�_ {lummet menem. de to Klædhinger endda ,bJivt:r 
større end det sædvanlige Skibsrum.: : Bæreevnen, .for
ringes selvfølgelig -ganske betydeli-gt. En -Damper med 
et Deplacement paa 10,300 T-ons og - 9,8 Kno� fa-ar ·sa-a-
ledes ikke større·, Lastevne �d 5850 Tons. ·: , 

Det indvendige Sliibsrmm optages, a{ .Maski;n� · ·qg 
l{ed}er, Bunkerktd, Beboelsesrum -og: andre: lignende 
Rum, medens Ladningen· bortstuves i ,Rummene ·meJ
lem de t-o Klædninger., Mod dette, Projekt. taler,· at (:!_et 

--vil blive et nieget·besværligt og vanskeligt S ty�ke Skib_s
byggerarbejde, · rent': bor:ts_et fm ,d.et_ .ø�_o.norpii,k_e - M9-
ment,, og. det �il maaske o,ven, i: Købet _være, me,got 

tvivl�omt · <;>m et saadant Skib alligevel ikke vil ,kunne 
, &ænkes, trods de. genne�1gribende Siklrnrl-ie�lsforan-

&taltninger. 
p lignende ·Forsl!:_tg, der i Realiteten gaar _ ud paa 

,<;\et samme ...:.:. at skabe . Sikkerhed for Skibe mod 
'sprængIJ-inger af Mi1�er -�- I. - -:, som, e-r fre;11komm�J 
i den amerikanske Fagpresse, der h_ar �tartet en _ �n
quete paa. Spørgsmaatets Løsning, - fortjener -maaske 
et Øjebliks Interesse. Det gaar, ifølge Patent½onto
rets Beskrivelse, _ud paa at .gøre· Skibet synkefrit ved 
inc!Yendig at bygge · et indre Skrog i det ydre saa
ledes at Y,9-,erklædningen _p.raktisk talt udfores'' mecl 
,tynd<';StaalP.\a<;ler, _der sv,ejses til: Spantevinlflt;rne og d_e 
Iangskibs løbende S.tringdplader. Der fremkommer 
paa denne Maad_e en Samling Lufteener udenom. Slq·
bets vitale Dete p_voraf · hver C�lle tillige er, vandtæt 
og paa Grund af Svej�samljngerne ikke er udsat for a-t 
blive læk. 
Systemet kan anvendes paa alte_ Skibskonstruktioner, 

, og Vægten af det tym;le �taalskrog vil ikke betyde saa 
meget(?), at det :vil forøge Eierivægten særligt, og, de
forøgede Omkostninger vil ophæves af :deJavere As
surancepræmier. !:n,Jvidere er der en Mulighed for 
at forbinde hele - cen�&Y!ltemet, med et Trykluftanlæg, 
som under eventuel Beskadigelse af Yderska1Ie11 'kan 
drive Vandet ud. 

Trident Fyrbroen. 
· har en Del Lighed II1ed den, og�aa herhjemme an
vendte. Sturrock's Fyrbro; den bestaar tt-gesom denne
af løse Ristestænger, der Hænger 9p_ad hverand_re, paa '
Broen, og holdes_ paa Plads ved sin' _egen Vægt. Det
riye ved denne Metalbro er, at Risterhe har en · For
dybning, hvori 'der fyldes et Lag-ildfast Ler og-Asbest
fibre som forhindrer ·at Stængerne forbrænder ·og
' ' . • • • I • t Slag.gerne liæ1tger fast. _ _ , ' ' · '

Eftel'. Patenthavernes' - Opgivende,· skal 'man nied
Lethed,_ kunne skift� de enkelte Stænger, .ja· endOfJ
fjerne hete · Broen, med Fyu 'i1aa Risten.· Den har
Liverpool Patent og har været gengivet i det engelske
Blad The, S-tean{ship.

I 

,'Erstatningsmidler for Kul i Qasfabrikatiol)en.
_ Kulnø�en har pragt Schweiz og for d_en Sais- Skyld 
ogsaa andre Landle injd paa at finde nye Stoffer til
Fre�stilling af Belysningsgas; hvad vi 'jo ogsaa her
hjemme lænder af egen Erfaring. Medens vore hjem
lige - Hjælpemidler væsentligst har holdt - sig til" den
bekenpte Vandgas, er m_an i Schw:eiz ga��t _e,n: an'de_n
Vej, og har brugt Savs_i;nuld -og Træ, som ved; F-o-rde

_..stillatio;11 ·omda11 es til Gas:_ _I G:enf s_ætt�r: _1han saa-
ledes _10 pCt. Savs_muld til Kullen� og brænder. dette
i pæreforlllei:Ie Re�orter la_gvis med, -Træstykker paa
tre .Fod1,, Læpgd� .. Jn,dholfiet- bl_iver da efter Væ,gt re
duceret fra 1240 Ibs. Kul til 260 Ibs.· Blandingslkæn<;l-
set : , · � - ' 

· · ·-- - · 

Der har været· en bet Vanskeligheder med de syre
l)oldige Biprod,ukter- ved_ Træde!ltiJ}atione11, ,so1�1 after
har, be�irket; en P.t'.-1 _Tæring, men_

.
_diss� tt� !ild_rls -Il}Od

virket · ved _skif\erJs, -Arbej.?e m�c! !-:,p,dn_ing�r �f }(Vl
og af ,Trw,

• 

• 

• p 
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. Olieprøvemaskiner, 
For at kunhe underkaste enhv,er Olieprøve en nøj

agtig og omhyggelig Undersøgelse,. ,har Rudolf Vogel 
Chemnitz, · bragt en. Olieprøvemaskine ved �favn 
"1'1'.axirp.al" i .Handelen, ved hvis.Hjælp man i Løbet a'f 
nogle faa Minutter kan foretage en Urtdeirsøgelse af 
Oliens Fedtindhold og Smøree;vi1e samt er is-tand til 
a:t adskille virkelig �god Olie fra daarlig. Grundtanken 
i' Appaljatet er at et bestemt· Antal Draaber Oli,e 
udsættes saa l�nge for Friktion i et Bremseleje ind
til Olien er opbrugt, hvilket naturligvis fo,r fedthol• 
dige Olietr vil vare længere end for magre. Et TæUe
a_pparat angiver Antallet af Omdrejninger, og et 
Termometer viser den frembragte Varme. Maskinens 
Konstruktion er meget enkel, og enhver- er is\and til, 
ved Hjælp af den medfølgende Brugsanvisning at fo:re, 
tage Olieprøver med rigtig Resultat. · 

Til det danske. Folk! 
;--:-

Idet vi her i Centralmissionen alleirede nu sam
,tidig med, at vi er haar.dt ,spændt. Jor ;i Anledning 
af Epidemien, ogsaa maa tage ener.,gisk fat p,aa de 
store Julef-orbetredelser, føler jeg Trang til paa egne 
og Medarbejderes. Vegne at sende .en varm Tak' til 
de Tusinp,;er ud over· det ganske·_._Land, der i Fjor
til Jul sendte ,os ·· Bidra.g til .Hjælp· og Lindring, i 
Nøden for mangfoldige herinde i vior store Hoved-
stad, . :_ og en· Tak til alle; der· i dette Efteraar, 
da Epidemien har r;amt Hovedstaden saa, baiardt. 
sendte os Gaver· hv;orvei:l vi ble:v sat i St:a.nd til at 

' , 

bringe Hjælp og Trøst til mange haardt ramte Fa-
milier.

· 
.

. - - Qg nu - _ i denne s'aare. bevægede ·,Tid,:.:_ 
· da vi nærmer o� Julein, den Jui, da Klokken vii' ringe
Freden ind over. Lande, der led og stred sig igennem 
den grufulde Krig - ringe Freden' i-rid i mange -syge 
· og trætte Sind - nru fo,rhe,r;eder· · vi ·· os atter til aj
tænde Julelys i mange T:usinde elendigt Hjem i Stor
byens Fattigga:der og\ Hag,gaarde, hvor .K,ummer og 

Indblik i Nøden og. Elendigheden,ii. vo.r store Hoved
stads a:1le1,fo.ttigste� Befolkning, . saa kan m.an d1:istig\t 
sige, at er der nog:en Maade, det danske Folk kmt 
og bør vise sin Taknemlig.hed. paa, saa er det ved1 at 
række· en hjæfpen.de Haanc!, ned til dei1 mes.t . for
sømte og fork!omne Del af Bef!ollmingen. Lad os. i 
disse vemodigt�g1a;de Oi!ll bevæ�ede · Dage hjælpes ad 
med det. Gid alle i vort Folk i By og paa Land, der 
har Raad til det; vilde sætte Centra\missioli.en, og lig
nende Virksomheder i vor. st,o,re Hovedstad i Stand 
til at yde en klækkeli,g Hjælp til de1me Jul. ·r. Fjoi· 
bragte vi Hjælp og Lindririg til syv -1�us;inde nødli
dende Hjem, foruden at vi a11Vendte Tus.jndeFr - ar Kr.o
_ner til Men.neskeir' i skjult Nød, der havde kendt he.dre 
Dage, ,og vi ruster os, i Aar i endnu større. Omfang. 

Til denne Gerning beder vi det . danske Folk om 
Støtte - mens Klokkerne ringer Frerlr'Q'.ver Lan(l},e, o.g 
jeg beder enhver, . der i Begyndelsen af Det:embie.r 
modtager en Henvendelse fra os pr. Post, om at .fage 
venligt imod den ,o,g sende ·os. en KærUghedsgave 
lille ,eller . stor - :efteir;, · Evne. 

Mod Jul 1918: . '' ' 
'.., j A,n,to n B a s t, 

Leder ·ar Cenfralmiss,ion·en, 
Rige-ns.gade 21. Kø!Je�ihavn K.

: \ ,  

, 
, �
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Hjemmets A1manak 1�19. 

Den ny Almanak 1919. 
Wisbachs A�manak 1919. 
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Rettelse til Adressefortegnelsen. 

Vibo11g• Lokomptivfyrb .. Afdelings Kasserer retles til: 
M. Mi k k\e,Jsen Jyl l ar\d sg a d e  15. •

' , 
' 

Skanderborg .Lokom,otivfyr'b. AJd. J\asserei• er f!yl0 

'tet til: Loii-1\an s vej. 
Som Al'delingskasserer fungerer Ub. N. M. Erik

sen, Østergade 5,!, Vamdrup. 

Bytning. 

En Lokomotivfyrbøder i Randers ønsker at bytte 
Opholdssted med en Kollega i Kjøbenhavn og sam
tidig bytte Lejlighed. .Jeg har en moderne 2 Vær,el
sers Lejlighed i en ny Ejendom kun 5 Minutters 
Gang fra Remisen. Bladets Kontor anviser. ,, 

Lolfomotivfy.1;bøder i Skanderbor.g ønsker Bytning' 
med en Kol1!3ga, i Helsingør. 

K. M. N i e J s e n, Skanderborg.

/ 

Forfremmede til Lokomotivfyrbødere fra 1.-12.-18: 
Haandværkerne A. •C. Je:qsen, Aalborg, i Brande. og 
V. A. B. Loft, Fredericia, i Brande.

Forflyttet ef�er Aqsø.gning:
Lokomotivfyrbøderne. S. A. M. H . Schow, Thisted 

-Orehov.ed som Rangerfører fra 1.-12.-18.
G- G. H. 'M .. Sørensen, Kbhvns. Gods.hg .-Øs.ter):i,ro,

under 30-.-11.-18. 
J. P. .Jakobsen Brande-Kbhvns. Godsbg., fra 1 . 

-12rl8 og ' 
R. V. Rasmussen, Kbhvns. Godshg.-Korsør, fra

1.-12 .. -,18. 
Døde: 

Loklomotivfyrbøderne S. Birkelund, Viborg, d,;:n 25. 
11.-.18. 

E . .T. P. Nielsen, Vamdrup, den 4.-.12.-18. 
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