
21. Aarg. r. 16. R <ligeret af . .M. HRI TE E 1 16. Augu t HJ21.

P R I s·r A'.L L E'.T , 

Paa et iøde i Lønningsraadet d. 1 . 
d.s. fa tsatle L n · raad t' d t n Pri -
faJ, og bl b tyd ligt 
under cl 1, Foraar t. 

ide rd ·ud er det
før te Gang, at der l · en d-
gå,ng i Pri tall t, o . k Bureau
udregn r. 

Tall t var i Januar i ar 2fi4 og er 
sunket til 237 i Juli. 1 dgang n er alt-
saa 27 Point . _ 

AI tati ti l Bur au r cl r ud 'Helt 
en kortfatt t foddclcl c og deri fa t lo-

dgangen har været 27 Points. 
paa Budg Lt t ford l r i(l' 

Juli Jan. Juli 
1914 1921 1921 

Fød var r .............. 950 2625 2242 
B klædning . . . . . . . . . . . . 270 7 9 669 
B lig .................. 2 5 371 403 
Brænd el og Bely ning . . 10 57 401 
katter, Konting ntcr o. 1. 210 512 6 2 
ndre dgifter . . . . . . . . 1 5 414 96 

Ialt 2000 52 9 47,13 
Pr cent 100 2611 237 

Ligesom tidliger har Grundprin ipet 
i de foretagne Ber gninger vær t, at man 

n gand ud fra Forbruget i en I rw;lwld
niug paa 2000 Kr. for Krig n og drrrfirr 
b r gn t, hvad dett Forbrug � der si:d
te lig J00 om Ba i - vilde ko te rn d 
clc nuvær ncl Pri r. 

Som man vil s a.f Tnbcllcn, vur lid
gift rn for t ·aadant Budget iucltil .fan. 
1921 tog t frn, �000 til 52 9 Kr. , 'iclcn d n 
·id f forcgaa cl B regning i Juli 1920

var cl r kun kct en mindr Forhoj<'lse,
om varcd til 2 Point i dot brrcg11ede 

Pri tal. I ro J1ten var herrftcr 264 for 
Januar. Denne Gang - for Juli 1921 -
er den amlcd dgift um derimod fa l
clct fra 2 9 til 4743 og rncent n fra 26 L 
til 237. l , jcblikk t li(l'g r Pri 11ive·:wd 
alt aa J 7 Procent ov r Jnli 1914. 

Baade Fødevarer, B-klct-dning, HrrC'11d
scl og B ,Jy ning nmt »andre Udgift r� 
er bl v t billiger i dot ,id te JJalvanr, 
hvorimod Bolig (Hu leje) og , katt r og 
f onting nter er leg L tærl c t har 

dO'ang n været for Brænd cl, der c1· 
fald t 31 Procent, hvilket lvfolgclig 
h, ngor ammen mod Kulpri rnrs 
ti rk Fald i det idste Halvaar. Gntp

p n Fødevarer, der omfatter ott for k I
lige arcafdelin g r er blev t J 5 Pro 11 t 
billiger , lige om B klædning ndgiftern 
(til Kl der, Fodtøj og ask). End lig 
er de aakaldte andre dgifter sunket 
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med 4 Procent, medens Huslejen er for
dyret med 9 og Skatter og Kontingenter 
med ikke mindre end 23 Procent. 

Sammenholder man de to Tal 5289 og 
4743 Kr., kan der i det hele konstateres 
en Prisnedgang paa noget over 10 Pro
cent siden Januar iaar. 

Ved Lønningsloven for Statens Tje
nestemænd af 12te September 1919 blev 
der givet bestemte Regler for Beregnin
gen af Prisniveauets Bevægelser til Brug 
ved Fastsættelsen af Dyrtidstillæg. Be
regningen skal omfatte Fødevarer, Be
klædning, Brænd.sel og Belysning, samt
Bolig, altsaa de fire første Poster i oven
staaende 'rabel, men ikke Skatter, Kon
tingenter og andre Udgifter. 

For den paagældende Del af den 
samlede Budget var Udgiften i Januai 
1921 4363 Kr. efter en Stigning i det sidst 
foregaaend.e Halvaar, -der ikke var stor 
nok til at foranledige en Forøgelse af 
Dyrtidstillæget. Det Udgiftstal, hvorefter 
Tillæget nu skal beregnes, er· derimod 
sunket saa meget, at der indtræder en 
endog betydelig edgang i Dyrtidstil
lægene. 

Efter at Lønningsraadet havde holdt 
-sit Møde den 13. ds. udsendtes følgende
Meddelelse:

»Lønningsraadet har paa Grundlag
af de fra Statistisk Departement forelig
gende Beregninger af Prisbevægelserne 
indstillet, at Dyrtidstillæget til Statens 
Tjenestemænd for Halvaaret Oktober 
1921-Marts 1922 sættes til 810 Kr. for 
Gifte og 540 Kr. for Ugifte. Tillægene i

indeværende Halvaar er 1134 og 756 Kr. 
Det Udgiftstal, hvorefter · Tillægene er 
beregnet var pr. Juli 1919 3466 Kr., pr.
Januar 1921 4363 Kr. og pr. Juli 1921 
3716 Kr.« 

I· Henhold hertil bliver den aarlige

Nedgang i Dyrtidstillæget 324 Kr. for 
Gifte og 216 Kr. for Ugifte, hvilket svarer 
til 27 Kr. henholdsvis 18 Kr. om Maa-

neden. edgangen virker første Gang 
den 1. Oktober. 

Staten sparer herved i det halve Aar 
Pristallet gælder for ca. 8 Millioner Kr. 

PROTOKOL 

over Forhandlingerne mellem. General
direktoratet for Statsbanerne og Repræ
sentanter for Dansk Lokomotivmands 
Forening Lørdag den 30. Oktober 1920 
Kl. 2½ Em., om den af et af Generaldirek
toratet for Statsbanerne nedsat Udvalg 
afgivne Betænkning angaende Ændring 
af Reglerne for Lokomotiv-personalets 

Tjenestetid m. m. 

Forhandlingerne førtes i Fortsættelse 
af Forhandlingerne den 9. September og 
9. Oktober 1920.

Til Stede var:
for Generaldirektoratet: Generaldirektør 

Andersen Alstrup, Chef for Regn
skabsafdelingen, Direktør . J. U. 
Andersen, Chef for Maskinafdelin
gen, Direktør A. Floor, Kontorchef 
K. J. J acobi, Maskiningeniør E. H. 
Schmidt og Fuldmægtig A. Jensen. 

for Dansk Lokomotivmands Forening: 
Lokomotivførerne Rich. Lillie, C. A .. 
Lillelund og -C. M. Christensen (Pro
tokolfører) samt Lokomotivfyi·bøder
ne L. Rasmussen og E. Kuhn. 

Generaldirektø1·en indledede med at om
'tale, at han nu havde haft Lejlighed til 
nærmere at overveje Sagen, og at ban 
havde haft en Samtale med Organisatio
nens Formand, saaledes at der nu ved 
Forhandlingerne antagelig kunde naas et 
Resultat. . Gik derefter over til en Gen
nemgang af de Punkter, paa hvilke For
slagets Paragraffer maatte ændres. 

I § 1 er der det sidste Punktum, som 
vi behandlede paa vort første Møde, og 
som vi var enige om maatte have en an
den Ordlyd. Formanden har i Gaar ud• 

'.\ 
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talt, at Organisationen intet har imod, at 
der tilføjes en Bestemmelse om, at Loko
motivpersonalet selv skal melde til deres 
Foresatte, naar der er Udsigt til, at Time
tallet kan blive oversluedet. I §§ 2 og 3 
sker der ingen Forandring. I § 4 rettes 
»tjenestefrit Ophold under 3½ Time« til
»tjenestefrit Ophold under 2 Timer«, og
i øvrigt tilføjes Udvalgets Forslag om, at
det er en Betingelse, at Opholdet findes
mellem 2 Tjenester, der begge regnes for
fuld Tjeneste. Den i denne.Anledning for-

. nødne. Tilføjelse foretages i Bestemmel
serne om, hv_ad der regnes for halv 'l'je
neste.

Lillie� Vilde gerne, inden man gik vi
dere, have klaret, hvorvidt der ved Be
stemmelsen »2 Timet« forstodes 2 Gange_ 
60 Minutter. 

Generaldirektøren: Ja, herved maa for
staas 2 Gange 60 Minutter. Generaldirek
tøren gik derefter over til § 5, hvor for
skellige Tal skulde ændres. 

Lillie ønskede gerne, at man, forinden 
vi fastslog de forskellige Ændringer Qf 
TaHene, kunde faa Minimum for tomands
betjente Rangermaskiner » 195« ændret til 
;)193«. Mente ikke, at der var noget til 
Hinder for denne Rettelse, idet Ture:p. godt 
kunde gaa rundt med dette Tal. Foreslog 
det af Hensyn til, at Lederne ikke skulde 
føle sig forpligtet til at sætte Personale, 
der kørte i en Døgntur, til anden Tjeneste 
for at naa de 195 Timer. Dette Tal var i 
sin Tid fastsat, fordi det var et rundt Tal, 
men vi ønsker det som sagt gerne rettet til 
193 for at undgaa Misbrug. 

Genet·aldirektøren udtalte, at der mu
ligvis intet var til Hinder for den ønskede 
Rettelse, men det maatte dog først under
søges, om Ændringen kunde ske uden at 
medføre Vanskeligheder. 

Masldningeniør Schmidt troede ikke, 
det havde nogen Betydning, at man for-

andrede det omhandlede Tal, for saa vidt 
Turen kunde gaa med 193 Timer. 

Christensen: Den Tur, vi har tilrette
lagt i Udvalget, er paa 191,25 eller ca. 192 
Timer. Der er derfor intet til Hinder for, 
at Tallet kan nedsættes til 193. 

Generaldirektøren: Vi kan tage dette 
op til Overvejelse, og kan det lade sig 
gøre, skal der intet være i Vejen derfor. 
Gennemgik derefter Ændringerne i §. G • 
Tallet 185 i 3. Linie rettes til 195. I 5. 
Linie rettes 7 til 7¼. Paa Side 4, 5. Linie 
rettes Tallet 180 til 185, og i 6. Linie rettes 
165 til 175. 

Lillie udbad sig Forklaring paa, hvad 
der skulde forstaas ved »Overarbejdsbe
taling efter de for andet Statsbaneperso
nale gældende Regler«, og spurgte herom, 
fordi han havde hørt, at Banearbejderne 
fik Overarbejdsbetaling efter Regler, som 
var gunstigere end f. Eks. Togpersonalets. 
Vilde dernæst bede Regnska.bsdirektøren 

. om at udvikle, hvorfor man ikke kunde 
gaa med til at udbetale Lokomotivperso
nalet Overarbejdspenge efter den Bereg
ningsmaade af Tjenestetiden som nu an
vendes. 

Regnskabsdfrektøren redegjorde der
efter for det System, hvorefter Togperso
nalet fik Overarbejdspenge, og hævdede, 
at ingen Administration kunde gaa m Jd 
til, at enhver Forsinkelse gav Ret til Be
regning af Overarbejde. Der maatte for 
at undgaa Kritik fra Publikums Side, som 
fastsat for Togpersonalet, være en vis 
Forsinkelse, forinden den kunde medreg
nes som Overtid. For saa vidt Banearbej
derne beregnede Overtid paa en anden 
Maade end Togpersonalet, var det forkert. 
Maaske burde der staa i Paragraffen, a.t 
Overarbejdsbetaling ydedes efter de for 
Togpersonalet gældende Regler. 

Generaldirektm·en gik derefter videre. 
I § 6 rettes 195 til 205. � I §§ 7 o9 8 er
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d r intet at ændre, men i § 9 rettes 8 til 9. 
- I § l 0, 3. tk. udgaar Ordene »samt un
der tjenestefrit.Ophold ved fremmed Depot
paa mindre nd 3½ Time«. :_ Vi er der
dter kommen igennem de for kellige §§,
idet vi i det første Forha11dli11g møde ene
de om en anden Redaktion af de sid te 3
Linier i § 12.

Vi har nu tilbage Depotforstanderho
norn.ret. Vilde h rfra undtage de Depoter, 
hvor Lokomotivfører var an at netop af 
I [onsyn til Depotforstand rtje11 ten. Fra 
Dan.·k Lokomotivma11ds Forening fik vi 
i 191 et And ragende, der gik ud paa, at 
Depotf 01·standerne paa Rangordepoterne 
. kulde være Lokomotivførere. Efter en 
li'orliandling med Foreningen de ·angaa
endc, frem endte vi For lag til Ministeren 
om at forøge Lokomotivførerne Antal 
med saa mange Lokomotivførere, som var 
nødvendige hertil. Foreningen motiverede 
den Gang Ønsket med, at cl r i Forfrem
mel en til Lokomotivfører skuld ligge en 
B taling for det · med Depotfor tander
hvervet forbundne Arbejde. Det vilde der
for være mærkeligt, om man nu skulde 
give et Honorar for det rbejde, for hvil
k .t ederlag allerede ticlliger er givet 
v0d Fodr mmelse til Lokomotivfører. 

Lillie: Maatte gøre opmærksom paa, 
at der den Gang, den nævnte Henvendelse 
fremkom, ikke var noget, der hed Overar
b jdspenge. Vi gjorde den Gang gæl
dende, at det ogsaa af Hensyn til Tjene
stens Tarv var nødvendigt at forfremme 
Depotforstanderne til Lokomotivførere. 
Generaldirektoratet imødekom o , men i 
1919 gennemførte Be temmelsen om 
Overarb jdsbetaling, og kan Depotfor-
tanderne nu ikke faa Honorar, hvad vi 
fter Hr. Generaldirektørens dtalel er 

maa faa Indtrykket af, saa har vi intet at 
indvende d rimod, men saa maa de have 
Overarbejdspenge, og det bliver dyrere. 
Lokomotivmændene hører nu med til de 
Tjenestemænd, der kan faa Overarbejd. -
penge. Imidlertid kan dette ikke komme 
til at berøre Depotforstanderne paa 'l'og-

maskindepoterne, der i Forvejen var Lo
komotivførere. 

ltegnslwbsdb·elctøren havde ikke tid
ligere kendt noget til det af Generaldirek
tøren a11førte, og havde han kendt det, vil. 

dvalget formentlig ikk have formet sin 
[ndstilling saalede , som den nu forelig
ger. Mente iøvrigt, at Lokomotivførerne,: 
naar de gjorde Depotforstandertjeneste, 
nærmest rnaatte anses. som en Art Loko
motivmestre, d r hører til de Grupper 
'rjene temænd, som· ikke kan faa Over
arbejd betaling. 

Lillie: Fordi man i denne Henseende 
begaar en retfærdighed mod Lokomotiv
me tren , er det ikke en elvfølge, at den 
bør gentages over for Depotforstanderl}.e 
paa Rangerdepoterne. Skulde i øvrigt 
henlede Opmæi"l<somheden paa, at Vogn
m strc faar Overarbejdsbetaling, hvorfor 
man ikke med Rimelighed kan fratage 
Depotfor tanderne den samme Ret. 

Generaldirektøren: agen vil nu blive 
forelagt Ministeren, og hvad Resultatet 
vil blive, ved jeg ikke. Imidlertid er For
h ldet klart med Hensyn til Depotfor tan
dcre, som ikke b rnrtes af For ning ns 
Andragende a[ 191 

Efter for kellig Bemærkninger ud
talte Lillie Organisationens Tak til Gene-, 
raldirektøren for det opnaaede Resultat, 
ligesom han rettede en Tak til Regnskabs_. 
direktøren for dennes udmærkede Ledelse 
af Udvalgets rbejde. 

Generaldirektøren l1aabede, at de nye 
Regler, man nu var enedes om, maatte 
blive til Gavn for Statsbanerne og til 
Glæde for Personalet. Mente, at Ordren 
indeholdende de nye Regler nok kunde 
ud ende inden den 1. Januar 1921, men 
at Regl rne natlll'ligvis før t kunde gen-
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nemfør , ft.crlrnand n om d t bkv 
muJi.gt. 

f lerrncd slutt •de fi'orliandlingPi-nc. 
, Andersen Alslt11p. 0. M. Oh1-iste11 en. 

LOKOMOTIVERNES 

B RIFT I DJ FORENEDE STATER, 

' 
J 

�Railwny :rnd Lo omoti\'e Engi-
ne ring«, d t b kPn<lt� ameriknn. kl' 

FQ,gtids krift, find II inter ant r
tikel om cl Yilknar, lworund r Lokomo
tivern arbejder i m rika foren cl• 
, 'tater. Da di· e 'er analoge m cl om 
F'orhold ne paa d tt Omraa<l ogsaa har 
udviklet ig hos o i hv i-t Fald i fler 
R tninger, - vil det vær af T n.te re . e n t 

,: , hvad d r meddele h rom. 
D n jendommelige Form for Lokomo

tiv rne · , irk ornh d i ., om gor 
Indtryk paa den Fi-rmm •d , og om er 
fuldtud vitk liggjorl •cl B -•t}ening n ::ir
flere rot l: er 011al •, r Fore ring n og 
d t haard rbejd , som paalt gg dem. 
Det r et fast Princip i J 1·nban ledernes 

foning, at Lokorn th· t er bygg t f01· at 
arb jde, og at det B L mmel r at 
lides op og ikke at ru ·t p, oo; det ei; 

ikke nog t fordelagtigt ktiv at have ved 
Haanden t tort Parti Lokomotiver, der 
•r fo..,rældede i K Jl lrukti n, g m,
selv m de r i v  l ,, dlig holdt 'tand, doa
r ude af , tancl til at udføre cl t rbejde
om la·æve af d nu,·t r nde trafikal•
ill aar. Denn An ku l · kyld cl-

viklingen og Fordringerne tigning i de 
id te 35 Aar. 

Før den Tid var det n.l mindelig Prak
. is at overdrage en Ma.ml n faskine, og 
lrn,n alen funa rende . om den. Fører. 

nar han hvilccl , an hvilccl Ma kinen 
og aa, oa naar �fo l in n var sendt Lil 

æd l •d t til R parati n, var det ikke 
en ualmindelig Ting for For ren al tage'_ 
Pn J.• 'ri , 11 Iler• end al kor, en fremmed 
.Mn.skine. nd r · ·a::tda.1111e F >rhold ud
vil I •du ho Forer •n en irkelig Hen
giv nh •cl for Lokomotivet; hn,u oJ)fatledP 
d ·l om i11 cg •n p 'C • nlia� l•�jl'tHlom ug 
vil ikk overau ·trcng' d •t. H,e ullal<'l 
ylr(•d ig i Maskinells le.mg• L vctid og 
i <l •11 . muklte 'I il tand, i ltvilk •11 cl •11 al lid 
,·,it· holdt. 

Dot for. t • kridt borl fra <lette l•'m-
1·c-t11i11g .. ta11dpu11kl var v •d Doblwll1l'-
111a11di11 0-•i1, hvorv(�d .M;t ·ki11c11, 8;,u1i-;narl 
{len var all v •rci: n,f el M11:l1d ka.b og J·N1-
. et, IJI •v <'1Hlt ud io- 'Il u11d •1· •L a11dc-l.
l) •�le funloblt-dc cl.et rl\cjdt• om del v;,1 r
muli0L at faa ud af 'Il Mn81 i11c, n1>11 ode
lagte "D ol l en af per onlig l�jcndoms
r t 0"' Om org og ajorde en Mn. kin
in p ldør til n Nod\'cndi..,.hcd. 'u.:i kom 
dl'l ,ilt t 'kridt, h\'Or Maskinen l,h•v s.,r 
i, bvad der kald'- for »K.-Pdc Kon,el , og 
hvor <l l fbrsle Mand lrnb i11d er del 
for t, ud, og d L' sa.mm grcld 'l" for Ln
komoth'ern0, aa ledes n,t •n -� or >r i kkl' 
konnm•r i del • arnm F'orci-l1us Lo Unngl' 
i •n Maan 1. 11(]er di. s I· orltold PI' 

:Maskinern • ikk • Gen. bnd fl)r . aa moaL'll 
Omli11, •lv R nliaholdel 011 er lilbo.iPlig 
til nl blive fo1· omt, oo- d r •r ul\'ivlsomt 
•n rneg l hu rligere Foningel • Pncl i
nog n af de to an ure M t cl r ( enkelt
ll r dobb lt He ætning). »Kæde Kor e

J ,11« r imidlertid ikk almind lig Prn,k
i , da Sy t1•rnet mod dobbelt Bc ætning
ndnu bliver brngt i ud tral t Grad fordi

p::rn, , man Ban r og Jejligh d,:wis og. an
pna -t rP, cl •n enkelt Bes1: l11i11'-' til fo
sl·in rn ndnu er i Brug, men i lmin
dcliahed, ·kønt ikk altid, fon.li der ikke
er Arbejd nok Lil at holde fa skin · n be
. kæftia t fo1· længere Tid nd Lil 1!-n.•11-
en for en fond l dholdenhcd. 

Orn1·an tr ngel en ller v 'rbelu. L-
ning n af Lokomoti m er t kendt 

ncle, og t for lwilk t cl r yn 
ringe Ud igt til T◄'orancli-i11CY. · 
van]iae R •kk folg • af B •giv 'nli i 
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Tilfældet en Persontogsmaskine er om
trent saaledes: Direktøren for Maskin
afdelingen eller en kontraherende Leve
randør tilkaldes for at levere en Ma
skine, som kan udføre en bestemt Tje. 
neste ved at trække en given Tonnage 
over en given Strækning med en given 
Hastighed. Maskinen er konstrueret med 
et Kraftoverskud for alle Eventualiteter, 
og naar den er sat i Arbejde, findes den 
at svare til den ønskede Formaal. Inden 
·der er gaaet mange Uger bliver det _belej
ligt at sætte een eller to ekstra Vogne til
dot Tog, som Maskinen er beregnet til
at trække. Det findes til Tilfredsstillelse
for alle Vedkommende, at Maskinen kan
trække den forøgede Ladning over Stræk
Ilingen til rette '11.d, og inden længe bli
v(•r de �kstra Vogne en regelmæssig
Kom plettering af Toget. Da kommer en
stærk Modvind, fedtede Skinner eller en
Tender fuld af daarlige Kul, en Vogn
mere for Præsidenten eller en besøgende
Stormand, saa bliver Ladningen for
tung for Lokomotivet og Tid tabes, og
eftt:'r dette er »Bagefter Tiden« regelmæs
.;;ig Dagens Skik. Det er vel ikke for me
get sagt, at der er Hundreder af Tog paa
amerikanske Jernbaner, som er bereg
nede paa saadanne korte TideT og med
sa.adnnne Ladninger, at det er umuligt
for de Maskiner, som er bestemt dertil,
at holde Tiden undtagen under de mest
gunstige Forhold.

Disse Hastigheder· ser meget godt ud
pn,a Papiret, men i Praksis kan de ikke
udføres, og saa aabenbar er denne Fejl
i amerikansk Jernbanetrafik, at det ta
ges som en Selvfølge, naar faste Rejsende
i Sovevognens Paaklædningsrum efter
en Nats Kørsel erfarer, at Toget vil blive
forsinket, og en mild Overraskelse ud
trykkes altid, naar det erfares » Vi er i
rette 'rid«. Det vil være usikkert at op
give, hvilken Procent af gennemgaaende
Persontog, der ankommer til deres Be
stemmelsessted til Tiden, men det er gan
ske rigtigt, at faa Direktører vilde bryde

sig om at faa Tallene fra deres egen Linie 
offentliggjorte. 

Indtil for faa Aar siden vai· de samme 
Fortrædeligheder erfaret i Godstogstje
nesten, og der var ingen Ende paa Bry
derier foraarsaget af Maskiner, der var 
bleven staaende paa Bakkene og var 
tvungen til pludselig at gaa tilbage. Ma
skinerne blev belastede paa Banegaar� 
dene efter Skøn, og dette Skøn var til
bøjelig til at ,afhænge mere af den Lasl, 
der skulde befordres end af Maskinens 
Evne til at trække den. Dette System er 
dog forladt ved, at der i stor Udstræk
ning senere har været udført systema
tiske Undersøgelser ved Banerne. Til
stedeværende Stigninger er omhyggeligt 
taget under Overvejelse, og Lokomotiver
nes Trækkraft · bestemt ikke alene ved 
teoretiske Beregninger, men ogsaa ved 
dynamometriske Forsøg med Tog af for
skellig Vægt og Længde trulcket med 
varierende Hastighed. Ved disse Forsøg 

. har alle Forhold, som kunde have nogen 
Indflydelse, været omhyggeligt over
vej�de, og Vurderingen af Maskinen sat 
saaledes, at der ikke var nogen mulig 
Chance for Standsning paa Linien. 
Denne Vurdering tager sædvanlig saavel 
Længden af Toget som dets V ægt i Be
tragtning, og er baseret paa det almin
delige Princip, den største V ægt paa de 
forreste Vogne. 

Sædvanligvis _er Undersøgelsen og 
Fastsættelsen af Maskinens Trækkraft· 
saaledes, at Hjælpemaskine er . nødven
dig paa alle stærkere Stigninger. Et be
stemt Eksempel paa denne Metode an
taget ved en vi� Bane vil være af Inter
esse, som belysende Metoden for Tra
fikens Besørgelse paa dette Grundlag. 
Jernbanen, Spørgsmaalet drejer sig om, 
har en meget svær Malm Trafik i den 
ene Retning, medens Tonnagen befordret · 
i den anden Retning i Sammenligning er 
let. Længden af Banen er ca. 130 miles 
(209,2 km), og paa denne Strækning er 
der 8 stærke Stigninger, mellem hvilke 



DANSK LQKO MOTIV TIDENDE 

der er vandrette Strækninger og kortere 
eller mindre tigninger. En af de an
vendte Lokomotivtyper er »Con olida
tions Typen« (2-8-0 eller 1 D), som 
vejer ca. 172000 lb . (86 t), af hvilke de 
156000 Ibs. (78 t) hviler paa Drivhjulene. 
Vurderingen 1;1,f denne Maskine er base
ret paa, hvad den kan trække over dis e 
vandr tte trækninger og mindre Stig
ninger uden Hensyn til de svære Stig
ninger, og det er ca. 2800 t. a 2000 lbs. 
(Pound). Resultatet er, at der er 8 
Steder mellem Endestationern�, hvor 
Rjælpema kine anvendes. Det vil sige, at 
ud af den samlede Distance paa 130 miles 
er der 9 Strækninger i alt beløbende sig 
til ca. 35½ miles (57,1 km) eller en Ube
tydelighed mere end 27 pCt. af hele 
Strækningen, og hvor den faste Tog
maskine b høvcr og modtager Hjælp. Re
sultatet er, at den lønnende Ladning be
fordret over Linien beløber sig til mere 
·end 1000 t. pr. Tog, et Resultat, som vilde
være umuligt, hvis der kulde gives Af
kald paa Hjælpemaskine og Togmaski
nen overbelastedes.

Dette Vuredingssystem og denne Li
nietjeneste er i Brug ved mange Baner,
hvor der er en svær Trafik, som skal be
sørges over ugunstige Stigning r af for
holdsvis kort Længde. aturligvis er der
forskellige Vurderingsmetoder baseret
paa Direktionens Ideer, men Hoved Prin
cipet af Udførelsen er det samme, nem
lig at Togmaskinen skal arbejde med sin
fulde økonomi ke Ydeevne over hele Li
niens Længde og have Hjælp ved sær
lige Steder, hvor der er stærk Stigning.
Ved denne Metode af Maskinens Arbejds
Vurdering er Omkostningerne ved Loko
motiv-Arbejdet reduceret til et Minimum
og Spild af Kraft er forebygg t.

Indtil for faa ar siden var den mest
almindelige Maade at holde Lokomotiv
Regnskab støttet paa en Mile-Basi . Det
vil .sige, at Folkenes Gage, samt Om
kostningerne til Olie, Tvist, Brændsel,
Reparationer og øvrige Forsyninger var
Omkostningerne pr. Mil, som saaledes

fremkom, blev betragtet som Grundlag 
for Omkostningerne ved Lokomotivets 
Arbejde. Af dette maa det synes, at en 
Maskine med et let Tog vil blive mere 
økonomisk i sit Arbejde end den, som 
trækker en svær Ladning. Efter en tem
melig ivrig Debat vedtog »The Master 
Mechanies Association« i 1902: »At 
Tons-Milen er deh bedste praktiske Basis 
gældende nu for bevægelig Kraft og Ar
bejds- tatistik, ved hvilken Lokomotiv
Trækkraft og Tog-Tjenest kan be
dømmes.« 

Denn Anbefaling gør Omkostnin-
gerne ved Befordring af 1 Tons - 1 Mil 
til Basis for Lokomotiv Regnskab og gi
ver saaledes bedre Statistik af Arbejdet 
Omkostninger end Distance Kørselen. 

Med Hensyn til de befordrede Togs 
Længde paa denne Maade er der en stor 
Forskel afhængende af Liniens Karak
ter. Den kan forøges fra 6-8 Vogne paa 
Bjergbanerne med stærke Stigninger til 
100 eller flere paa de horisontale Baner. 
40-50 Vogne ladede med 60000 lbs
(30 t) hver er en almindelig Togladning,
medens Antallet fordobles ved et· tomt
Tog. Godstogenes Hastighed er ogsaa
meget forskellige. ndertiden er Forsøg
gjort paa at indskrænke Hastigheden til
20 eller 25 miles (32,1 eller 40,2 km).
Ved andre Baner, der ikke er begræn
sede, er det almindeligt at køre over
korte Distancer med 40-50 miles (64,3-
80,4 km) i Timen. Ganske vist, hvor en
Maksimalhastighed er fastsat, er dette
vanskeligt at kontrollere og Lokomotiv
førerne vil overskride den mellem Statio
nerne paa gunstige Stigninger. Der er
imidlertid nu meget mindre Kontrol i
dette Spørgsmaal om Hastighed siden
Trykluftbremsen er bleven anvendt paa
Godsvogne i større Udstrækning, end den
blev tidligere, eftersom Kontrol førte til,
at det var umuligt at overskride Ha-

tighedsgrænsen, naar Bremserne var be
tjent ved Haandkraft. Dog, trods dette, 
er Gennemsnitshastigheden for det al
mindelige Godstog over en Division, deri 

i87 
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indbefattet Standsninger, langsom, og vil 
ikke blive mere end 10 eller 12 mile 
(16,0-19,3 km) i Timen. Dette skyldes 
for største Delen den Omstændighed, at 
Godstogene køres som Ekstratog, der 
hyppigt i lange Mellemrum opholdes paa 
Side por for at ordinære Tog kan passere. 

Længden af Divisionerne, i hvilk n 
Linien er delt, afhænger mere af Belig
genheden af dens vigtigste Byer end af 
nogen Bestemmelse om en passende 
Længde af Lokomotivet Kørsel. For n 
almindelig Strækning kan det fastslaas, 
at 150 miles (241,3 km) maa betragte , 
. om en god økonomisk Længde af en Di
vision, baade set · fra Standpunktet for 
Maskinens Virksomhed som for Per 0-
nalets fysiske Arbejdevne. om et Ek. -
empel fra nuværende Praksis lad os tag• 
»Pensylvania Linien« fra New York til
Pittsburg og »New York Central og Hud
son River Linien« fra New York og Bo
ston til Buffalo. Mellem I ew York og
Pittsburg er Divisionernes respektive
Længde 89-105-132 og 117 mile
(143,2-168,9-212,4 og 1 ,2 km). Mel
lem ·ew York og Buffalo er de 146-144
og 149 miles (234,9-231,7 og 239,7 km),
medens de respektive Divisioners Længde
mellem Boston og Albany er 99 og l 03
miles (159,3 og 165,7 km). aar Loko
motivpersonalet tager . en Maskine fra
Hoved-Endestationen gøres der hyppigt
en Rundtur over Divisionen forinden d t
afløses, saa at Tjenestetiden indbefattet
Hviletiden ved den anden Ende tation be
løber sig til fra 18-36 Timer.

Det almindelige System for Omsorgf'n 
for og Vedligeholdelsen af Lokomotiverne 
er omtrent som følgende. Lokomotiv
føreren antages at rapportere alf e Mang
ler, der maatte være fremkomne paa Li
nien, til Remiseforstanderen efte;r Kørse
lens Tilendebringelse. Han efterser og
saa Maskinen før Afgang og efter An
komsten og afleverer den ved et bestemt 

ted. Fra dette Sted tages den af Remise
personalet til Fyrgraven, hvor Fyret ren
ses og dereft r til Kulgaarden, hvor 'l'en-

deren fyldes med Kul og Vand. Ved Hjem
stedet føres Maskinen i Remisen og ren. 
gøre , og undertiden gøres dette ogsaa 
paa Yderstationen. Den faste Masldn
inspektør gaar · meg t omhyggeligt_ Ma
sldnen efter og alle nødvendige vedlige
holdende Reparationer uqføres i Re
misen. Med Hensyn til disses Stønelse 
kommer det an paa Linien, paa de for 
Haanden værende Hjælpemidler og do. 
Krav, der stilles til Drivkraft. Do fleste 
Remiser er.forsynede med en Dr jebænk_, 
en Boremaskine og nogle faa andJ:e Værk
tøjsmaskiner, ved_ li_vilke mindre R para
tio!1er _kan udfø_n:is. De støn� �ieparn,tfo-
1ter u·dføres i Værk tederne og er hyp
pigt inddelt i 5 Kla s r: 

1. HoYed Reparation, iadbe[attet ny Kedel

2. · do. do. do. do. Fyrkas::1e 

3. do. ·do. do. do. Hør 

4. do. do. uden Kedelarbejde 

5. Lettere do.

Vi vender nu tilbage til Forceringen 
af Lokomotiverne, til hvilleen HentyJ
'ninger overfor ( er givet. Kulmængoen 
forbrændt paa. Risterne varierer efter 
Kvaliteten og denne igen varierer efter 
Baneliniens Beliggenhed. Kullene købes 
paa det billigste Marked og hyppigt til 
Markedet laveste Pris. Efter om de for- -� 
enede Stater Kularealer er spredt over 
et udstrakt Territorium, og dere Frem
bringelser varieri:ir fra de bedste i Verden 
til de daarligste følger heraf, at de til Lo
komotiverne leverede Kul strækker sig 
over et lignende; Omraade af Fortræffe
lighed og lethed. Under di se Omstæn
digheder vil nogle Tal maaske væ1'e do
kumenterende eller betegnende, saa kun 
en almind lig Forklaring vil blive givP-t 
og mod hvilken ingen Foi:drin.g om uni-

. versel øjagtigh�d kan fremsættes. Her
ved forstaas, med en god Kvalitet af Kul 
maa der for at faa en gunstig genn�m
snitlig Forbrændingsgrad lægges fra. 100 
til 110 Ibs. (45,3-49,8 kg) pr. Kv. Fod 
Risteflade i Timen, og at di se Kul maa 
forventes at fordampe fra 5 L/2 Ibs. til 7 l/2 
Ibs. Vand pr. M. , D _t er underforstaaet, 

s 

t:l 

... 
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at det er bituminøse (jordbegagtige) Kul, 
der tænkes paa, da dette i Virkeligheden 
er Landets Kul. Jogle faa Baner, som 
fører ind til Pensyl vaniens Antracit• Kul 
Regioner brænder de fine Kul af den 
Slags (rried mindre end 7½ pCt. eller med 
7'/,-12 1/2 pCt. flygtige Bestånddele) og 
nogle andre fordelagtigt beliggende Ba
ner i Texas og Californien er i Stand til 
at overkomme den Luksus at brænde Olie, 
medens nogle faa Maskiner paa to eller 
tre Ba11er i Massachusetts forsynes med 
Kok . -Men Hoved Subsistensen for Lo-

, koinotivbrændslet gennem hele Landet er 
de·. bituminøse Kul. (Semi · Bituminous 
med 12'/, til 25 pCt. flygtige Be. tanddele, 
Bitumino�s, Soft-coal med· mere ncl 25 
p t. flygtige B�standdele). 

Vender vi os nu fra Maskinen til de 
Mænd, som kører dem, finder vi disse i 
det store og hele at være ædruelige, intel
ligente, opfindsomme og paalidelige. Vig
tigheden af moderne Jernbanearbejde er 
saa følelig, og Kravene om stadig forøget 
Hastighed saa store, at Jernbanerne c:r 
tvungne til at tage enhver Forholdsregel, 
at Lokomotivmændene, som er betroet· 
den aktuelle Betjening af denne Trafik,· 
skal væl'C i ·Besiddelse .af en sund Sjæl i 
� undt Legeme. Resultatet er, til Trod 
for de Krav, der er stillet i mange Aar, 
baade en Konstitution og en sund 'Til
stand, som der ikke var drømt om i yngre 
Dage. 

Det siger sig selv, at Lokomotivføre
ren er forfremmet til sin tilling efter at 
have gennemgaaet en Læretid som Fyr
bøder, der strækker sig_ dver· fra 1 til 5 
Aar overensstemmende med Kandidatens 
eller Ansøgerens Evner og Duelighed. 
Blandt den legemlige Eksaminations Krav 
er Synsprøven. Ansøgeren eksamineres 
nu næsten universelt og ikke alene for 
Synsstyrke, men ogsaa for Farveblind
hed

! 
en Betingelse der ikke var luævet 

for_ 3'5 · .Aar siden. 
Disse· fysiske Krav afviger fra forskel

lig�_:Sys,temer, men Maalet og Hensigten 
med dem alle er at tilvejebringe en Mand, 

om er stærk, af god Karakter og med 
ulastelig Synstyrke. I Spørgsmaalet an
gaaende Brugen af berusende Drikk er 
de voksende Forskrifter bleven strengere 
og trengere. Før i Tiden kw1de · en Lo
komotivfører drikke ustraffet uden for 
Tjenesten lige til Bibeholdelsen af hans 
Evner blev formoligende og selv et til
fældigt Glas for meget, naar han var i 
Førerhuset, vilde der blive set gennem 
Fingrene med i Tilfælde af, at det ellers 
var en brugbar Mand. Men Fordringerne 
til et klart Ho ed f01· den Slags Arbejde 
er niL for st'oi·e, og det e1· en almindelig 
Regel, at hvi· en Lokomotivfører ell, r 
Fyrbøder er s t gaa ind i en »Salooo4: 
(Brændevin ·knejpe eller Beværtning), 
hvad enten han er i 'fjeneste eller ild{', 
saa vil det blive overvejet som tilstrække
lig Aarsag til Afskedigelse. Resultatet er 
en amling Mænd, selvrespekterende og 
afh ol elende. 

At dette er karakteristi k for dem som 
en Stand er vist ved de1:e personlige Op- . 
førsel i Tilfælde af kritiske Begivel!heder. 
Und r Vilkaarene for at prøve Mænd til 
clet yderste, vil disse Mæ�1d · beskæftiget 
af 'Banen næsten ufravigeligt findes væ
rende tro mod deres Be tilling, og Kap
tajn. llS Mod, naar han er den sidste, der 
forlader det synkende kib, er fundet be
vist hundTeder af Gange hvert Aar hos 
de Mænd, som stod paa deres Post An-
igt tiJ Ansigt med overhængende 1 arer 

og Død. 
Der er og aa blandt dem en 'filbøjc

lighed til at ætte en vis Stolthed i at vi e 
Opfindsomhed i Tilfælde af Mangler eller 
Havari, og mangen en Førers Stolthed 1· 
det at kunne ro e sig af, at han aldrig er 
blevet »bugseret hjem«, men alle Tider 
har klaret det, saa han kunde faa sin Ma
skine tilbage igen under dens egen Damp. 

Til Afslutning af dette korte Overblik 
over Metoden af Arbejdet med amerikan
ske Lokomotiver er det ikke for meget at 
gøre den Paastand gældende, at baaue 
Maskinen og Mandens Tilværelse er et 
ihærdigt »Hele«, og at de fleste Lokomo-

23 ., 
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ti vmænds Hensigt er at hæve Standen saii 
meget som muligt, saa han kan blive sin 
Plads voksen og i Besiddelse af sin fulde 
Evne til enhver Tid, medens det for Ma
skinens· Vedkommende er Hensigten at 
holde den i god Arbejdsstand til det sid
ste. Men at Enden skal komme og Resten 

• af �Iaskinen overgives til Brokkassen
maa ogsaa hellere ske, end at den. bliver
saa forældet, at den ikke følger med Ti
den, men bliver uøkonomisk i dens Virk
somhed.

FRA "VORAUS", 
En Udveksling af venskabelige Skrivelser 

mellem Lokomotivførerne i Vamdrup 
og Flensborg. 

Vamdrup d. 18. April 21. 
Til 

de tyske Lokomot'ivf ørere i Flensborg. 

Foranlediget ved vor Overtagelse af Stræk
ningen Paddeborg-Vamdrup·- (hvorved vor 
fælles Lodstjeneste er ophørt) føler vi danske 
Lokomotivførere Trang til overfor vore tyske 
Kolleger at udtale vor bedste Tak for det gode 
Samarbejd'e. 

Vi føler os foranledigede til at forsikre, at 
alle d'Herrer i højeste Grad har lettet os den 
ubehagelige Tjeneste ved Elskværdighed, Vel
villie og Forstaaelse, tre Egenskaber vi alle 
forstaa at værdsætte, og som stadig vil staa i 
vor Erindring. Vi har forstaaet at skatte alle 
tyske Kolleger for deres Beredvillighed med 
Hensyn til Haandtering og Betjening af deres 
Maskine, og D,Hrrel'S Optræden vil staa for os 
som et lysende Eksempel til Efterfølgelse. Det 
vil aldrig gaa os af Glemme, hvorledes vi, tyske 
og danske Lokomotivførere, i 9 Maaneder har 
staaet Side om Side paa Lokomotivet, uden at 
der er opstaaet den mindste Misforstaaelse. 

Skulde den Dag komme,. hvor De ønsker vor 
Hjælp, kalder De ikke forgæves; men vi staar 
Dem da gerne til Tjeneste. 

De bedes lade hele Afdelingen faa Kendskaib 
til denne Takskrivelse. 

Med de bedste kollegiale Hilsener og de bed
ste Ønsker for Fremtiden til alle tyske Loko
motivførere. 

Paa Vamdrup Lokomotivfører Af!l. Vegne 
(sign.) A. Rosenkilde-Laursen,

Formand. 

Denne Skrivelse, som vidner om en 
udpræget kollegial Fagforeningssolidari
tet og nabovenlig Tankegang, er besvaret 
saaledes: 

Flensborg d. 12. Maj 21. 
Til 

V arndrup Af del-ing af Dansk Lokomotivmands 
Forening" 

· Først hjertelig Tak til Vamdl'Up Åfdeling af
danske Lokomotivførere for den venlige TJ1k
skrivelse, som, i Anledning af de danske Stats
baners Overtagelse af Strækningen Paddebcirg
-Vamdrup, er tilstillet Flensborg Afdeling.

Deres for os saa smukke Ord er med hjerte
lig Glæde modtaget af hele Afdelingen. Saavel 
som alle de af Deres Kolleger, der har deltaget 
i Lodstjenesten, forstaar ogsaa vi at værdsætte 
d·en Hjælp, som gennem Deres yderst taktfulde 
Opt:i;æden, Deres Forekommenhed og ærlige Be
stræbelser for at kunne gøre Dem forstaaelige 
for de af vore Lokomotivførere, der ikke mag
tede det d&nske Sprog, i høj Grad har lettet 
den, ogsaa for os ubehagelige, og ikke altid 
lette Tjeneste. 

Maatte denne Kollegialitetsfølelse, som er 
styrket gennem 9 Maaneders Tjeneste Side om 
Side, ogsaa i Fremtiden bestaa, og føre til en 
nærmere Sammenslutning af det danske og 
tyske Lokomotivpersonale, hvortil Begyndelsen 
jo alt er gjo1;t ved vor Fagorganisations Næst
formands Tilstedeværelse ved de danske Loko
motivmænds Delegeretmøde i København. 

Med dette Ønske og endnu en Tak for Tak_. 
skrivelsen og de bedste kollegiale Hilsener til 
vore dan:;ke Kolleger i Vamdrup. 

For Flensborg Afdeling af 
Tysk Lokomotivfører Forb1.md, 

0hr. Jensen, 
Afdelingsformand'. 

E. K. 
.. 
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FÆLLESUDVALGET. 

Modtagne Skriveli:,er: 

København, den 1 . Juli 1921 . 
•Under Henvisning til den den 21. Marts

d. A. stedfundne Forhandling vedrørende
Spørg maalet om Beregning af de fra tysk Tje
neste overgaaede Tjenestemænds Anciennitet
skal man herved meddele, at Ministeren for of
fentlige Arbejder, hvem Sagen har været fore
lagt, efter Omstændighederne har ment at kunne
tiltræde, at den i § 2 i Lov r. 289 af 28. Juni
1920 indeholdte 13estemmel e ogsaa bringes til
Anvendelse paa andre end dem, der ved Over

· gangen til dansk Statstjeneste var •Beamten«,
og herefter har resolveret, at de paagældende
Tjenestemænds Lønningstjenestealder for tals
banernes Vedkommende vil være at fa tsætte
efter følgende Regler:

Stillingen som Ober ekretær og Bahnhofs
vorsteher paa større tationer regnes lig Kon
trolør af 1. Grad. Ancienniteten for Assistenter
regnes fra 6 Aar efter Indtrædelsen i tysk Jern
banetjeneste, dog saaledes at Stal banerne for
en· enkelt Persons Vedkommende forbeholder
sig at regne Ancienniteten fra et senere Tids
punkt. Ancienniteten for Stationsmestre regnes
fra det Tidspunkt, de paagældende er blevet
Bestyrer af vedkommende eller tilsvarende
Holdeplads, undtagen for dem, der før Over
gangen var Eisenbahngehilfe, idet der for deres
Vedkommende foreligger en saa stor Forfrem
melse, at Ancienniteten først bør regnes fra
Overgangsdagen i Statsbanernes Tjeneste.

For Kontorister medregnes den forud for
Overgangen liggende Tid, i hvilken de havde
været fuldt beskæftigede ved tyske Baner, hvad
enten det har været som Gehilfin, Arbeiter,
W eichensteller og lignende, dog at der tages
Hensyn til Tjenestemandslovens Bestemmelse
om Prøvetid og Alder.

For Lokomotivførere og Togførere regnes•
Ancienniteten fra deres Udnævnelse til hen
holdsvis Lokomotivfører og Togfører i ty k Tje
neste.

For Lokomotivfyrbødere regnes Ancienni
teten fr-a deres Udnævnelse til Lokomotivfyr
bøder i tysk Tjeneste, for saa vidt de har den
fornødne haandværksmæssige Uddannelse; i
modsat Fald regnes Ancienniteten fra Over
gangsdatoen, eller, saafremt de da ikke skønnes
at; have haft den fornødne Uddannel.se, fra det
Tidspunkt, de efter saadan Uddannelse antages.
For det øvrige til 14.-16. og. 18. Lønnings
klasse hørende Personale regnes Ancienniteten
fra 4 Aar efter Antagelsen til stadig Tjeneste
ved de tyske Baner, dog ikke før det 24. Aar,
men senest fra Overtagelsen, for saa vidt den

fornødne Prøvetid da var udløbet, go i hvert 
Fald fra den elatsmæssige Ansættelse. 

P. G. V. 
(sign.) Ho kiær.«

I Tilslutning til foranstaaende er under L!). 
ds. fra Generaldirektoratet modtaget følgende: 

•I Forbindelse med Skrivelse herfra af 12.
ds. d

i 
M., J. Nr. L 4802, vedrørende Beregnfo

gen af de fra tysk Tjeneste overgaaede Tjeneste
mæp.ds Anciennitet skal man herved meddele, 
at Militærtjeneste, som er udført efter den faste 
Tilknytning til tysk Tjene te, vil blive medreg
net i Ancienniteten, bortset fra den første Ud
dannelse, som, hvis den har fundet led 
Krigsaarene, regnes til 2 Aar. 

P. G. V. 
(sign.) Ho kiær.•

STATSFUNKTIONÆRERNES 

L"A A N E F O R E N I N 6. 

Til Underretning for Medlemmerne 
skal vi oplyse, at Statsfun/stionære1·nes 
Laanef orening paa Grund af Pengeknap
hed ikke mere yder Laan til Anbringelse 
i faste Ejendomme, Byggegrunde eller 
Jordarealer. Det er altsaa, indtil anden 

1eddelelse fra Laaneforeningen _frem
kommer, ganske unyttigt at frem ende 
Begæringer om saadanne Laan, idet disse 
under ingen Omstændigheder vil blive be
vilgede. 

Desuden meddeles, at Laanefor nin
gen, naar der begæres Laan til Afvikling , 
af anden Gæld, stiller Krav om, at Gæl
den skal specificeres udførlig. Det vil 
sige, at Ansøgeren skal opgive avn og 
Adresse paa hver enkelt af Kr ditorerne 
samt Gældens Størrelse til hver enk It af 
disse. Der om .Laaneforeningen iøvrigt 
skønner det ønskeligt, forbeholder den sig 
desuden at faa Gældsposternes Rigtighed 
konstateret ved Erklæringer udstedt af de 
paagældende Kreditorer. 

Desuden oplyser Laaneforeningen, at 
der for Tiden foreligger saa mang Be
gæringer om Laan, at det maa paaregnes, 
at Laanebegæringer, som frem endes ef
ter den 1. Juli d. A., først kan bevilge 
med Udbetaling 8 a 9 Maneder efter, at 
Laanebegæring�n er modtaget af Laane
foreningen. Herfra er kun en Undtagelse, 
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nemlig naar det dr j r ig om Laan i den 
nye fdeling ( tat an taltp licer), idet 
aadanne Laan kan bevilge og udb tale· 

i Løbet af ca. 2 Maaneder. Dette g lder 
dog 1 un saadanne Begæringer, om kom
mer LaaJ1ef r ningen i Hænde ene t i 
Oktober Maaned 1921. Begæringer, der 
fremkomm r senere til den nye fdeling, 
vil før t komme til dbetaling i Januar 
eller Februar 1922. Det tilføje , at man 
ikke kan erholde Laan i den nye Afdeling, 
aafrernt man i Forvejen har Laan · lø-

bende "i den ældr fd Jing. 

NYT FA A ALLE LAN D E, 

KUNSTIG .TRÆ AF VIS E BLADE. 
' . 

'r.Ian har i lang Tid anv·endt Savsmuld og 
Træmel til Fremstilling af kunstig Træ, men nu 
er der ogsaa udtaget Patent paa en Fremgangs
maade ved hvilken tørre Blade anvendes til det 
samme og Fordelen skulde åltsaa ligge i det 
uhyre billige Raamateriale. 

Al Slags Løv kan anvendes, Eg, Birk og Bøg 
er særlig gode. Først maa Bladene males, hvor
efter de blandes med et Bindemiddel, f. Eks. 
Lim, Harpiks, Vandglas, Kasein m. ro., og un
dertiden iblandes noget Fyld, f. Eks. Asbest, 
Infusoriejord, Træ eller Tørvemel. De fint ma
lede Blade koges i Sodalud og behandles videre 
med Bindemidlet, og det udkommende formes i 
en Presse, hvor det underkastes et Tryk paa ca. 
360 Atm., hvo�efter det tørres og efterbehand
les med Ophedning under Tryk. 

De_t færdige Produkt skal Tære en god �r
statning for Træ, det .kan anvendes paa samme 
lUaade og modtager Farve. Tids. {. M. 

T A K S I G E L S E R. 

.. Min hjerlelig·le Tak for al udvist Opmærh.
omhed i Anledning af mit 25 Aars Jubilæum 

for del mukke Kaffestel. En Tak til Hoved
be lyre!. en for den mukke Telegramhilsen, og 
li! Kolleger paa Gb. 

'I!:. J. Aagaard.

Gb.

AALBORG• BRØNDUM • HOBRO 

Nairværende Nummer er afieveret 

paa Avisposten den 16. August I VesterbrosSkotøjshus 
AKVAVITTER 

Statsfianepersonalets 
Brandtorsikrings-Forening. 

Ekspeditionskontor: 
Vesterbrogade Kr. 26, 

Telefon Nr. 6626. 

For-eningen er oprettet 1891, bar ca. 9000 
Medlemmer, ejer ca. 63,300 Kr. og bar i 
Understøttelse uddelt ca. 66,500 Kr. 

Lav P,·æmie. Kulant Er,tatning 

Indmeldelser og Oølysnlnoer 
pr. Brev eller gennem Tillidsmændene, 

der for KEtbenbavn er: 
Hr. Lokomotivmester Clausen, Hr. Over
banemester Folkenberg, Hr. Maskinar
bejµer M. Kfrketerp, Hr. :f:tangermester 
Lemming og Hr. Fuldmægtig Pockel. 

Regnskabskontrollen, giver Oplysning 
om alle Foreningen vedrørende Forhold. 

H. J. H.ANSEJN 
Skræ1lermest,r 

38, Sønder Boulevard 38. 
Anbefaler �i,q til d'H,-r. Jernbanemænd

Telefon Veater 1574 y. 
Leverandør til Varelotteriet. 

Herrernes Magasin 
Istedgade 64. Te! f. V ester 220 x. 

Største Udvalg i Hattt", Huer og 
ltlan ch ets kj orter. 

6 pCt. til J ernbabefunktiooærer. 
Største Udvalg paa Vesterbro i alle 

Slags Straahatte. 

HERREKLÆDER PAÅ AFBETALING 
mnkt dvalg i færdige Habitter og 

Overfrakker. 
Maalarbejde udføres smukt og billigt. 

Prima eng!. toffer. Garanti for Pasning. 
Herreskræderlet Valdemarsgade 49. 

Telefon Vester 1692 x. 

IS, Absalonsgade IS, 
bør være D�res F Q D rl' Ø J Leverandør 1 

Forretningen grundlRgl I 7!l. 

VESTERBROS FRUGTLAGER 
ENG HAVE PLADS li. 

Frugt og Grøntsager. 
Tørrede Frugter samt Oonserves, 

Billigste Priser. 

Etablissementet 
Telef. ,,Ny Ravnsborg" Vst. 43

VesterrælledveJ 80-82. København 
y Ravnsborg abaretten 

,,RA:KETTENCC 

'bver Aften Kl. 7¾. Billet Tlf. Vat. 4558 
Forudbestilling fra Kl. 5. 

Ærb. I. C, Christoffersen, 

A.nnenct>-Expedition: Udgaar 2 Gange maanedlig. 

K. Jtllansen, Sommerøteigade 22 8, Kjøbenban B.
Redaktio•: Vesterbr6gade 98 a 9, Kjøbenbavn B. 

Tlf. Vester 2895 v. eller Vester 8118. 
Træffes i Reglen daglig Kl. 1-2. Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 

Telefon: Vester 4011. Tegnes paa alle Podkontor�r i SkandinaYien. 

Frederiktberg Bogtrykkeri, Falkonerall, 11. 
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