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M E D E N s D E R V E N T E s I -�-

Nu har Regeringen ·formodentlig modt-aget 
Andragender fra samtlige Tjenestemandsor
ganisatiouer om Forhøjelse af DyrtidstHlæget 

- og der ventes altsaa paa at høre nll)rme!'e
fra ,Regeringen om dens Stilling.· 'Ganske
vist udtalte - Stats- og Finansministeren sig
ved sin Forelæggelsestale til Finansloven paa
en Maade som kunde tyde paa, at Regerin
gen ikke var tilsinds at gaa med til �t fo·r-,
øge Tjenestemændenes ,Lønninger, det .. vær-e
sig paa den ene 'eller den anden Ma:ade.

Men imidlertid venter Tjenestemæi1d-�nes
paa Svar, og det kommer vel &nart, thi nogen
Tid skal der jo· til forinden Rigsdagen ,faar
behandlet og vedtaget det .Forslag til Kon- ·

· junkturtillæg som skal være gældende .fra 1.
,Tanuar 1921.

Det-af Centralorganisationen for Embeds-
. klaJ,serne fremsatte Andragende om For�øjelse

af Konjunkturtillæget har sikkert meg�t r,ipge •
. Udsigt til at v·inde · Gehør i Rigsdage�·, · og
det er vel det sandsynligste,· at det ret.snart
glider ud af Diskussionen, som "Jernbane
tidende" skrev. Vi er-ganske enig med· Jern
baneforbundet i, at den bedste Frem��ngs•
maade er gennem en Forhandling med Mini
Bteriet at naa en Overenskomst om et Beløb, 
som i nogen Grad dækker det Belø!,> Tjene
stemændene har faaet for lidt Henhold til 

de Beregninger' der kan anstilles dei·for og 
paa det Grundlag_T-jenestemandsloven anviser. 

· Regei·ingen vil ma·aske møde 'l'jenesteinæn
dene med det nu saa kendte, at der skal 
spar_es · og at Levefoden skal sættes ned, men 
i den Henseende er der intet . at gøre 

' . 

hos Tjenestemændene, der har Levefoden 
hverken under Krigen eller efter den været 
saaledes, at der kan være Tale om Nedsæt
telse, den har hele Tiden staaet, paa Smal
hans. Tjenestemandsloven af 1919 bragte 
n_ok nogen Forbedring, men · ikke· sRaledes, 

· at der nu kan gives 'l'.enestemændene Anvis
ning' paa, at der maa spares,· -.deres Budget
spænder ikke ret vidt, det har ikke kunnet
rumme ret meget og i Reglen ikke det der
skulde til. Som vi skrev i forrige Nummer
har Kravet om· Indskrænkning af Forbruget
Adresse til ganske andre Borgere end 'l'je
nestelliændene, de .kan ikke faa,, hvad de hH
Brug . for, med de Penge ·de har mellem
Hænder.

Derfor er det godt at Tjenestemandsloven
indeholder 'Bestemmelserne om Konjunkrur
tillæget, der aabner Mulighed for ved Revi
sion af dette Tillæg at gi ve 'l'jenesteD?ændene
de manglende Beløb.

Det ser ud til, naar man læser',,\/ or Sta1{d",
at Jer baneforeningen gaar og .veiit'er paa, at
den nuværende Regering .skal ,give' sig til at
revidere Tjenestemandslovens· Løn bestem mel.
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ser, i hviwt Fald for Assistenternes Vedkom
mende. I en Artikel "Valget" i Spidsen af 
Bladet, fastslaar Bladet at Ministeren synes 
at stille sig forstaaende og vel villig overfor 
Tjenestemændene. Det vilde jo være glæde
i:igt om "Vor Stand" har Ret, men Spørgs
maalet bliver dog hvor meget man kan lægge 
i M.inist,ereus Udtalelser og et andet Sted 
s.taar der "at Ministeren udtalte som sin Opfat
telse, at 'l'jenestemændene skulde have en 
.god Ldn og gode Arbejdsvilkaar, naar de 
ydede godt Arbejde." - Hertil komme!", at 
Ministeren ogs-aa, og vistnok i Forbindelse med 
ovennævnte Citat- har sagt, at 'J'jenestemæn
dene ingen Ret havde til , at strejke. Det 
omtalte Citat giver en "Assistent af Aargang 
1897" Anledning til at omtale 'Assistenter
nes daarlige Lønviikaat· og "at udtale Haabet 

· om, at Venstre vil raade Bod paa. den Uret
færdighed der er begaaet mod Etaternes
Assistentklasse saa snart-det er muligt, og
ved straks at �jælpe dem ved alle til Raadig
hed staaende Midler .. Blandt disse peges
paa Avancementsposter og fri Uniform.
Eodvidere at Venstre vil Retfærdighed og
hvis Ministeren vil gøre Studier paa Statio-
1ner .og Kontorerne vil han hur.tigt opdage,
at Assistenterne er den bærende Arbejds
.k,raft ved Statsbanerne, End videre at de
har været vant til fra der,es første Ansæt
telsesdag ·at tage drøje '!'ørne baado Hellig
og Søgn, Nat og Dag.

End videre noterer "Assisten ten", at '11og0 

og Lokomotivførere ·i øk6nomisk Henseende
praktisk talt er højt hævet over en Assistent
paa ældste Lønn;ng naar disses Kørepenge
,medregnes.

Redaktø1'en er ganske .enig med . Indsen
deren i, at Venstre vil Retfærdighed, og
kunde godt tænke sig den Mulighed, åt Mini
steriet vilde rette den Fejl som er begaaet,
- v-ed at give Assistente-rne de Lønninger de. \. 

nu· har - af et tidligere demokratisk Mini�
ster,ium.

Vi kunde fridtes til at tro, at Assistenterne 
•er' placeret nogenlunge.. paa rette S.ted, i
Forhold til andre 'l'jenestemænd, og det kan
.:vel ogsaa tænkes, at det Argumen.t de an
v:e-nder, om de "drøje"· Tørne de har taget

\ 

baade Hellig og Søgn o.s.v. ogsaa kendes 
af andre '11jenestemænd og i højere Grad. 
At Assistenterne just skulde være den bærende 
Kraft ved Statsbanerne, det er der. vel ikke 
mange der tror, end ikke Venstres Minister 
fo1 offentlige Arbejder. Ligeledes synes vi,· 
at det Hovedargument man anvender inden
for J. F. for at skaff@ Assistrnterne Uniform, 
er noget uheldigt og meget daarligt. At 
Lokomotivførei·ne har faaet Uniform, kommer 
da egentlig ikke ,Assistenterne ved, det kan 

· da ikke' bruges stadig væk, der maa da væ�·e
bedre. Argumenter.

Hvis Lokomotivføte'rne eve11tuelt har en 
· støne Indtægt end Assistenterne, naar Køre
penge medregnes, er det vel intet urimeligt
heri. - Tvædimod, det er ganske naturligt,
naar nu der ses hen til Ydelsen.

Det er imidlertid morsomt at se denne
Indsender gnubbe sig op af Venstre og af·
Min·is.,teren for offentlige Arbejder, og Red.ak
tøren finder sig ogsaa foranlediget til at
erklære .al Venstre vil Retfærdighed - og
fedte for Ministeriet - i Haab om, at Venstre
s"kulde give til at revidere Lønni,ngsloven for
Assistenternes Skyld. -

. Forfængelige Haab ! 
Vi har nu Lyst til at se, hvad ".Vor Stand" 

siger, naar Konjunkturtillæget er bragt i 
Orden. Det er muligt at man kommer til 
at .se .lidt anderledes paa Sagerne, det er jo 
lidt relativt hvad man forstaar ved "god" 
Løn og "gode" Arb�jdsvilkaar -' samtidig 
med, at man skal tage alt hvad der kommer, 
uden Retten til strejke. -

Thi det sagde den samme Minister ogsaa. 
Men Ministeren vil vel ogsaa Retfærdighed, 

det maa vi antage, men hvis hans Retfær
dighed, ikke kommer til at passe Tjeneste
mændene, ikke er /1•f deu Beskaffe.uhed som 
ønskelig, hvad saa? 

Vi faar vente og se, men. vi tror egentlig -
ikke paa, · at den Forøgelse af Konjunktu.r
tillæget. J, F. er Talsmand for ,gen·nemføres. 

Men derfor behøv.er Ministeren ikke 1,1.t 
være ur.etfærdig ! 

• 
,. 
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G f N ER ALS E KR E l'A RI AT ET, 

For et Par Aar siden rejste der sig blandt 
Organisationerne et bestemt Krav om at faa 
en hurtig Behandling og Ekspedition af de 
Sager, der af ·organisationerne indsendtes til 
Gen.erald i rektoratet. 

Det var aom bekendt efterhaanden ved at 
blive utaaleligt saa lang 'L'id der gik før den 
høje Statsbaneadministration fremkom med 
Svar paa Organisationernes Henvendelser. 
Fællesudvalget. tog da Sagen i .sin Haand og 
rejste direkte overfor Generaldirektøren 
Spørgsmaalet om en hurtigere Forretnings
gang. 

Det inaa erkendes, at Generaldirektøren 
stillede sig forstaaende overfor Organi8a tio
nernes Beklagelser. Han kunde meget vel 
indse, at der var god Baggrund for den her
skende Utilfredshed. Og reso-lut fulgte han 
Fællesudvalgets Henstilling. Der blev i Ge-

- neralsekretariatet op1,ettet et , Ekspeditions
kontor, der med N ormeringslovens Vedtagelse
i Juni Maaned i Aar fik den endelige Vel
signelse.

Det ny Kontor, der i særlig Grad skulde
behandle Organisationerne Sager, havde vor
Generalsekretærs største · Interesse. En ung
dygtig Kontorchef, en lidt yngre, dygtig og
meget nidkær Fuldmægtig fik Kontorets Le
delse overladt. Og ligesom vor Organisation
havde et Indtryk af, at der hos vor Gene
ralsekretær var Vilje til hurtig Behandling
og Ekspedition, saaledes følte man i hvert
Fald fra vor Organisations Side den nye
Ordning som et betydeligt Fremskridt; thi
man havde ligesom Garantier for, at nu vilde
der blive Fart i Sagerne. -

Kontoret har nu virket i et Aars 'l'id, og
det er behageligt for Organisationslederne,
at de altid har et bestemt Sted at hen vende
sig, ligesom det maa siges, at man føler saa
vel fra Kontorchefens som fra Fuldmægti
gens Side Bestræbelser for at give den nøj
agtigst mulige Besked om de Forhold, Fore
spørgslerne drejer sig om. Der er saaledes
de bedst n1ulige Betingelser for et godt Sam
arbejde mellem Organi.sationerne og Konto
ret, men selve EkspeditiQ..nen, Forretnings-

gangen er, omend bedre end tidligere, navn
lig paa bestemte Sagers Omraader -· saa 
som Forhold vedrørende dobbelt Husførelse 
o. a. - dog ikke endnu helt tilfredsstillende
Navnlig maa vi ·med Henblik paa en be:
stemt Sags Behandling udtale vor" største
Beklagelse. Det drejer &ig om· den utilbør'
lige Behandling og Ekspedition som Gen•
nemførelsen af de Lønningsbe�temmelser der
er knyttet til Lø�ningsloven, har været Gen•
stand for. -

Denne Sag, der for Personalets daglige 
tjenstlige Fo"rhold indeholder saa meget af 
største Vigtighed, ble� afsluttet ved Forhand
ling med Fælllesudvalget i Maj Maaned; 
men trods talrige Henvendelser fra Organi
sationernes Side, har Kontoret først nu faaet 
den endeligt behand-let. Mi!]isterens Afgø
relse ventes der �tadig part. 

Minister Slebsager synes i Modsætning til 
sin Forgænger i Embedet at skulle tage lang 

. Tid til sine Afgørelser. Men selv bortset 
herfra har altsaa Administrationens Indsats 
i denne vigtige Sag ladet meget tilbage ·a:t 
ønske. -

Ogsaa paa andre Omraader maa Kontoret 
kunde sætte Farten op, og i Stedet for, hvad 
hyppigt sker, at fordybe sig i Lovparagrafers 
Fortolkning, hvorved det omgiver sig med 
en Atmosfære af juridiske Spidsfindigheder.· 

Forresten sker det ogsaa, at man ganske 
rolig lægger Hænderne i Skødet, under Paa-
beraabelse af Distrikterne har fåaet en Sag 
til Erklæring. Derude beholdes den saa til 
det nu en Gang passer den Paagældende at 
faa den ekspederet. Her maa ske en For
andring. Distrikterne maa efter Kontorchefens 
Skøn - og ganske i Forhold til Omfanget af 
vedkommende Sag - have en Frist til at 
svare i. - At de vil protestere herimod, an 
ser vi paa Forhaand for givet. Det staaeride 
Hyl om "for lidt Kontorpersonale" vil natur
ligvis blive Svaret. .Men en bestemt og fast 
Holdning fra Kontorets Side vil sikkert -
med vor Generalsekretærs A vtoritet, i Mente 
- kunne . fremskaffe en bedre Forretnings
gang mellem Distrikter og Generalsekretariat
end Tilfældet nu er. Og det vil kunne ske

. uden Forøgelse af Kontorpersonale, blot det 

• 

, 
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Oersonale der er, vil gaa i Spidsen og Tir- sig Tid ·efter anden til Kontoret, tik man 
, kelig vise et stærkere Arbejdstempo end Besked om at Forfremmelserne vilde ske 
man har Indtryk af, der i Øjeblikket præsteres den 1.r August, saa- den· 15. August siden 
i flere af Distriktskontorerne. - blev def til 1. September; 1. September kom 

Det er denne Opfordring, vi ønsker at rette og gik og .. nye Henvendelser fik til Svar, at 
· til 3. Ekspeditionskontor. Det har de største nu vilde det hele komme i Ordlln 1. Oktober.
Betingelser for at kunne præstere, hvad der At det ikke var Organisationen alene der
bør præsteres .. Til Trods for, at dette Kon- har faaet den_ Besked, viser forskellige Dis-· 
torer af forholdsvis ny Dato, har det dog posi,tion�r i Distrikterne; saaledes havde man 
allerede forstaaet at komme over mange i l. Distrikts Maskintjeneste for de Dag
Vanskeligheder og det skal atter - og trods lønnedes Vedkommende ordnet det hele med 
de Beklagelser;· vi har fremsat - . siges, at Overgang til Maanedsløn fra 1. Oktober for 
mange Sager har faaet en· hurtig og præcis alle dem' der ·kunde vente Ansættelse. Men 
Ekspedition i Modsætning til, hvad 2. Eks- 2. Eksped�tfonsk�ntor ·blev _ikk_e færdig o,g ·
peditionskontor har form'aaet. · _,_. .- ·· · ·· · · Maskinljenesteri, der forøvrigt selv har gpd .

A propo. 2. Ekspeditionskontor. Hvor har Orden i· de� Ting, befandt sig derved pludse-
dog ikke dette Kontor · -- og da navnlig i i g i den største regnskabsmæs�ige U�rden. 
det sidste halve Aar - gjort sig bemærkel- Takken· derfor kan adresseres til 2. Kontor. 
sesværdig1 Mon der eksist!lre nogen Kontor Det-.er .mærkeligt at 2. Kontor saa fuld-
ved de danske Statsbaner hvor Sagerne hæn- stændig: har spillet fa.Hit. Kontorchef Har" 
ger saadan ved Fingrene som her? hoff er· jo dog en Mand med en vis Fart 

Alle forfremmelser og Ansættelser fore- over, og· i Virkeligheden - vil han nok gøre 
gaar fra dette Kontor, men hvor bliver de noget for at imødekomme alle de Ønsker 
af? der rettes til dette Kontor; hans Fuld-

Midt i ,Juni Maaned ved Sønderjyllands mægtig 'er den største Slider nian kan tænke 
Overtagelse g'ik en Række Tjenestemænd til sig, m"�'n° Ai·bejdet maa jo være vokset højt 
vor nye Landsdel, og derved blev der selv- op over Ør�ne paa disse to Mænd. De har 
følgelig i det gamle Land lige saa mange. ikke i 'Tide' forstaaet at indrette sig derpaa 
vakante Pladser. I Stedet for nu straks a't og indk

0

ræ�� Assistance· af fornødent kvali:6.
konstituere andre i disse Pladser, etablerede ceret Arbejdskraft. Derunder maa. nu mange 
man et Arrangement med Udkommandoer Mennesk-�r indenfor Statsbanerne lide øko
der lige siden har holdt sig og daglig ko_ster nomisk; samtidig med, at det hele koster 
Statsbanerne store Summer. Vi skal saa- Statsbanerne mange Penge. -
ledes blot nævne, at siden 14, Juni har for Mai har vanskeligt ved at forstaa, at dette 
Lokomotivpersonalets Vedkommende Gedser Konto/ 'ogsaa hører under Generalsekretæ� 
daglig haft 8-10 Lokomotivmænd udstatio- Hoskiær. Man faar Indtryk af, ai det fold
neret fra København. Ak, hvor vil ikke stændig har undraget sig hans Opmærksom
Regnskabsdirelitøren klø sig i Haaret naar hed og· ·kunde disse Linier gøre noget til, 
han ser denne Kæmperegning for Udstatio- at hari ·vilde ofre dette Kontor noget af sin 
nering i det gamle Land i Anledning af vor store Arbejdsevne og bringe Fart i Eks
nye Land� Overtagelse,- -: og dette kunde peditionen vilde meget være naaet. -
ganske have været imdgaae't1 · · 'J '1 . .:. · 

,,Dick" 
Ikke nok med det, da 2. K;nt6r d. 1. Juli' 

i Aa:r fik en f�rclig vedtaget Normerings
lov at arbejde·· med, skulde man tro, at nu, 
da Hjemmel var givet, skulde der blive Fart 
i Sagen, · Ansættelserne og. Forfremmelserne 

. ..komme. Men Maaned efter Maaned er gaaet 
uden at der er sket noget. Henvendte man 

/ 
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AF f INA NS LO V FORSLAGET, men "det virkelige Forbrug afhænger dog 
ganske af, i hvor vidt Omfang det liYkkes 

Indtægten af Personbefordringen· arislaas at fr�mskaffe de- paagældende Klædevarer:'. 
til 87 000 000 Kr. Under denne Pos't er V ær- Af Lønninger til Maskintjen.estens 'fjene· 
dien af Fribefor-,lring af Statsbanerries' Per- stemænd skal vi notere, at der er opført 
sonale m. fl. indbefattet og anslaaet,. til 911 Lokomotivførere med en samlet Løn-
1 Mill, .Kr. 

· ' , ,- '· ningsindtægt af 5 043 534 Kr. - . Lokomotiv-
Indtægten af Gods- og Kreaturbefordrin- fyrbødernes Antal foreslaas forøget med 86 

gen er anslaaet til 131 500 000 Kr.' til 1075. Udgiften til Lønninger til disse 
Statsbanernes samlede Indtægt a,hsl��s til andrager 4 687 341 Kr. 
227 439 706 Kr. ' 

Den eventuelle Forøgelse af Lokomotiv• 
Bl .. a. er Lejeindtægten af Tjenestebci'l_iger førernes Antal kan ikke opgives forinden 

anslaaet til 1 500 000 Kr. Ved Beregningen N ormeringsloven er forelagt. 
(, 

-

er taget Hensyn til, at man i Medfør af Under ·,,særlige Ydelser." er opført ti,l l\fa, 
'!)enestemandslovens § J325 søgef Be�()li!ig ,, . skintjenesten til. K�repenge 1.400 OO_v l}r., til 
til at anvende et Bt'løb af 12 096 K1:. 50 Nat penge 80 000 Kr. og som Godtgørelse 
Øre til Ne9sæltelse af Fradragssu,m�e�, for 'ror 1'jenesterejser, varig eller midlertidig 
en Del 'fjenesteboliger, nit'vnlig Led.vogter- Forflyttelse 300 000 Kr. 
buse, som har en væsentlig mindre- ,Leje· Den "samlede Sul!l hertil an��ager saa· 
værdi end det lovmæssige Fradrag. Im�e)lem ledes 2 500 000 Kr. 
disse er anført_ 3 Bol_iger for Lokomotivme�tre, Af Udgifter vedrørende .Ternbaneanlægene 
der foreslaas nedsat med tilsammen 245 Kr. skal vi notere: Anlæg af en Remise med 

Den samlede Udgift anslaas til 22155.5 572 tilhørende Dreje�kiv,e i Grindsted 150,000 
Kr. Kr. - Bemærkningerne siger herom,. at der 

Vi skal af Udgifterne anføre, at dei til i Remisen skal være Plads til 2 Togmaskiner 
Maskinværkstedernes Drift er kalkuleret ,en og l Rangermaskine og at Drejeskiven skal 
Sum paa 3 762013 Kr. - 'l'il Lø�ning;dil være 17 Meter, Den byg.ges til '.fogmaski
Haan1iv�rkere og Arbejdere i V ærksted�rne ner af Hensyn til. det Tidspunkt, naar Es-· 
er ånslaaet 7 000 000 Kr. og til Ek�trahjælp. bjerg Havn og Station kommer op paa den 
200 ooo Kr. Til Lokomotivers og Tend'eres tidligere Trafik og der derfra afsendes flere j 

Vedligeholdelse er beregnet en Udg'ift af Særgodstog. - Til Forstærkning af Over-
5 280 000 Kr. og til Vognes Vedligehold�lse bygningen paa Strækningen Langaa-:-Struer 
6 000 000 Kr. 

· ·' · 
(5te Bidrag) 500 000 Kr '., til Indlægning af

Udgiften til Brændsel til Loko�1otiv;rne flere Sveller samt nye Lasker paa Hoved
et ansl�aet til -53 000 000 Kr. og til Olie og baner med stærk Trafik (3die Bidrag) 400 000 
andre Materialier til Lokomoti,ver o·g Vogne Kr., til Forstærkning m. m. af Overbygnin-
1100 000 Kr. . . , gen paa Strækningen Holstebro-Herning 

Af Bemærkningerne til Udgiften ti!'Br�nd- (4de _og sidste Bidrag) 170 000 Kr.· 
'se! for Finansaaret 1921--22 kan vi anf�re, Til Anlæg af et Billetsalgssted mellem 
at man ikke tør regne med en lavere· �ris . Charlottenlund og Klampenborg (lste Bidrag) 
end 185 Kr. pr. Tons Kul. .10 000 Kr., til Anlæg af et- Billetsalgssted 

(Med. det riuværende Antal 'Lokom�tiv- ved Oppesundby (mellem Ølstykke og Frede
førere ved Statsbanerne forbruger disse ·gen- rikssund) 42 000 Kr., til Anlæg af et Kryds
nemsnitlig for 200 Kr. Brændsel pr. Dag). ningsspot' ved Hastrup Billetsalgssted og Ud, 

Til Uniformer og Beklædningsgenstande videlse af dette til Holdeplads 305 000 Kn 
til Maskintjenestens Tjenestemænd , er an- og til Anlæg af et Krydsningsspor ve(} Skods· 
slaaet 645 000 Kr. I Beniærkningern1/her:' ·bøl og Udvidelse af dette til I-foldeplads
til staar anført, at Beløbet er det sahlfue· 300 000 Kr. 
som for,, Finansaar�t 1920-21 bevilged�, Til Erstatning af Niveauoverkørsler med 
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s�irrnefri Vejf orbindelser eller Vej forlægnin
ger hl saadanne 1250 000 Kr. og til Til
vejebringelse af Bolige-r for '

l
'jenestemænd

I 500 000 Kr. 
Til Velfærdsforanstaltninger foreslaas 

50 000 Kr: og til Uddannelse af Personale 
65 ooo Kr. 

Til Afhold�lse af 11oredrag for Dansk 
Lokomotivmands Forenings Medlemmer er 
der som sæd vanlig 300 Kr. paa Finansloven. 

MON U M ENTAFSLØRI N G, 

Den 1. November, Aarsdagen for Vigers
levulykken, vil de gennem frivillige Bidrag 
af Dansk Lokomotivmands Forenings Med
lemmer tilvejeb�·agte ;vlonumenter paa Loko. 
motivfører Høgholts og Lokomotivfyrbøder 
Nielsens Grave ved en Højtidelighed blive 
afslørede. 

Paa Lokomotivfører A. Høgholts Grav 
paa Vestre Kirkegaard finder Afsløringshøj-

' tideligheden Sted Kl. 11 Fm. og paa Loko
motivfyrbøder A. 0. Nielsens Grav paa 
Bispebjerg Kirkegaard finder Afsløringshøj
tideligheden Sted Kl. 2 Em. 

Vi b·eder Medlemmerne i saa stort Om
fang, Tjenesten tillader dette, komme til
stede, for at Højtideligheden· kan 'foregaa 
under saa smukke og værdige Former som 
muligt. 

STEDTILLÆG. 

Vi er'indrer Medlemmerne om, at der er 
udarbejdet et Spørgeskema, som vi anbefaler 

1 Medlemmerne at benytte paa de Steder, 
hvor Husleje- og Skatteforholdene er af en 
saadan Beskaffenhed, at det maa antages, 
at Loven hjemler Ret til Stedtillæg. Disse 

kan rekvireres paa Kontor et.· Der er truffet 
Aftale med Dansk Jern bane Forbund og 
.T ernb-aneforeningen om, at alle Sager ved
rørende Stedtillæg skal behandles af Jem
baneorganisationernes Fællesudvalg. 

Vi anbefaler vore 'l'illidsmænd paa saa
danne Steder at søge Samarbejde med de 
and:ce to Organisationers lokale Tillidsmænd, 
saaledes at der kun rekvireres 1 Skema. 
Disse maa i udfyldt Stand være indsendt 
senest L November for at Sagen kan blive 
behandlet i denne Rigsdagssamling. 

F E R.I E - 0 G R E K'R EA T I O N S H JE M M E T. 

Der har nu snart været skrevet en Del 
Artikler her i Bia.det om Feriehjen;met. I 
en saadarl i Nr. 18 under Mærket "c. m." 
staar, at først taler vi om Sagen, og naar 
saa til Slut et Resultat. Det synes mig, 
som vi nu har talt længe nok til at kunne 
begynde at handle. Da det jo først gælder 
om at faa sikret den fornødne Kapital, er 
det vel her, at Handlingen skal begynde; 
ja, den er jo for saa vidt allerede begyndt, 
og. begyndt særdeles smukt, idet Hr. Lokf. 
J. Knudsen og Frue har skænket 200 Kr.
til Hjemmet. Det kan maaske synes, -som
om Udvalget har tænkt sig at skaffe Kapital
ad denne Vej, og omend det v.el var den
smukkeste, saa tror jeg dog, at den Vej,
som en "Interesseret" i Lokt. Nr. 18 an
viser, vil være hurtigere. En "Interesseret"
foreslaar, at hvert .Medlem gaar ind paa at
tegne sig for et Laan af en vis Størrelse,
,f. Eks. 120 K..!:,; at indbetale paa 2 Aar, det 
bliver 5 Kr. pr. Maaned, og at Pengene 
atter tilbagebetales ved Afsked, 

Her maa hvert eneste Medlem kunne være 
med; thi det bliver jo blot som at putte 
Pengene i en Sparebøsse og atter tage dem 
deraf igen senere. Her tabes ingen Penge; 
thi Renterne, der tabes ved ikke i Stedet 
for at sætte Pengene i Sparekassen, vil vel 
næppe nogen være bekendt blot med �n 
Tanke. eller et Ord at berørt>. 

Jeg vil i.kke agitere i denne Artikel, fordi 
jeg tror, at det er unødvendigt. Jeg er gan
S'ke sikker paa, at der ikke behøves nogen 
.Agitation overfor Medlemmerne for at faa 
dem til at yde et Laan· paa den Maade; vi 
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er vist alle besjælet af Tanken om, at Hjem
met skal rejses og at vi vil yde vor Andel 
dertil. Her i Nyborg gaar vi blot og ven
ter paa det forløse·nde Ord fra Udvalget. 
Vi har her valgt en Mand til at samarbejde 
med og bistaa Udvalget, naar dette lad�r 
høre fra sig, og saaledes er der vel ogsaa 
sket i de andre Afdelinger Landet over. 

En �,Interesseret" spørger Udvalget: ,, Vi 
er ca. 1800 Medlemmer, et Laan paa 120 
Kr; fra hver giver 216000 Kr.; vilde Maalet 
saa kunne naas ?" En "Interesseret" venter 
paa Svaret, vi er mange, der venter. 

Maaske Udvalget•har tænkt sig en anden 
Maade, og nogen Ensartethed maa der jo 
være. Man maa jo ogsaa vide deh omtrent
ige, nødvendige Kapitals Størrelse. 

Altsaa, kære Udvalg - kom kun an, -
v1 er klar til at tage mod Stød. 

Nyborg, den 8. Oktober 1920., 

C. 1hygesen,

Det er glædeligt, hvis Stemningen ude i 
Landet for Rejsningen af et Rekreations
hjem lf1l skulde være saaledes, at man er 
klar til at "tage mod Stød". Man maa dog 
hele Tiden huske paa, at Hjemmet skal rej
ses ad Fri villighedens Vej, og saa meget 
smukkere og glædeligere vilde det være, .for 
saa vidt Hr. 'l'hygesen har Ret i sin For· 
modning om, at der ikke behøves megen 
Agitation for at bevæge hvert Medlem til 
at bidrage, give et. rentefrit Laan, for hvi-s 
Tilbagebetaling der da maa fastsættes sær
lige Regler. Og den Vej, som "En Interes
seret" foreslaar og som Hr. Thygesen anhe
faler, har Udvalget efter Forlydende ogsaa 
tænkt sig at gaa og behandlet allerede paa 
sit første Møde. Men da Sagen var rejst 
og vi her igennem Bladet slog til Lyd for 
Tanken, meldte de1· sig straks en Lokomo
tivmand og hans Hustru med en smuk Gave, 
og den Gave ved vi var givet af et godt og . 
glad Hjerte for dermed at lægge den første 
Sten til Lokomotivmandshjemmet. Dette tje
ner Hr. ,J. Knudsen og Hustru til megen 
Ære, thi det vidste vi, skulde danske Loko
motivmænd til at bygge sit eget Hvilehjem, 
da vilde de med Offervillighed støtte Sagen 
og ·med den Kærlighed, de nærer herfor,· 
interesserer sig varmt for Tankens Realisa
tion. - Men ad Gavernes Vej faar man 
sikkert ikke bygget et Ferie- og Rekreations
hjem, men vi spurgte bare, om der var andre, 
der vilde følge det omtalte smukke Eksempel. 

Det varer antagelig ikke længe, forinden 
Ud valget lader høre fra sig, og vi haaber 
da, at Medlemmerne, som Hr. Thygesen 

sigel', ,,er klar til at tage mod. $$'ød" �!.lt\ 
en s .aadan Maade, a.t Pl�uens ll�ahsMion e.r 
sikret. 

c. m.

KNORR'S FØOEVANDSFORVARMER FOR 

LOKOMOTIVER, 
V ed Otto Bendixen.

Nærværende instruktive Artikel vilde være frem" 
kommen for ca. 1f2 Aar siden, for saa vidt vi ikke 
�f Maskindirektøren havde faaet Tilsagn om e11. 
saadan Artikel, og afventet denne. Imidlertid h-ar 
Direktøren nu bestemt, at det paagældende Stof 
skal fremsendes ad officiel Vej. Dette gælder ogsaa 
de instruktive Artikler om de paa hokomotiverp� 
anvendte Smer€pumper, Vi har nu ladet Artiklerne 
udarbejde og paabegynder hermed Offentliggørelsen. 

Red . . 

Den fortsatte Udvikling �g Stigping af Tra
fiken krævede, at der fra Jernbanedirektioner
nes Side blev lagt særlig V ægt paa Fo,rbed
ring · af Driftsmidlerne, Lokomotivernes større 

· Præstationsevne og Økonomi. _Efter at map
for Aar tilbage gennem Anvendelse af Con
poundssystemet og den qverhedede Damp,
saavelsom ved Anvendelsen af større I{edler
og forøget Adhæsionsvægt, ganske betydeligt
havde forøget Lokomotivernes Økonomi og
Ydeevne, er man i· den nyere Tid til Op
naaelse af den samme Hensigt gaaet over
til Fødevandsforvarmning ved Hjælp af Spilde-
damp,

Ogsaa ved de danske Statsbaners Lolrn•
motiver er Fødevandsforvarmning nu kommen
til Anvendelse, idet Lokomotiver af Litra P
og R er bleven forsynet med Knorr's Føde
vandsforvarmer. Vi skal i det · følgende
beskrive denne efter nogle indledenqe Bemærk
ninger om Fødevandsforvarmning i Almif)de
lighed.

Tanken at forvarme Fødevandet ved Hjælp
af den i Spildedampen indeholdte Varme er
i og for sig ikke ny. Den er allerede for
mange Aar siden virkeliggjort ved stationære
og Skibskedelanlæg og med det bedste økono,
miske Resultat. Ved bevægelige Kedler der
imod, særlig ved Lokomotiver, har denne
ellers prøvede Indretning indtil for faa Aar
siden trods hyppige Forsøg ikke kunnet finde
Fodfæste. I første Linie mangler det paa
tilstrækkelig Kendskab til de Betingelser,

• 
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som maatte tilfredsstille .Forvarmeranlæget 
for Lokomotiver med denne Kedels særlige 
Driftsforhold. Paa den anden Side var de 
valgte Midler utilstr.ækkelige, saaledes at· en 
Økonomi ved disse ældre Forvarmeranlæg 
for -Lokomotiver ikke kunde vise sig. 

I de sidste 15-20 Aar v-ar det vel fr�m 
for alt den almindelige Indførelse af Over
hedning i Lokomoti'vdriften, der først fuld
stændig tilfredsstillede Bestræbelserne for at 
gøre Driften· billigere, .og som lod andre i 
den samme Retning,gaaende Forslag, sa:asoiii 
Fødevandsforvarmningen, træde i Baggrunden. 
Men den ved Overhedningen opnaaede.· For
del beroede i det væsentligste kun paa Und
gaaelsen. af_ Konde,llsafronstabet i Dampcylin-. 
drene og paa Forøgelsen af· det speeifike 
Damprum. Hovedtabene derimod, saaledes· 
som. de viser sig ved· de uforbrændte .. Kul
partikler, der stryger gennem Skorstenen, 
og Maskinens Spild.edamp; forbliver ganske 
uberørt af Overhedningen. Ved stærke Ris.te.
krav f. Eks. indeholder de uforbræna'te- Kul 
ca. 40-50 pOt. af de: Kedlen tilførte Va,rmil
enheder, medens paa den anden Side der af· 
den til Dampfre�bringelsen virkelig nyttig
gjorte Varme endnu indeholdes ca. 90 pOt.. 
i selve Spildedampen. Disse 'l'absciffre sp�ller • 
altsaa. ved Spørgsmaalet,om Lokomotivd1:ifrens 
Økonomi en meget betydelig Rolle. . '_ .. 

Numerisk og regriskabsmæssigt undetsøgt 
er ganske vist den ved Spildedamps Faer� 
varmere opnaaelige Genvinding af Varme 
-ikke· meget høj ; thi for. at forvandle .l' kg'
Fødevand, der f. Eks. · tages· fra Tenderen
med 10 ° o:, til mættet Damp paa 15 Atm;,·
d. v. s. 200 ° O., kræves rundt 657,5 Varme-·
enheder. Bliver nu Fødevandet ved Mas.ld
nens Spildedamp forv-armet til 100 ° 0. 1 saa
bliver af disse· 657,5 V:armeenhedel,', som er•
opnaaede ved Kullenes Forbrænding, gen-,
vunden 90,5 Varmeenhede1·, .d; v. s, ca. 14 pOt.
Med dette Beløb forminds'kes altsaa Varme.,_;
tilførselen, d. v. s. Brændselsstofforbruget ved·
Lokoi;notiver med mættet Damp og Fød:e-
vandsforvarrrier og samme Dampud vikling.
For Overheder-Lokomotiver beløber dette
'l'al sig til 12,5 pCt.

Men det er udelukkende Kulbesparelsens 

teoretiske Værdi. I Driften bliver ved For
varmeranlæg, ved hvilke, som hos Model 
Knarr, ku'1 en Del af Spildedampen anvendes 
til Forvarmerens Opvarmning, .disse Tal gan
ske betydeligt overskredet gennem de med 
Forvarmerdriften iiadskilligt forbundne Bi
virkninger. Derved nemlig, af en Del af 
Maskinens Spildedamp, (i· Regelen er · det 
1/5-1/s) ledes til Forvarmeren forinden Ud
gangsrøret naas, og derved forringes dettes 
Virkning. Denne Svækkelse af Trykket i 
Udgangsrøret er dog uska-aelig, thi den svarer 
fuldt ud til den gennem 'den umiddelbare 
Varmevinding fo-rmidskede Mængde af det 
·Kul, som· i en· vis-:Tidsenhed forbrænd�s paa
Risten. Men' den : er p'.aa · anden Maade af
Fordel, fordi den samtidig har til Følge en
Formindskelse af Undertrykket i Fyrkassen
og Ristekravet og dermed en fuldstændigere
Forbrænding af Kullene. Denne fuldstæn
digere · Forbrænding betyder naturligvis en
yderligere Udnyttelse af Brændselsstoffet, og
derigennem- en Forøgelse af Kedelydelsen
'med samme · Brændselsstofforbrug eller en
Brændselsstofbesparelse med den samme Kedel
ydelse som ucien Forvarmning: En Følge
af den forringede tJ dgangsvirkning er end·
vi·dere, Fo1,brændingsgass�ns regelmæssigere
Træk gen ri em Kedelrørene· og·· deri gen.nem
en bedre Udnyttelse af Kedelfladen, nvifket
atter resulterer i en fo1;øget Ked el ydelse eller
Formindskelse af Brændselstofforb;uget. Sem
Kedelydelsen saalcdes bliver o·gsaa Maskinens
Ydelse gunstigt paavirket genn.em de for:
and rede Forhold. ved U tlgang$røret; thi en
F-01·mi1Tdskelse af Modtrykket. i dette betyder
ogsaa en Formindskelse af Mod'trykket i Maski
nen eller Lokomotivet og paa· ·samme Maade
arbejder ogsaa Forvarmeren, der ·jo fortætter'
den Damp, som ledes ind i denne, og altsaa '
paa ·en vis Maade virker som Lokomotiv-
Maskin:ens Kondensator.

Følgerne af de her beskrevne Forh·o!a :er, 
at i Indikatordia-grammet (se I M'askinlærens 
IT Udg. S; 297) ligger Udstrømningslinien 
dybere · ved . Maskinen med Forvarmer end 
ved saadan uden Forvarmer. Med samme 
Fyldning er Diagramarealet og saaledes 
Ydelsen ved Maskinen med Forvarmer større 

, 
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end ved Maskinen. uden denne, eller for at 
op!}aa den samme innicerede Ydelse er ved 
Lokomotiver med Forvarmer en mindre Fyld
nfr1g tilstrækkelig end ved saadanne uden 
Forvarmer. Ogsaa dette betyder naturligvis 
i sidste Ende en Kulbesparelse. Samvirk
ningen af alle disse gunstige Omstændigheder 
giver alt efter Driftsforholdene Kulbesparel
ser indtil 24 pCt., saaledes som det er fast- · 
slaaet gennem de preussiske Statsbaners 
Forsøi. 

Til d.enne For.øgelse af Varmeøkonomien 
kommer endnu en betydelig Formindskelse 
af L?komoti vets Vedligeholdelsesomkostninger. 
Kedlen bliver

i 
mere skaanet, fordi der ved 

Anvendelsen af Forvarmning skal overføres 
fær're Varmeenheder gennefn .Hedefladen. En 
Skaans�l af Kedlen ligger endvidere i den 
ovennævnte ringere Anstrengelse af Risten, 
men den er -navnlig ogsaa givet gennem 
Muligheden af .en gunstigere Fødning. Thi 
medens ved Injektoren (Dampstraalepull_lpen) 
Vandet kun med Afbrydelser og kun . med 
65 ° højst 80 ° O._ · strømmer ind· i Kedlen, 
saa skal og kan den med Spildevandsfor
varmer og Dampste�p6lpumpe udrustede 
Kedel ua(brudt kul!_i:ie fødes med Vand paa 

· 100 ° d. . ,Te�perat1;1rforskellen mellem det
tilførte· og der i Kedlen værende Vand er
altsaa ringere end ved Fodring med Injektor.
Ved Lokomotivet med Forvarmer bliver disse
Forhold_ saa meget gunstigere jo større Kra
vene (Kraftudfoldelsen) er, fordi netop da
de største Mængder af Spildedamp staar til
Disposition for Fo�varmerøjemed, Vandet
træder altsaa ind i Kedlen med dEln højst
opnaaelig Temperatur.

Den ringere Temperaturforskel mellem Føde-·
og _Kedelvand. forringer ogsaa Faren for
utætte Rør, der til Dels kan føres tilbage
til den overmaadig hurtig!) _Tilførsel l;\'f koldere.· 
Vand i Kedlen .. Det i større Mængder til-·
førte koldere y and køler de tyndere Kedel
rør hurtigere, af end den tykkere Fyrkasse
rørvæg. Rørel)e trækker sig sammen uden
at Rønæggen .· følg�r med, hvoraf kommer
Utætheder, og Rørene _lækker.

Sluttelig maa ogsaa de drifts.tekniske For
de1'i, som Fødevands Forvarmningen byder

for Lokomotiver, ikke undervurderes. Disse 
fremtræder navnlig i. det ringere Krav til 
Fyrbøderen, der med samme· Ydelse af Lo
komotivet sjældne�e maa fyre, fordi der netop 
ved .Forvarmning bliver opnaaet den samme 
Nytte med ringere Anvendelse af Brændsels
stof. Som en yderlig legemlig Aflastning. af 
Fyrbøderen maa Qgsaa anfør-es Bortfaldet af 
Betjeningen af Injektoren, fordi Fødevands
pumpen arbejder uden·. Afbrydelse. Fyr
bøder.en bliver altsaa i større U dstriøkning 

. end hidtil i Stand til at holde .Udkig o. s. v.
Da· Pumpen arbejder lydløs er Forstaaelsen 
paa Førerpladsen lettere, og hørbare Signaler 
kunne sikerere. opfanges,. ,Den fuldstændige ·. 
�'orbrænding af Kullene I paa Risten giver 
endvidere en ringere Udkastni_ng af Gnister, 
altsaa. ringere Brandfare ,for de tilgrænsende 
Landskaber. Ogsaa den gennem Skorstenen 
udstrømmende Mængde Spildedamp og· For• 
brændingsgas formindske11; den første fordi 
en Del af Spildedampen 'fortættes i :·Fo; 
varmeren og sidstnævnte ·.fordi færre Kul 
forbrændes paa Risten. Det er en Fordel, -
der navnlig paa · tunnelrig.e Strækninger er 
af overordentlig Bstydning, ·da herved Tun
neltaag�n bliver _mere gennemsigtig og Luften 
. mind.re forurenet. Personalet bliver altsaa 
væsentlig lettet i deres Arbeide paa Maskinen 
under Kørslen og 1 deres Udkig paa Stræk-
ningen: . . 

I , S[\mmenligning med Overhederen har 
Spildedampsforvarmeren en F01·del derved, 
at den let og uden betydelige Omkostninger 
ogsaa kan monteres paa forhaandenværende 

. Lokomotiver, eller kan -overføres fra. udran
gerede ældre til andre :Lokomotiver, saavel
som at dens Anskaffelsesomkostninger ligger 
væsentlig under Overhederens. For tilstede
væreQde Lokomotiver ·med. mættet Damp er 
i såa Fald Forvarmeren/en næsten fuldkom
men -Erst'atning for . Overhederen. Der er 
endog det Tilfælde mulig, at Forvarmeren i 
og for sig arbejder mere økonomisk end 
Overhederen, som f. Eks. ved Compound 
Lokomotiver med mættet Damp. Ved disse 
synker regnskabsmæssig Kulforbruget 10 pOt. 
ved Indbygningen af ;en Overheder, derimod 
ved Forvarmning til 100 ° med 14,6 pOt. 

.. 
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Naturligvis er Anvendelsen af begge Indret
ninger, Overhederen og Forvarmeren, det 
mest økonomisk. _ S�aledes sparer f. Ek�. et 
Ove, heder-Tvilling Lokomotiv uden Forvarm
ning 16,8 pOt. Kul, medens et saadant Lo
komotiv med Forvarmning giver en Bærrd
selstofhesparelse paa 26 pOt. 

Indførelsen af Føclevanrlsforvarmningen be
tyder altsaa for en .Ternbanedirektion i enhver 
Retning en bedre Udnyttelse af de f.orhaan
denværende Lokomotiver. Den gør det mu- . 
ligt at bestride den' hidtidige 'l'rafik 11).ecl 
mindre Driftsomkostninger, eller en Trafik. 

stigning uden Forøgelse af Lokomotivparken, 
altsaa uden Forhøjelse af Driftsudgifterne. 
Dertil kommer den ringere Reparntionstid 
for Lokomotivet, som Følge af den større 
Skaansel af Kedlen, og endviclere Personalets 
A fiastning. Fødevan1lsforvarm ni ngen er alt
saa anbefalelsesværdig for enhver ,Ternbane
direktion, thi den belydet· en Nedsættelse af 
Driftskoefficienten) ganske bortset fra F:or
øgeisen af Driftssikkerheclen. - - -

HovedbHstanddelene ved Forvarmeranlæget, 
l\fodel Knorr, er: Forvarmeren og Fødepum
pen, uundværligt Tilbehør er: Dampventilen, 
Oliepumpen og Manometeret, ønskelige og 
prøvede Suplernenter er: Sikkerhedsfødeven
tilen henholdsvis Kedelventilen, Forvarmer
Omslciftningshanen og Appdralet til Forhin
dring af Koldtfødning. Vi skal i det følgende 
beskrive Fødevandsforvarmerens Konstruktion 
og dens Betj!:lning og Vedligeholdelse. 

(Fortsættes.) 

ULYKKE PAA OSBANEN, 

Et af de heldigvis sjældne Uheld indtraf med 
et 1if Os banens Lokomotiver den 7. September. 
U miadelbart forinden Ostoget sknlcle A fgaa (Kl. 
7.40 Fm.) fra Nestun Station eksploderede Ked
len. Hele Overdelen af Rundkedelen fra Røg· 
kammeret til Fyrkassen blev afrevet langs den 
øvel'ste N!lglerække. Domen og en Del af Ke
delpladen blev kastet op over Førerhuset og hen 
paa Taget af en Vogn hvor de.t blev ligg,mde. 
Vanger og Maskinen blev meget ødelagt og for
skellige Jemstykker kastet. flere Hundrede Meter 
vælc Lokomotivføreren korn ikke til Skade, 1nen 
tokomotivfyrbøderen fik, brækket el! Haand og 
e-rl Del anden Skade, men var ved fuld Bevidst
hed og blev bragt paa Sygehuset. At Lokomo·

tivmændene slap fra det med Livet skyldes sik
k1qrt den· Omstændighed, at det saa ud som K�d
len havde aabnet sig først ved Røgkamret saa-' 
ledes at Vand og Damp førtes fremefter, Fyr
kassen vat· gai;ske hel og Fører,huset kun lidt 
medtaget. - Det maa antages, at Eksplosionen 
ikke skyldes Vandmangel, men derimod Tæring 
af Kedlen, eller maaske, daarlig Reparation da 
den først har aabnet sig ved Røgkamret. Kedel
ttykket var knap 10 Atm., og det paagældende 
Lokomotiv ganske lille, Banen har kun 75 ctm. 
Sporviddf', ikke destomindre var Virkningen af 
,Eksplosionen i den lille Kedel frygtelig. 

Osbanen løbes i Nærheden af Bergen. 

FRA DET DAGLIGE LIV, 

Hr. Redaktør! 
Saa De Re"'.yen? Naa det gjorde De vel? 

Hørte De hvilket smukt �prog Skuespilleme talte? 
Naa, de havde jo ogsaa gaaet -og lært at tale det 
dai1ske Sprog hos .Terndorff? - Og Plastik havde 
dt> ogsaa taget Kursus i. Det var Komedie! 
Da jeg sa'a "Tykkesen" synge Duet sammen med 
sin "Kone", _hvor han kærlig omfavner hende, 
kom jeg til at tænke paa en fuld Mand, jeg 
forledeu saa omfavne en Lygtepæl! Ja, vist var 
det illuderende! Og Digteren beundrer jeg mere 
for Kvan ti teten end for Kvaliteten, Saa De den 
ene af So1nmergæsterne paa Sprogø saa galant 
byde Fru Tykkesen en Cigaret? Et i det Øje• 
med anskaffet Ci'garetetui blev flot taget op af 
Lommen, og Kavalleren tog selv galant Cigaret· 
·ten ud af Etuiet. for at spare Fru Tykkesen for 
det dermed forbundne Besvær, Og saa De tilsidst, 
da Forfatteren kom ind paa ,Scenen, at han i 
Ha·anden havde en tom Citronsodavandsflaske. -
Jeg har spekuleret paa, hvad harr mente dermed. 
- Men endnu har jeg ikke regnet det ud. -
skulde det mon betyde, at han var ligesaa tom
som ·den, og at Kulsyre� var gaaet af ham. -
Ja, hvad ved jeg? Jeg spørger bare, -

Nu maa Nattjenesten for Reserverne da.betrag
tes som effektiv Tje11este, ihvert Fald paa Gb, 
og for dem der ikke anvises Seng. Ved De 
hvorfor? Naa, saa skal jeg fortælle Dem det! 
Siden Tempxraturen er gaaet ned til 3 a 4° 

Varme om Natten, kan de ikke mere benytte 
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Hvileværelserne, meu maa rende. op og ned ad 
Gulvet for at holde Vnrmen. -

Der kan da ikke være Tvivl om, at· det er ef
fektiv Tjeneste. - Saa er det da godt for 110-
get, at der ikke er Varme paa Stuerne. Hvor· 
naar faar vi det varme Vand igen i Vaskerum· 
mene.: 

Man siger til Foraaret ! 
Saalænge vil det vare forinden man bli vor 

færdige -med det ny Varmeanlæg, og uaturligvis 
kan der ikke være Tale .om, at forbiude Led
ningerne med Værkstedet, det koster for meget 
Det- er billigere, at en halv eller hel Snes Loko
motivmænd paadrager sig en Lm1gebetændelse i 
de kolde og uhyggel-ige Rum paa G b., hvor der 
ogsaa mangler Lys! Lad os eudelig spare. I( ulde 
i alle Værelser og Lys i hvert andet Værelse, 
det er nok! - Det skal vor Sektiouschef 110k 
ordne, og derfor nærer vi da ogsaa saa stor 
Hengivenhed for ha111 . - Aa,· saa slor·! Og som 
hij11 instruerer de Remi6earbejdere, det· skal væ1 e 
Rensere o. s. v. - De skal løbe hurtigt v�k 

1 fra l\1aski1J.erne naar der spri1iger et Glas, de
skal have Slaggerne lagt paa' Slagskovlen, 
el-lers kan de ikke kaste et Fyr ud. - Ja, saa
.d_an skal qel være, det kan ikke være ande,rledes! 
Spørger _man, ".hvorfor lukker De ikke Glasset,'' 
f.aar ma-n som Svar "Det kender jeg ikke noget 
til, j_eg ved ikke hvorledes jeg skal bære mig 
ad I" Vist faar de Folk en god Uddannelse! 
-Og U ndervisni·ng faa1· de af en anden Mand som
heller intet ved! Jo, vor Sektionschef kan, og

, 'saa har I.au saa stor Indflydelse! 
Hvis der skulde ske nogen Forandring i dette, 

saa vil jeg blive meget forbavset! 
Med Ta.J� for Optagelsen 

Deres ærbødig'e 
Caspar Rogurcemler. 

UNIFORM E RNE. 
Vi kan glæde Medlemmerne med Meddelelse 

c<>,rn, at der nu er snarlig ,Udsigt til Levering af 
.Uniformerne til Lokomotivpersonalet •. 

Klædeleveringen er paabegyndt og Levenrncen 
11.f Uniformerne bortliciteret til Firmaet Carl Hol·
,ten i Frederiksliorggade, · København,

Det var He.11sigten, fpr saa vidt alt iøvrigt 
gaar uden Hindringer, at Unifonnslevoringen 
skulde værn tileudebragt omkring den I. Decem
ber d. !ar. Fi1:maet:, som vi har haft en Sam· 
tale mPd herom, udtalte, at Jet vilde sætte al 
K1•aft ind paa, at Leveringen kuude ske til 
ovennævnte Tidsfrist, men der kunde jo wmme 
snadanne Tiug i Vejen, at Tidsfristen blev noget 
overskreden, meu gik alt paa normalt Vis skulde 
Leverancen nok blive færdig. -Der havde vist. 

sig noge11 Vauskelighe<l med Klæde,levonu1cc11 i 
de sidste Dage. 

!Hed Hensyn til Leveri1,gen · af Sweaters fil
Lokon10tivfyrbøder1Je var der 11u kom111L·11 ca. 500, 
og Resteu 111e11or 111n11 ikke 1 1nar at bli1·e fl):lrllig 
f'!Jr til Nytaar. I111idlel'lid vil vi n11t11ge, at Ud
li)vcri11gu11 af de allerede le1·ercde Sweaters ikl5e 
forsinkes af (len Gnwd. -

Ski ud tr�sj urne lrn i lier <let 11oget med og tJJall 
kunde ikke f'ra l�ontorøts Side, som forestaJl,r 
Uuifomslevernucerue, sige noget l,eslemt olll, hvor.• 
11aar disse kunde leveres. l\lan har Oplllærksoni· 
heden henveudt herpaa og Skiudtrøjene vil blive 
leveret hurtigst muligt. · · 

MEDDELELSE FRA HOVEOKASSEREREI 
'i'il nødlidende ø,t1igske og tyske Lokomot_iv

mænds Børn er senere indbdlalt Kr: 181,00 f:ra 
Strner Afd..,ling Nr. 28. . 

Det samlede Beløb bliver herefter Kr. 9,5-2:f:i,,Q,0,, 
København den 10. Oktober l H21). 

H. J{a,rn.

HJE RTE L IG TAK! 
Herigennem be�er jeg l1okomotivperso11nlet i 

Aalestrup og Tønder mo_dtage min hjerteligste 
Tak for veulig Deltagelse ve4 min k_ære l\lani;ls, 
Togbetjent S. P. Søre11sens, Død og Begravelse. 
Anlestrnp 8. Oktober 19-20. 

Tora Sørensen. 

Afsked paa Gru11d it/ Svagelighed m. P<!11s. med 
Uclga11gen af Dccemuer M.w111ccl ri. A.: 

Lokomotivfyrbødel' N. C. Nielsen, g�l�erg. 

R EVYEN, 

!for en overfyldt Sal havde Dansk Lukomotiv
mands Ji'ol'eni11gs Revy Premiere F'redng dei1 8,. 
Oktober i "Prins Vilhel111s Palæ" i Københavu. 

Det var et meget 1.fbknemligt Publikum der 
val' ko111111et tilstede, 1l1i til trod� for at Revyen 
var meget tam, og at der ingen· l'igtig Fart var 
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over Forestillingen, høstede de Agerende meget 
Bifald. 

Vi syl}eS at den Revy de �amme Lokomotiymænd 
opførte forrige Aar var mere morsom, de ligesom 
havde Fødderne bedre plantet P/1"- Jorden og 
vidste hvor de var, i Modsætning·til i Aar, hvor 
de spillede det første Akt· paa Kontoret i en vis 
Forening, men det meste· år det der foregik der 
_vidnede om, at Forfatterens Fantasi i meget høj 
Grad var løbet af med ham. Dette skal være 
ham tilgivet af Hensyn til den gode Mening. 
Der var nu og da morsomme Ting imellem· og 
vi vil gerne fremhæve, at "Pladderberg" var en 
efter vor Mening udrnæi·ket Præstation og· som 
ogsaa derfor fik megen og fortjent Bifald. Blandt 
an.det spilledes Karlen paa ·Sprogø ogsaå godt. 

Der er imidlertid mange Ting, der tyder paa 
at der mangler lnstruktio·µ, man faar det Ind
tryk at den "_fufdstain�-ig mangler, i modsat' Fåld 
vilde de optrædende. vef have lært at ·s·oignere 

deres Sprog noget mere e'nd Tilfældet er. Man 
kan ikke saa godt anvende det Sprog der føres . 
paa Stuerne, paa en Scene. 'Vi· kunde meget 
godt tænke _os., - af Forfatteren til næste A rir. i 

· større Udstrækning lod Fara Hammer falde og
saa uden for Lokomotivmændeni>s Rækker, der
er saamænd .meget der trænger til- -at vises frem ·
i bengalsk Belysning, og som ,førf frem paa rette _
Maade · var i Stan·d til at more. ·

Imidlertid synes Revyerne at kunne trække et .
ret stort Publikum og et takne�1(igt · Publikum,
og man hør derfor ad Aare-udvide Rammerne
og efterhannden faa alt det _med, som .· der
'er Grund· til åt trække frem og· saa til Gen-gæld
smide en Del af det gansl,rn ligegyldige væk som
·kun er af ringe Interesse, · H vororn alting er,
man morede sig meget godt, men ,til Tider var
det noget vel meget Parodikomedie.

Fo.rfatteren, Hr. Hammer, der har haft meget
Arbejde· med Revyen blev til Slut 'kaldt frem.

Nærværende Nummer er afl,everet paa Avisposten 
den 16. Oktober AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 

AKVAVITTER 
-

,':.',-

TOT AL�OVE-R TAGE L SES-uo·sALG 
- ? • - . . . 

Da jeg har overtaget' Vilh. · Dalgirnrds kendte Forretning og med den det stqre Varelager i 

- Damekonfektion - Børnekonfektion - t�Jsva�e.r
meget fordelagtigt, udsælges i denne Tid disse Varer til Priser, som ligger fra 25-75 ·0/��-q!_lder Dagspl'isen. 
Udsalget omfatter saavel det finere og hedre Xonfektion, som det billigere, ligeledes de nye Modeller 

for Efteraaret, som hjemkommer i <lisse Daj?P. -�-- ·

\ 

,. 

Uldplilschkaahef 
(med prima Lasting.for) 

150°0 - 185°0 - 225?0

Ulstre ' 

(prima Stoffer, alle Far.ver) 
4800
- 6800 - 8800

·Kostumer
(Svære melerede Sroffer) 

' :79oo - 98°0 - 11800 

Flammede Pliischkaaber 
(prima M obHirpliiscb) 

138°0 . ,;:'198°0 - 220°0 

M�ltonfrakker 
(prima Kvålitet, foret og mrllemforet) 

6000 ,., 9500 ,., 138°0

Skindvarer 
(Hele Sæt, Kraver ef!er Muffer) 

, n�dsal 50 0/o 

' 

Fløjlsfrakker 
(riflede ·s·være Kvaliteter) 

98°0 "- "'115°0 _, 14500 

Klædesfrakker 
(fqrede og me<;I. .Stikniuger) 

135°0 _. 1'68°0 - 200°0 

Børnekonfektion 
(Hele J:iag.eret skal væk) 

Sælges ut"det halve ·af Værdien·

IIF" NB. Varer kan reserveres til senere Levering. ·NB. --.i 

Vilh. Dalsgaards Eftf. ·(ved Thorkild Hansen) Vesterbrøgade 24. 

Annonc.--Expedition : 

K. ·Johansen, Sommersted�ade 22 3, Kjøbenhavn B.

Træffes i Reglen daglig Kl. 1-2. 
Telefon: Vester 4011. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenbavn B.

l'lf. Vester 2895 v. elltr Vester 8113. 
l 

Abonne-ment&pris: 5 Kr. aarlig. 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Frederikaberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 
.,. ' 
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