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SIT U AT I O N EN. 

Bliver der Arbejdsfred eller bliver der Krig, 
er Spørgsmaalet i disse Dage, og naar 

disse Linier læses er Sagen formentlig af
gjort; den Mulighed er dog til Stede, at 
Forligsmanden skal have Parterne samlede 
igen i Antedning af_ de samvirkende Fagfor
bunds Beslutning om, at Landarbejderne 
skulde holdes udenfor Mæglingen. Imidler
tid, Parterne er vel begge lige interesseret i 
Freden, og Ro paa Arbejdsmarkedet træn
ges der jo i høj Grad til. - For at skabe 
denne Ro maa Arbejderne gaa med til Re
duktioner af Lønningerne trods det, at der 
endnu ikke er noget virkeligt Prisfald i De
tailhandelen at spore. 

Arbejdernes Repræsentanter har stadig un
der de førte Forhandlinger indrømmet, at 
der var en økonomisk Krise, en Krise, der 
ikke var et isoleret Fænomen, men som 
strakte sig over det meste af Verdens Kul
turlande og at der var en Ned gang i de 
verdensmæssige Priser paa Varerne, - selv 
om denne ikke mærkedes herhjemme - og 
at der hist og her var en Nedgang at spore 

Lønningerne. 
Fagforeni'lgernes Repræsentanter er der-

for af samfundsmæssige Hensyn gaaet med 
til visse Reduktioner; hvor store disse er, 
vides ikke paa dette Tidspu.nkt, men at det 
er mere end A ugustreguloringen, er der vist 
ingen Grund til at tvivle om. 

Arbejdernes Repræsentanter har under 
disse Forhandlinger haft en meget vanskelig 
Stilling, navnlig paa Grund af den herskende 
store Arbejdsløshed og fordi det drejede sig 
om Ned gang i Løn forinden Prisfaldet 1r1ær
kes. Arbejderne kunde ikke i den forelig
gende Situation ønske Krig og har derfor 
ogsaa bestra:bt sig paa at undgaa en saadan, 
omend der fra de mest yderliggaaendes Side 
er arbejdet stærkt for at faa et Opgør. Af. 
stemningen paa de samvirkende Fagforbunds 
Generalforsamling viser da ogsaa, at Stem
merne har været nogenlunde ligelig fordelt. 

Det er imidlertid glædeligt, at det gik 
saaledes, og det maa da haabes, at de øv
rige kompetente Forsamlinger, der skal ud
tale sig om Forligsmandens Forslag, ogsaa 
vil tiltræde dette. 
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RE KREATIONS HJEMMET, 

H
r B. 34 er i "D L. T." Nr 6 ude med
en Artikel, hvori han forsøger at revi

dere min Opfattelse af Medlemmernes fri
villige Offervillighed og præciserer sin Mening 
om Forslaget, at gøre Hjemmet obligatorisk 
og afslører sig sidst i Artiklen som Idealist. 

Hr. B. har faaet det Indtryk ved at læse 
min Artikel, at Sagen, Rekrationsbjemmet, 
er grebet forkert an fra Udvalgets Side. 

Ja kære Br. B, for saa vidt man bar øn
sket at kalde Rekreationshjemmet D. L. F's, 
og at faa ·alle Medlemmer med, samt at gøre 
Opholdet saa billigt, at ogsaa dem, som Br. 
B. taler om Lempelser for i Indbetaling af de
tegnede Andele, kan faa Raad til et Ophold
paa Rekreationshjemmet, - saa mener jeg,
at Udvalget og Hovedbestyrelsen - jøg gaar
ud fra, at ogsaa Hovedbestyrelsen har afgivet
sit Votum -, har grebet Sagen forkert an.

,Teg har forøvrigt i min Artikel gjort Rede 
for mit Synspunkt i d�n Sag; som Br. R jo 
heller ikke i mindste Maade forsøger at rokke 
ved i Realiteten; kun vil jeg gerne under
strege som min Opfattelse, at de Maal; som 
Organisationen sætter sig at genemføre, altid 
bør gøres obligatorisk; derved nyder Medlem
merne samme Ret og har ogsaa samme Pligt 
til at yde; foruden at det er langt lettere 
gennemførligt og i Fremtiden undgaa.r de 
Misforstaaelser, som ellers vil opstaa. Dette 
gælder saavel dette som andre Spørgsmaal 
Organisationen vedrørende. 

Det der særlig har kaldt Br. R. frem er, 
at jeg i min Artikel skrev: "Jeg begriber 
ikke, at Hovedbestyrelsen vil modtage et For
slag om at gennemføre en Sag, der betyder 
frivillig Udgift fra Medlemmerne;· thi jeg 
syntes, at Hovedbestyrelsen har Eksempler 
nok for den Modvillie og ringe Forstaaelse 
den møder, maar den appellerer til Medlem• 
roernes Pengepung ad Frivillighedens Vej." 

Br. B. • udleder heraf, at jeg nok sigter til 
den Kritik, der var, da Kontingentet i sin 
Tid blev forhøjet og at jeg var blandt Kri
tikerne, idet Hr. B. siger: ,,Men Hr. Sungam 
det var et nødvendigt Gode - - - Hoved
bestyrelsel\S BeslutJ1ing i det som i saa mange 
andre Spørgsmaal, var kun til Gavn for Orga• 
nisationen." Ja, kære B,r. B., jeg ved ikke 
hvilket Tilfælde De sigter til, der er nemlig 
sket Kontingentforhøjelse flere Gange i de 
Aar, jeg har været Medlem af Organisatio
nen, ganske vist ikke paa Beslutning af Hoved• 
bestyrelsen; men af den kompetente Forsaru
ling, Delegeretmødet." Men jeg forsikrer 
Dem Hr. B., jeg har aldrig været Modstan-

der af Kontingentforhøjelse, jeg har tvært
imod altid holdt paa, at vort Kontingent var 
for lavt og har flere Gange som Dtilegeret 
stemt herfor og altsaa været medvirkende til, 
at Delegeretmøderne har truffet Beslutnin� 
herom. 

Hr. B. skriver videre: Hovedbestyrelsen 
har siden ofte haft Bud til Medlemmerne 
o. s. v. - · ja Hr. B. vil vel ogsaa med lidt
god Vilje forstaa, at jeg ikke sigter alle Med
lemmer for at savne Forstaaelse.

Maa jeg endelig sige til Hr. B., at det fore
kommer mig, at De savner Logik, naar De 
er enig med mig i, at der ikke er noget at 
indvende mod mit Forslag. hvis det kan gen
nemføres, 1J1en i samme Aandedræt taler om 
Tvang og Diktatur og docerer Deres Kend
skab til Medlemmerne ved at sige, at de 
er imod alt, hvad der smager af Tvang. 
Men Hr. B. er heller ikke helt sikker 
paa, at alle Medlemmerne ser saa idea
listisk som han selv; idet h:rn skriver: "Selv
følgelig burde det være en .Æressag for enhver 
Lokomotivmand at tære med og ved lidt 
Offervillighed fra Medlemmernes Si<le kunde 
Hjemmet nemt sikres," Nej, Hr B, Menne• 
skene et ikke alle saa gode og heller ikke 
saa godt økonomisk situeredei som vi øn
sker de skulde være og med det in mente er 
det, at" jeg ønsker at gøre gjemmet obli11a• 
torisk, saaledes at vi alle kan være med ved 
Starten, uden at føle økonomisk Afsavn og 
være med til at nyde Godet.; ved et Ophold 
paa Hjemmet til en overkommelig Betaling. 

Hr B. mener endvidere, at Udvalget har 
overvuraeret Medlemmernes Ydeevne; men 
mener dog ikke at 120 Kr. som mindste 
Andel er for stor; men ønsker Indbetalingen 
lettet saaledes, at Pengene først skal være 
indbetalt paa to Aar. Ja, jeg maa tilstaa, 
jeg forstaar ikke Hr. B.; thi efter min Be· 
regning gaar der 2 1/, Aar, inden Beløbet 
120 Kr. er indbetalt; i<let der betales 10
Kr. pr. I. Februar, I. Marts og 1. April, 
s.ltsaa 30 Kr.; tilbage er 90 Kr., som ind
betales med 10 Kr., hvert Kvartal, det vil 
altsaa si�e, at Beløbet først er fuldt indbe
talt I. Juli 1923; men B.s Mening er sik
kert, at der bør være endnu længere Frist? 
Skal vi saa være enige om Hr. B., .at mit 

. Forslag er det, dør passer Medlemmerne 
bedst og derfor ogsaa nok kan vedtages, 
det giver ikke nogen Særrettigheder, ligesaa
lidt som Særpligter og har de Fordele, som 
jeg paaviste i mit Indlæg i D. L T. Nr. 6, 
og de vil uden megen Hovedbrud kunne 
regne ud, hvormeget der tilgaar Byggefonden 
aarligt, og ogsaa komme til det Resultat at 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 87 

Hjemmet paa den Maade bedst sikres økono
misk. 

Og ikke sandt, Hr. B., vi to har jo samme 
Hensigt, nemlig 11.t støtte Sagens Realisation, 
lad os saa ogsaa være enige om, kun at 
bruge den Agitationsmaade, man er sikker 
paa, gavner Sagen, og jeg er da saa ind
bildsk at tro, at det gør De, naar De støtter 
mit Forslag. 

Sungam. 

REKREATIONSHJEMMET 

Efter at Tegning af Andel i Rekreation
hjemmet nu har staaet paa i 3 a 4 Maaneder, 
kan man sa.a nogenlunde danne sig en Me
ning om, hvorledes det nedsatte Udvalgs 
Forslag har virket og man maa jo indrømme, 
at det er bleven e.n Fiasko. 

Hvorledes kan det være? 
Ideen, et Rekreationshjem for Lokomotiv

personalet, vinder i hvert Fald de flestes 
Sympati; men saa maa det jo være det ned
satte Udvalg, der ikke har løst sin Opgave 
tilfredsstillende; man faar det Indtryk, at 
det hele er noget forhastet. Efter min Me
ning bestod Udvalgets Arbejde foreløbig i at 
undersøge, hvad Prisen er paa en Ejendom, 
der kunde egne sig fo_r Forrnaalet, hvor stor 
en Kapital der er nødvendig for at Hjemmet 
kan drives saa alle kan faa Raad til at bo 
der. Man kunde da have sat et Minimums
beløb. for Andelenes Størrelse. Et Punkt, 
Medlemmernes Ydeevne, synes Udvalget 
�anske at lade ude af Betragtning. Et For
slag i den her antydede Retning, ledsaget 
af Oplysninger, burde saa være udsendt til 
Medlemmerne til Drøftelse. Udvalget vilde 
da paa det kommende Delegeretmøde kunde 
have faaet et klart Billede af, om det kunde 
gennemføres, og der vilde have været Lej
lighed til for Medlemmerne at indsende andre 
og maaske bedre Forslag. - Men uden Hen
syn til Medlemmernes Mening og Ydeevne, 
fremsatte man et Forslag i Bladet ca. 1 
Maaned før første Indbetaling skulde finde 
Sted; Vilkaarene var noget stramme, 10 Kr. 
mdl. til at begynde med, paa en Tid hvor
man havde faaet Afslag paa et velbegrundet
Krav om LønforøgelRe. Om Medlemmerne
syntes om Forslaget eller kunde afse Pengene,
ønskede man ikke at høre noget om. Var
der enkelte som tillod sig at fremsætte en
Kritik i Bladet, blev D'hr. fra Redaktionens
Side affærdiget med et: Tegn dem for en
Audel og betal.

Det var Fremgangsmaaden; Resultatet, 
mine Herrer, svarer dertil. Vi har faaet 
ødelagt en god Sag fra Begyndelsen. 

W. N. Vibe, 
Aalborg. 

At Hr. Vibe vil indrømme, at Udvalgets 
Forslag er blevet en Fiasko er jo muligt, 
men Udvalget er sikkert i den Henseende 
ikke ganske enig med den ærede Indsender. 

Paa det kommende Delegeretmøde vil der 
jo blive Anledning til at diskutere denne 
Sag og derfor ogsaa Lejlighed til at opridse 
de Retningslinier, der skal arbejdes etter, og 
der kan den ærede Indsender jo faa LE>jlig
hed til, at fremsætte andre og maaske bedre 
Forslag - end det daarlige Forslag Ud-
valget fremsatte. Red. 

FERIE- og REKREATIONSHJEMMET 

Paa Lokomotivførernes Mø<le i København 
den 25 .• Januar 1921, der var besøgt af 65 
Medlemmer, vedtoges nedenstaaende Resolu
tion enstemmig: 

"Det fores la as Mødet, at vedt11ge sin fulde 
Tilq)utning og Anbefaling til, at danske Lo- -
komoti vmænd ved Statsbanerne rejser et 
Ferie- og Rekreationshjem efter de Forud
sætninger som Medlemmer af det nedsatte 
Udvalg har fremsat for Forsamlingen.'' 

ANDELE I REKREATIONSHJEMMET, 

Sønderborg. Lokomotivfyrbøder E. B. Thom· 
sen og K. G. Madsen hver 200 Kr. 

Kolding. Lokomotivfører S. l\I. F. E. A. 
Je11sen 200 Kr. 

Skelde. Lokomotivfyrbøder C. A. G. Jensen 
120 Kr. 

Aalborg. Lokomotivfyrbøder Otto Jen sen 150 
Kr., C. A. Lauritzen, S. E. Boye, W. N. Vibe, 
E N. K. Johansen og C. V. Rasmussen hver 
120 Kr. 

Esijerg. Lokomotivfører K.- 8.- P. Jørgensen 
200 Kr., N. Nielsen og P. C. Snedker hver 
120 Kr. 

Masnedsund. Lokomotivfører J. S. Jensen 
120 Kr. 

Fredericia. Lokomotivførerne J. J. Nielsen, 
C. 1\1. Sørensen, A. Kongshøj, C. Holm Hansen,
H. M. Petersen, N. K. V. Sick-Nielsen, T. Han
sen, Axel Hansen og J. D. Hubert hver 120 Kr.
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Frederikshavn. Lokomotivfører J. A. Nielsen 
120 Kr. 

Løgumkloster. Lokomotivfyrbødeme H. P. Lar· 
sen og S. K. M. Hansen hver 200 Kr. 

Østerbro. Lokomotivfører C. G. Frølich 150 
Kr., Lokomotivfyrbøderne F. C. Steffensen, N.
K. Andersen og P. C. Jensen hver 120 Kr.

København G. Lokomotivførerne 0. C. G.
Dahlin, C. 0. Hansen, .P. J. Knudsen, G. A.

C. Muller, Aa. E. Larsen, A. C. Kjølhede hver
-200 Kr., ,T. F. Nielsen 150 Kr., C. C. G.
Frederiksen, C. B. lVI. Helmer. J. F. Carlqvist,
V. L. ,T. Thomsen, J. C. Nielsen, H. A. Hein,
F. T. Kryger, C. M. Johansen, N. C. Knud· 
sen og . Andersen hver 120 Kr., Lokomotiv• 
fyrbøder P. C. Andreasen 200 Kr., N. V. 
Plank Petersen, E. Nicolaisen, P. V. Jarnholt, 
K. Petersen, A. '1'. Jensen og M. S. Bristing
hver 120 Kr. 

Med det tidligere tegnede 4 7 440 Kr. 

,,KLOG E" MÆN D! 

Paa Købenb,avn G. LoJrnmotivførerafde· 
lings Generalforsamling den 7. Februar ved
toges enstemmig følgende Resolution: 

Idet Generalforsamlingen er gjort bekendt 
med, at der endnu findes to Lokomotivførere 
paa 'Gb.: r 

E. M. Jespersen og C. H. Scbiosser,

som ikke ·er Medlemmer af Dansk Lokomo
tivmands Forening - og efter de Oplys
ninger, som er fremsat af Afdelingsformanden 
angaaende de Paanrkninger, som har fundet 
Sted, for at give ovennævnte to Lokomotiv
førere Lejlighed til at indtræde i Organisa
tionen, alt uden Resultat - udtaler Gene
ralforsamhngen sin Harme over at d'Hrr. 
stadig nyder godt af de Goder, som Orga
nisationen fremskaffer for sine Medlemmer. 
Endvidere vedtager Generalforsamlingen: Det 
er en Ærnssag for Medlemmer af ·Afd. 1 
under ingen Omstændigheder, at føre Sam
tale, spille Kort o, lign. med d'Hrr., og 
endelig vedtager man, at Medlemmer, som 
sidder denne Vedtagelse overbøri� behandles 
efter Afdelingslovenes § 11. 

Generalforsamlingen vedtager, at Resolu
tionen be�endtgøres for samtlige Medlemmer 
ved Oplag paa Lokomotivførernes Opholds
værelse." 

G. 0 .. F. Lund,
Formand.

Afdelingen har hermed taget Stilling til 
de to Lokomotivførerø, som er saa fattige, 

. .
.. 

at de stadig gratis nyder alle de Goder Or-
ganisationen skaffer. 

Afdelingen forpligtiger s�ne Medlemmer til 
ikke at tale o. s. v. �d disse Mennesker, 
vi forudsætter, at Lokomotivmændene alle 
Vegne, hvor disse "kloge" Mænd kommer, 
viser, at de er "Luft" for dem, de ser dem 
ikke, hører dem ikke o. s. v. R d e 

FYRRENSNINGSTIDENS AFKORTNING, 
FORSØG OG MAALINGER, 

Ved Otto Bend;xen. 

Nyttevirkning.. Som allerede ovenfor an
tydet bliver ved Afkortelsen af Fyrrensnin
gen opnaaet en dobbelt Virkning. En di
rekte, bestaaende i en Tidsbesparelse, som 
betyder en bedre Udnyttelse af Lokomotiver, 
Vognpark og Pe_rsonale, og en indirekte, be
staaende i Undgaaelsen af Følgerne af en 
.stærk Afkøling af Fyrkassen. Med de nu
værende Kulsorter bliver nu paa en Kørsel 
af 30 km beregnet en gennemsnitlig 15 Mi
nutter forkortet Rensning, saaledes kommer 
paa en daglig Godstogøkilometerydelse af 
150 km en Tidsbesparelse af 7 5 Minutter 
(rundt 1 Time), en r_et betydelig Brøkdel af 
den samlede nyttige Driftstid. Driften af 
et Jernbanenet vil saaledes kunne afvikles 
med et i lignende Forhold forringet Perso· 
nel og Lokomotiv- og .Vognpark, for saa vidt 
som tidsbesparende Renseindretninger bliver 
anvendt. 

Overraskende og yderst lærerige er Re· 
sultaterne af Iagttagelserne, der blev opnaaet 
med Hensyn til den indirekte Virkning . af 
den forringede Afkøling. 

De her angivne Skuelinier i Fig. 1 og 2 
viser me1l en absolut Tydelighed, at i den 
første Halvdel af Fyrrensningsperioden hid
føres næsten ing,en Nedgang _af Kedeltrykket 
og i Begyndelsen endog altid en Forhøjelse 
af dette. Som Grund for dette overraskende 
Fænomen blev senere fastslaaet, at Oprod
ningen af Fyret var forbunden med en Op
blusning af halvforbramdte Kulstykker og 
derfor ledsaget af en forøget Varmeafgiv
ning, Først efter Forløbot af 10-15 Mi-

., 
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nutter indtraadte en undertiden ret pludselig 
.Afkøling. 

Den yderst værdifulde Følgeslutning af 
ovenstaaende er denne, at Fyrrensningen med 
egnede Indretninger kan udføres uden en. 
skadelig Afkøling af Fyrkassen, og at de 
skadelige Virkninger af den med aaben Fyr
dør foretagne Rensning først indtræder ved 
den længere end 10-15 Minutter varende 
Fremgangsmaade med .Renseskovl. 

Af de iagttagne Trykfald lader Kedlens 
Varmetab sig udregne i Kalorier og af disse 

10 

ningen ligeledes de Kulmængder, som sva
rede til Varmetabet. 

.,:;. 
-- -----

Disse Beregninger har til Gunst for Rense
indretningerne overfor Skovlsystemet vist en 
Kulbesparelse ved hver Fyrrensning paa 
8--18 kg, i Gennemsnit altsaa 13 kg. Dette 
betyder ved en maanedlig Kilometerydelse 
af 4500 km, og ved at lægge til Grund de 
paagældende slaggegivende Kuls nødvendige 
Antal Fyrrensninger, en Kulbesparelse paa 
rundt 2 t om Meaneden, 24 t om Aaret. 
Med et aarligt Brændselsstoffor brug ved et 
saadant Godstogslokomotiv af 2400 t er dette 
med et rundt 'l'al 1 pCt. af det samlede 
Kulforbrug, stadig kun indenfor Rammerne 
af de umiddelbare Følger af Afkølingen. 

11 
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Det med Frerngangsmaaden med Rense
skovl direkte forbundne Brændselstab kunde 
altsaa som Følge af ovenstaaende nøjagtig 
beregnes. Ikke mindre betydningsfuldt, om 
end ikke talmæssigt paaviseligt, er ogsaa de 

30 Hiftul,n Ulemper ved Renseskovlsmetoden, der er
Følge af den ved længere Aabenholdelse af 
Fyr<løren hidførte Afkøling af Kedlen, og 
som maa anerkendes af enhver Jernbane• 
tekniker, nemlig Faren for utætte Kedelrør 
og som Følge heraf i første Række en pludse
lig Formindskelse af Lokomotivets Præsta
tionsevne, følelige Forstyrrelser i Toggangen, 
de med Valsningen forbundne Tidstab og 
Omkostninger, og som Følge af hyppig Utæt
hed, Forkortelse af Fyrkassens Varighed . 

10 Ikke ubetydeligt er ogsaa Merforbruget af 
Mil\llCC11 

.. 
l .. • • t " ' • t 0 10 28 Brændsel paa Grund af Fyrets Fjernelse før 

Fig. 1 og 2. Skuelinier over Forløbet af Damptrykket.'_

!

Rørei1es Valsning, og betydeligt forøges 
og Tiden ved Ren ni\1gen a[ Fyret. � Driftsomkostningerne grundet paa Fjernelse 

-- ve<l Lokomotiver med ungarsk Vipperi�t ti og yindbygning af Murbuen af Hensyn til 
(System Rezsuy). I

K d l R . . . . . ,, e e rørenes eparat1on.····· ········ ved almmdehge Lokomot1vr1ster. �

Kul besparelsen efter V ægt, hvilket takket 
været de hensigtsmæss·ige Indretninger op
naas derved, at den tiI Tilvejebringelsen af 
det oprindelige Kedeltryk fornødne Kul• 
mængde er tilsvarende mindre end ved Skovl
fremgangsmaaden. 'l'il dette Brug blev 
Varmetabet talmæssigt fastalaaet ved Hjælp 
af de af Trykket afhængige Varmeindholds
ziffre paa de- daværende Vand- og Damp
mængder og ved Hjælp af Kedelnyttevirk-

Vel staar talmæssige Beregninger over den 
saaledes artede skadelige Indflydelse af Ked
lens intensive Afkøling ikke til Disposition, 
dog bliver de skadelige Følger af denne al
mindelig følt og ytrer sig ogsaa delvis i den 
stedse voksende Reparationstid, som bliver 
iagttaget siden den vedvarende Forringelse 
af Brændselsmaterialet. 

om Følge af den Lettelse, der hidføres i 
Tjenesten ved Indførelsen. af en hensigts
mæssig Renseindretning, foranlediges Fyr· 
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bøderen til oftere at rense Fyret og ikke at 
lade dette vokse sig alt for tykt. Derved 
undgaas den hyppige Benyttelse af Blæseren 
og en med Forsnævring af U dgangsrøret 
følgende Forcering af Kedelydel�en, hvorved 
opnaas en bedre Kedelnyttevirkning og en 
bedre Cylinderydelse, og saaledes ogsaa en 
større Økonomi i Kulforbrugrt. 

Ved Opnaaelsen af en lettere og mere 
fuldkommen Fyrrensning er ogsaa Mulig
heden given for at kunne anvende mindre 
værdifulde Kul til større Ydelser, thi ved 
god Vedligeholdelse af Fyret er det muligt, 
ogsaa ved daarligere Kul, at opnaa et større 
Ri➔tekrav og saaledes en større Kedelydelse. 

DAMPLOKOMOTIV OG ELEKTRISK LOKOMOTIV 
Ved Otto Benclixen. 

Den K ulnød, der efter Verdenskrigens 
Ophør har grebet forstyrrende ind i det in
dustrielle Liv og i Forbindelse med de enorme 
Priser Kullene er gaaet op til, har i forøget 
Grad vendt Opmærksomheden hen paa elek
trisk Drift af ,Ternbanerne. Særlig har selv
følgelig Lande med naturlige Krafkilder gorle 
Betingelser, og her har Sagen taget Fart. 
I Sverrig har man nedsat en Kommission, 
som har udarbejdet Planer til en storslaaet 
Elektrificering af Jem banerne, og i Schweitz 
er, som vi i en tidligere Artikel har set, 
Elektrificeringen langt fremskreden. Men det 
elektriske Lokomotiv vil faa en haard Kamp 
at bestaa med det gamle og prøvede Damp
lokomotiv, der stadig bliver mere fuldkom
ment gennem forskellige Forbedringer, som 
tilsigter en økonomisk Drift, bortset natur
ligvis fra Tilfælde, hvor særlige Forhold gør 
An vendeisen af elektrisk Drift ønskelig eller 
paakrævet. 

Paa Baggrund heraf v�l det være af In
teresse at se lidt nøjere paa }forholdet, 
Damplokomotiv og elektrisk Lokomotiv. I 
"I Hanomag N achricbten" findes en Art. af 
Direktør Metzeltin om dette Spørgsmaal, som 
vi i det følgende skal gengive. 

Damplokomotivet har i det sidste Aarti 

faaet en alvorlig Konkurrent i det elektriske 
Lokomotiv. Det er utvivlsomt, at i visse 'fil
fælde under forskellige Forhold fortjener 
elektrisk Drift Fortrinet uden Hensyn til 

· _Økonomien. Man tænke f. Eks. paa Røgpla,
gen i lange· Tunneller, i enkelte Tilfælde
bar ført til Uheld som Følge af Lokomotiv
personalets Bedøvning. Her er sikkert et
kostbart Ventilationsanlæg eller elektrisk
Drift anbefalelsesværdigt uden Hensyn til
Bekostningen, d. v. s. Økonomien. Ogsaa for
en Bybane er det tænkeligt, at man ior at
undga11. Ulemper ved Røg og Sod uden Hen
syn til Økonomien gaar over til elektrisk
Drift. N aar endvidere f. eks. Kullene kun
kan faas fra et fremmed Land med store
Bekostninger, medens Vandkraft i Hjemlandet
paa billig ]\hade, altsaa uden større Jord
arbejder og Ledningsanlæg, lader sig nyttig
gøre, kan af almindelige økonomiske Hensyn
den elektriske Drift foretrækkes for ikke at
svække Handelsbalancen ved Indkøb af Kul
i Udlandet.

Elektriske Lokomotivers økonomiske Re
sultat for Almendriften paa store Hoved
banenet bl' tvivlsom. Her kan kun de prak
tiske Resultater af et i stor Maalestok fore
taget Forsøg i Forening med nøjeate Prø
velse af alle vedrørende Forhold give virke
lig Holclepunkt og Oplysning om Økonomien.
Det er overordentlig paaskønnelsesværdigt,
at den preussiske Statsbanedirektion bar op
taget tilsvarende Forsøg i stor Maalestok.
Først og fremmest skete dette paa Flad
landsstrækningdn Leipzig-Halte-Bitterfeld
-Dessau-Magdeburg, der dog desværre paa
Grund af Krigen ikke er fuldstændig, men
kun delvis kommen i Drift. Under Krigen er
nu ogsaa Bjergstrækningen L.auban-Kønigs
zelt bleven omforandret til elektrisk Drift,
selv om ogsaa· ikke i fuldstændig Udførelse,
idet paa Gudsbanegaardene kun de gennem
gaaende Spor har Køreledninger, saaledes
at Opranger-ingen foregaar ved Damploko
motiver. Her ligger . Forholdene for den
elektriske Drift for saa vidt gunstig, som
der i Waldenburger Distriktet er billii;e Kul
til Stede, der vel kan brændis i et statio
nært Kedelanlæg, men ikke egner sig til
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Lokomotivernes Fyring med de nuværende i 
Tyskland sæd vanlige Risteanordninger og 
Ristestørrelser. 

Den udførlige Beskrivelse af denne for 
elektrisk Drift indrettede Strækning og dens 
Driftsmidler, byder en gnnstig Lejlighed til 
Sammenligning mellem et elektrisk og et 
Damplokomotiv i et bestemt Tilfælde. For
inden vi dog kommer nærmere ind paa den 
regnskabsmæssige Undersøgelse af et Kon
kurrencEr Damplokomotiv er det nødvendigt 
at forudskikke nogle almindelige Bemærk
ninger. 

Hanomag, Lokomotivfabriken i Hannover, 
er i ,Ternbanekredse næsten udleukkende be
kendt som Bygger af Damplokomotiver. Det 
er derfor nødvendigt at _fastslaa., at Hano
mag gennem mange Aar bar vist Bygningen 
af elektriske Lokomotiver stor Interesse. 

I Begyndelsen var det Akkumulator-Lo
komotiver (Fig. 1), saaledes som de hyppigt 
fandt nyttig Anvendelse i mindre Bedrifter, 
bl. a. i flere af de preussiske Statsbaners 
Værksteder, men ogsaa de elektriske Loko
motiver for Luftledning (Fig. 2) er fremstil
let af Hanomag. 

Ua de preussiske Statsbaner 1910 be
gyndte med Bestilling af elektriske Lokomo
tiver, var det Hanomag der overtog Ud
kastet og Bygningen af den mekaniske Del 
til de 7 første Forsøgslokomotiver (se Fig. 
3). Men Fabriken regner sig endvidere med 
til Tysklands største Dampkedelfabriker og 
har særlig udarbejdet og konstrneret deres 
eget Stejlrørkedelsystem, saaledes at den i 
flere Aa� har bygget omtrent ligesaa mange 
saadanne Kedler, som alle de andre tyske 
Firmaer byggede tilsammen. Den er derfor 
i særlig Grad interesseret i Bygningen af 
elektriske Centraler, Fabriken har leveret 
en stor Del af Kedlerne til Kraftstationen 
i Muldenstein og Mittelsteine, som leverer 
Strøm til den elektriske Drift paa Bane
strækningen Leipzig-Magdeburg og Lau
ban-Kønigszelt. Det kan ogsaa. nævnes, 
at Forbjærgscentralen (Goldenberg Werk) paa 
Forbjærgene ved Køln, er det største euro
pæiske Anlæg med ensartet Kedelsystem. 

nemlig 44 Hanomag Stejlrørkedler paa hver 
7 50 m 2 Hedeflade. 

I Begyndelsen af Krigen blev hyppigt frem
hævet, at stærke militære Betænkeligheder 
hævede sig mod den almindelige Elektrifice
ring af Hovedbanerne. En elektrisk Drifts
strækning kan ved Flyverangreb langt lettere 
lammes i hele sin TJdstrækning end en Stræk
ning med Dampdrift, da de store Centraler 
selv langt inde i Landet let kan ødelægges 
ved Flyverangreb. Ved Drift i Fjendeland 
eller tæt bag Fronten er elektrisk Drift af 
Jernbaner overhovedet udelukket. Et eneste 
Angreb bag Fronten lægger den elektriske 
Drift af samtlige de derliggende Afsnit øde. 
Ved Dampdrift er kun Trafiken over det 
paagældeude Sted forstyrret. Gennen Haabet, 
om den elektriske Drifts Overlegenhed over 
Dampdrift har Krige11 rammet en Pæl. Det 
ligger deri, . e.t elektrisk Drift kun er mulig, 
naar Banelegemet kompletteres med to Ele
menter, som gør Jernbanen ubrugelig i Krig, 
og det er Kraftværkerne og Luftledningerne 
med deres Master. Hvor lette er disse ikke 
at ødelægge og vanskelige og langvarrige at 
istandsætte; medens Centralen er et idealt 
Objekt for Flyverbomber. Ved 'l'roppers Frem
trængen i Fjendeland er elektrisk Drift na
turligvis ikke anvendelig, den er paa det 
strategiske Omraade umulig. 

Krigen betyder en Æresoprejsning for 
det gamlE', gode, brave Damplokomotiv. Dets 
Selvstændighed som Energiudvikler og dets 
Fritanvendelighed er Dyder, som ikke kan 
skattes højt nok, 

Er denne Tingenes Udvikling at.beklage? 
Det vilde kun være berettiget, hvis Vejen til 
ethvert Fremskridt var spærret; men det er 
ikke Til fældet. Damplokomotivet har paa 
langt nær ikke naaet Slutningen af sin Ud
vikling. Det er se.ave! i mekanisk som ogsaa 
i økonomisk Retning meget vel i Stand til 
en Forøgelse af sin Præstationsevne. B vis 
disse Betragtninger er rigtige, da tør man 
deraf slutte, at de elektriske Togbefordrings
forsøg paa den schlesiske Bjærgbane og paa 
Bitterfelde Linien maa iilskrives en mindre 
almen Betydning, end det ellers vilde være 
Tilfældet. 
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Der bliver ganske vist paastaaet, at alle
rede under Verdenskrigen havde de militære 
Autoriteters Anskuelser angaaende Fortrinene 
ved Damp - eller elektrisk Drift med Hen
syn til Landets Forsvar forandret sig. Man 
havde anerkendt, at· den nye Driftsmaade 
var langt mere arbejd�dygtig. - Man maa 
spørge, naar og hvorledes dette skulde være 
sket. Endnu i 1917 sagde Eksperten for 
Lokomotiver i det preussiske Trafikministe
rium, Geh. Overbygningsraad Miiller i et Fore
drag i Foreningen for Jernbanekundskab: 
"Efter Erfaringerne i den nuværende Krig har 
Damplokomotivet ydet saa fremragende Præ
stationer og ikke bidraget uvæsentlig til Hæ
rens Resultater,' at Hærforvaltningen vel 
næppe vil kunde vindes for Tilslutningen til 
almindelig Indførelse af elektrisk Drift, selv 
om ogsaa den elektriske Drift skulde vise 
sig mere økonomisk end .Qamplokomotiver. 

Ligeledes i Sverrig hersker der f. Eks. 
Klarhed over,· at Bibeholdelsen af en saa 
stor. Damplokomotivpark, at Togtjenesten 
paa alle tænkelige Togfronter kan oprethol
des med Dampdrift er Militærautoriteternes 
ufravigelige Betingelser for Statsbanenettets 
Elektrificering. N aar saaledes Damplokomo
tiver vedblivende skal bibeholdes, saa maa 
de naturligvis ogsaa komme til Anvendelse, 
bl. a. for at uddanne Personale i tilstrække
lig Mængde. 

Paa lignende Maade udtales i de i 1917 
af det k .. k. Jernbaneministerium i Wien 
udgivne , ,, Meddelelser om den østerrigske 
Statsbanedirektions Studier og forberedende 
Foranstaltninger til Udnyttelse af Vandkraft 
og til Indførelse af elektrisk Drift paa Hoved
baner." Det hedder der: ,, I Øster rig blev 
Elektrificeringen af Linien Salzburg-1'riest 
planlagt, men i Følge Hærledelsens. Krav 

' 
..... 

. 

igen opgivet. Hærledelsen forlangte nemlig,. 
at ved militærisk vigtige Linier skulde ved 
Siden· a;f den elektriske Udrustning, An
lægene for Dampdrift bibeholdes eller til· 
vejebringes, altsaa Damplokomotiver, Vand
stationer, Lokomoti vremiser, Værksteder og 
K ulforraad, for i fornød.ent Tilfælde at kunne 
indføre Dampdriften. Under disse Omstæn-

<ligheder var Indførelsen af elektrisk Drift 
ikke mere økonomisk." 

Efter de Erfaringer man har høstet under 
Krigen, lad�ir disse militære Betænkninger 
sig i et vist Omfang overføre paa Fredstil
stand. Vi vil se bort fra en let tænkelig 
samtidig Ødelæggelse af flere store Centraler 
ved Sabotage. Allerede en Strejke kan blandt 
Personalet ved de maaske 5 eller 10 Cen
traler, som vilde forsyne de samlede tyske 
Jernbaner med Strøm, let anstiftes af faa 
Personer og gennemføres med fuldt Resultat. 
Hele Tyskland vilde da pludselig være uden· 
Trafik. Følgerne af en saadan Fremgangs
maade b�hø·rnr ikke at udmales. Ved Damp
drift er en Standsning af hele den tyske 
,Ternbanetrafik ved Sabotage umulig, ved 
Strejke, om · end ikke udelukket, saa dog 
uendeligt mere vanskeligere. 

Et vigtigt Punk er end videre at iagttage 
ved Krigsspørgsmaalet. Som bekendt blev 
under Krigen Kobberet saa knapt, at Damp• 
lokomotivernes Fyrkasser ikke mere kunde 
fremstilles af Kobber, men af Flussjern, 
saaledes som det· i Aartier har været Sæd
vane i Amerika. Lokomotivernes Præstations
evne har ikke lidt derunder, selv om ogsaa 
Behandlingen af J ernfyrkasøen kræver nogen 
mere Omhu, og Reparationstiden paa Grnnd 
af de hyppigere Besk_adigelser bliver noget 
forøget. Nu kræver et stort Lokomotivs Kob
berfyrskasse med Støtteboltene ca. 4 t. Kob-· 
bar. Den elektriske Udrustning til 2 D 1 
Lokomotiverne til Lauban-Konigszelt vejer 
44,8 t., Motore�: alene 24 t. Man vil saa• 
ledes ikke gaa �fejl, naar man anslaar den 
samlede Kobberyægt. ved det elektriske An
læg til mindst, 15 t. 

Hvorledes skulde man i Krigstid kunde 
skaffe alt dette Kobber? Tager man for 
Motoren som Erstatning Aluminium, saa 
gaar Motorens Præstationsevne med samme 
Størrelse ca. 60°/0 ned. Derved maa iagttages 
at en tilsvarende· større og sværere Udførelse 
af Motoren næppe-'vilde være mulig af Hen• 
syn / til Profilmaalet og Akseltrykket. De 
hidtidige 2 D 1 · elektriske Lokomotiver ud
nytter saa godt · som fuldstændig Profilet. 
Forsyner man ef Damplokomotiv, som havde 
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Kobberfyrkasse, med en ,J ernfyrkasse, ua 
bliver 'det lettere, da man ved Jern vælger 
Vægtykkelsen mindre. 

Ligeledes Mangelen paa godt Isol�rstof 
har influeret meget paa den elektriske Drift 
under Krigen. Det elektriske Materiels Ved
ligeholdelsestilstand forringedes under Krigen 
paa de elektriske Linier, saaledea at man, 
for at kunne beetride Trafiken planmæssigt 
og forbedre Matøriellets Vedligeholdelsestil
stand, maatte befordre Togene delvis med 
Damplokomotiver. 

Man har endvidere betonet, at Damp
lokomotivet var ved Grænsen af sin Præsta
tionsevne, var naaet Højdepunktet af sin Ud
vikling. De elektriske Lokomotiver blev kon
strueret for Præstationer, som ikke mere var 
mulige i Dampdrift o. s. v. 

Hvor taabelig denne_ Paastand er, viser 
sig simpelt hen deraf, at man i Amerika 
har Lokomotiver, som besidder den dobbelte 
Styrke a_f de stærkeste europæiske Lokomo
tiver. Dertil er det amerikanske Profilrnaal 
kun ganske uvæsentlig større ·end det tyske. 
Det drejer sig her vel at mærke ikke om 
enkelte Baners Forsøgslokomotiver, men om 
en lang Række forskellige Baner. 

(Fortsættes.) :r·-
.. - ·1 

;:···; - .-:·: .. ..:18 

25!AARS JUBILÆUM. 

Følgende Lokomotivførere fejrede den I. April 
25 Aarsdagen· for deres Ansættelse som Loko
motivmænd: 

A . .J. H. Lorentzen, Struer, blev antaget paa 
Centralværk'stedet i Ar. 1895, blev ved Ansæt
telse som Lokfrb. stationeret i Struer, var Ran
gerfører i Viborg og kom igen til Struer som 
Fører. 

Jubilaren er et solidt Medlem af sin Organi • 
sation og har ved sit livlige Væ■An vunbet sig 
mange Venner, 

A. P. Christensen, Struer, kom paa Værk
stedet i Ar. i 1895 og ansattes samme Sted 
som Lokfrb., var derefter Rangerfører i Masned-

. sund og kom som Fører til Struer. Jubilaren 
er kendt som en god Kammerat og som en rolig 
og støt Lokomotivmand, der har vundet sig sine 
Medansattes Agtelse. 

A. M. Jensen, Struer, kom paa Værkstedet i
Ar. 1893 i kom som Lfb, til Struer i 1996i 

tilbage til Ar. i 1898, Rangerfører i Randers 
og forfremmet til Lokf. i Struer i 1907. -
Jubilaren er et godt Medlem af sin Organisa
tion, for hvilken ban har været Afdelingsfor· 
mand, er godt kendt for li/- gode Humør og 
selskabelige Talent og for sine gode Vittigheder. 
Randers Jensen, som Jubilaren populært hedder, 
har vundet sig mange Venner, hvad han nok 
vil opdage paa ain Jubilæumsdag. 

Afdelingen sender sine 3 dygtige og afholdte 
Jubilarer de bedste Ønsker paa ,Tubilæumsdagen. 

J. J. Petersen, Aarhus H., ansattes som Lfb. 
i Struer den I. April 96. Forfremmedes til 
Fører med Station i København, var senere i 
Struer og nu i en længere Aarrække i Alirhus. 

H. Christensen, Aarhus H., ansattes som Lfb.
i Struer, kom senere til Aarhus, hvor Jubilaren 
forblev ved Forfremmelse til Fører. 

G. Holm Petersen, Aarhus H., ansattes som
Lfb. i Struer, kom senere til Aarhus og for• 
fremmedes til Lokfører den 1. April 07 med· 
Station samme Sted og har siden stadig gjort 
Tjeneste i Aarhus.

K. Rohde, Aarhus H., ansattes som Lfb. i
Glyngøre, forflyttedes derfra til 8truer og senere 
til Aarhus, kom til Skanderborg som Fører og
er senere forflyttet til Aarhus, hTor Jubilaren 
11u gør Tjeneste. 

C. Møller, Aarhus H., ansattes som Lfb. i
Frederikshavn og kom derfra til Aarhus. Kom 
som Fører til København og forflyttedes senere 
til Aarhus, hvor _Jubilaren siden bar gjort Tje
neste. 

0. V. N. Joha11aen, Gb., ansattes som Lfb. i
i Struer. Den I. April 07 forfremmedes J. til 
Fører og har' siden haft Station i Kb. Ng_- og 
Kb. Gb. Jubilaren har sikkert mange Venner 
blandt Kollegerne, der nok vil sende ham Hil· 
sener paa J ubilæumsdagen. 
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Afdelingen bringer herved vore Jubilarer vor 
b�dste Hilsen ined Tak for godt Samarbejde og 
Ønsket om Held og Lykke for Fremtiden. 

G. 0. F. Lund.

N. C. Nielsen, Nyborg, har altid været et
godt Medlem af D. L. F. og har ved et over
ordentligt frodigt Lune og straalende Humør 
gjort sig meget afuoldt af enhver, som han er 
kommen i Berøring· med. Jubilaren er Fane· 
bærer for Ng. Lokf. Afdeling. 

N. C. Hansen, Nyborg, har altid været et
støt Medlem af Organisationen, har forstaaet at 
udbrede en vie Hygge over Livet paa Maskinen 
og dette i Forbindelse med et stille Lune har 
skaffet Jubilaren mange Venner blandt sine Med
ansatte. 

Vi ønsker begge vore Jubilarer hjertelig til 
Lykke paa Festdagen. Ng. Afd. 

J, A . .Jensen, Langaa, ansattes som Lfb. i 
Struer, kom senere til Randers øom Rangerfører 
og kom ved Forfremmelsen til Fører til Struer, 
hvorfra .T. forflyttedes efter Ansøgning til Langaa, 
hvor Jubilaren siden har været. Jubilaren, der 
er en dygtig og pligtopfyldende Lokomotivfører, 
har forstaaet at samle sig Venner indenfor sin 
Stand. Vi ønsker Jubilaren hjertelig til Lykke 
paa Festdagen og Ønsket om alt godt i Frem
tiden. 

V. A. H. Lund, Korsør; blev ved sin Ansæt
telse stationeret i Kh., hvor han forblev indtil 
han deu l. April 06 forfremmedes til Fører i 
Korsør. Jubilaren har altid været en god For• 
eningsmand og har særlig som Afdelingsformand 
i Korsør gjort et godt og dygtigt Arbejde for 
Organisationen, selv nu, efter at han har trukket 
sig tilbage, spores hans Virken gennem en skrap, 
men som Regel berettiget Kritik. - Vi Ønsker 
ham til Lykke med de 25 Aar. 

S. P. Sørensen, Skanderborg, ansattes i Løg
stør, kom derfra til Viborg, senere til Korsør 
og Horsens og til Esbierg som Lokfører, hvor
fra han senere kom til Skanderborg. Jubilaren 
er agtet af alle for sin rolige og stilfærdige Ka
rakter. Stærk og støt paa sin Maskine og i sin 
Organisation. - Vore bedste Ønsker følger ham. 

Joh. Nielse11, Aarhus H., ansattes som Lfb. i 
Skanderborg, kom til København ved Forfrem
melsen til Fører, kom senere til Aarhus, hvor 
Jubilaren stadig gør Tjeneste. 

Det gælder om disse 6 Jubilarer, at de er 
dygtige og ansvarsbeTidste Lokomotivmænd og 
er alle gode og trofaste Organisationefæller, der 
gennem Aarene hver har bidraget sit til Sam
menholdet og godt Kammeratskab, dels ved et 
ukueligt, aldrig svigtende Humør, dele ved en 
rolig og forekommende Optræden, der har skabt 

dem Sympati og Agtelse ogsaa uden for den 
Kreds af Mennesker, hvor de daglig færdes. 

J ubilæumedagen sættes Styringen i Ro og 
Kammerater vil bringe Jubilarerne deres Hyldest, 

L. Frederiksen, Gb., blev ved sin Ansættelse
stationeret i Frederikshavn, kom til Østerbro, 
som Rangerfører og blev ved sin Forfremmelse· 
til Fører stationeret i Struer, men kom tilbage 
til København den 1. April 07. Jubilaren eir 

godt kendt af Kollegerne, er en god Kammerat 
og Foreningsfælle og altid ladet med et større 
Antal Vittigheder til Bedste for sine Omgivelser. 

A. C. Kirkensgaard, Gb., stationeredes i Kø
benhnn ved sin Ansættelse, var Rangerfører i 
Holbæk og kom igen til København I. Oktober 
05 og forblev ved sin Forfremmelse til Fører 
den I. April 06 i København. Jubilaren er 
kendt af mange Lokomotivmænd paa Grund af 
sit gode Medarbejderskab som Foreningsmand, 
hvor han har beklædt og beklæder Tillidshverv 
for sine Kolleger, hTorfor vi siger ham Tak. -
Paa J ubilæumsdagen vil han sikkert modtage 
mange Hilsener. 

P. Pei,ersen, Gb., blev ved sin Ansættelse
stationeret i Aarhus og kom ved sin Forfrem· 
melse til Fører til Korsør den l. April 06, 
hvorfra han senere forflyttedes til København. 
.Jubilaren hører til de still, Naturer og er af· 
holdt af sine Kolleger, ligesom han er et godt 
Medlem af D. L. F. 

C. P. Christensen, Gb., ansattes som J,fb. i
København, kom ved sin Forfremmelse til Ged
ser, hvorfra han senere er tilbageflyttet til Kø
benhavn. Man kan rolig sige, at ,Jubilaren kan 
har Venner blandt Lokomotivmændene og har 
altid staaet som et godt Medlem af D. L. F. 

Laurits Nielsen, Helsingør, ansattes i Aarhus 
som Lokfrb., kom derfra til København og senere 
til Esbjerg. Ved Forfremmelse til Fører til 
Struer og tilbage igen til Esbjerg, hvorfra han 
kom til Helsingør i 1914, hvor N. siden har 
været. Jubilaren har de Steder, han har været, 
forstaaet at gøre sig afholdt ved sin stilfærdige 
og hyggelige Fremtoning og er agtet af Kolleger 
og l\ledansatte. 

Til Lykke paa Festdagen, 

A. F. L. J. Øsi,erberg, Østerbro, ansattes i 
Nyborg, kom senere til København, derfra til 
Korsør og ved Forfremmelse til Fører atter til· 
bage til København. Jubilaren er foruden at 
være et solidt Medlem af sin Organisation en 
fredelig og dygtig Lokomotivmand, hvorfor han 
ønskes hjertelig til Lykke paa Dagen. 

A. M. A. Dalgaard, Viborg, ansattes som
Lfb. i Aarhus, var Rangerfører i Korsør, hvor
fra han ved sin Forfremmelse til F�rer blev 
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forflyttet til Viborg. .Jubilaren har gennem 
Aarene vundet sine Kollegers Tillid og Agtelse 
for sit stille og bramfrie Væsen og har altid 
været et godt Medlem af sin Organisation. 

SØNDERJYLLAND, 

Fra 1. Februar nedsattes den Dagpengegodt
gørelse, det i Sønderjylland stationerede Perso· 
nale hidtil havde oppebaaret, til halve Dagpenge. 
- Fra I. April er det eft�r Forlydeude Hen
sigten helt at ophæve Dagpengegodtgørelsen og
til Erstatning herfor at give Personalet et Sted
tillæg, som vil blive fastsat ved særlig Lov.

R A B A T B I L L E T T E R, 

Paa Kontoret kan mod Forevisning af Med
lemskort faas Rabatbilletter til Zoologisk Have 
og Folketeatret. 

Kontortid 12-4. 

RETTELSE TIL ADRESSEFORTEGNELSEN, 

Lokomotivførerafdelingerne. 

Helsingør: Kassererens Navn og Adresse rettes 
!' til: J.�Deding, ,,Granly", Hamletsvej. •·� � 

BYTNING, 

En Lolrnmotivfører i Fre·lericia Ønsker at hytte 
med en Kollega i København G. eller Ø. og om 
muligt samtidig bytte Lejlighed. 

Billet mrkt. ,,Bytning" bedes indlagt paa 
,, Dansk Lokomotiv Tidende"s Kontor. 

Navnerettelse : 

Lokomotivfører A. S. K. Pedersen, Roskilde, 
hedder rettelig Alfred Sophus Christian Peter· 
sen. 

Forflyttelse under 21 / s 1921 :
Lokomotivfører S. P. Rasmussen, Tønder, til 

Gjedser. 

Konstituerede som Lokomotivfyrbødtre fra¼. 1921:

Haandværker A. M. Aagaard, Langaa, 
M. Jensen, Gjedser,
L. V. Christensen, Værkst., yborg, 
F. V. Olsen, Roskilde, 
J. H. Gyllun, Frederikshavn, 
A.M. Tberkildsen, Skanderborg og
A. V. A. Rundstrøm, Københavns

Godsbanegaard - alle i Vamdrup. 

Nærværende Nummer er afieveret 

paa .Avisposten den 2. April IVesterbrosSkotøjshus 
AKVAVITTER 

Forlang C. 8. Møller & Co.s 
Cigar "Moderne" ...... 26 0. 
Cerut "Havana Life" ... 10 0. 
Cigaret "Rose" pr. 20 tk. 35 0. 
Holl. Shagtobak "Deeha" 1/6 $ 98 Ø. 

• Rø�tobak "Sapong" 1/6 $ 95 0.
Gallahers Tobakker• Webers •La Rosa• 
hos d'Hrr. Handlende eller i Udsalgene. 

Tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgade 69. 

Konsultation fra 10-7. 'rll. Vest. 905x. 
.Ældre Tænder omsættes billigt, Plom
bering og Tandudtrækuing. Moderate 
Priser. - Bedøvelse hver Dag Kl. 2. 

Reparation udføres paa faa Timer. 
Jernbanefnnktionrerer in drømmes 5 0/0 

I 
15, Absalonsgade 15, 
bør være D�res F O D 'l' Ø J Leverandør 1 

Forretnine-en grundlagt 1879. 

Rentefrit Laan 
til fndkøb af Herre- og Damegarderobe 
ydes ai 'l'jenestemændenes Indkøbs-Bu
reau, 0 terfarimagsgade 14 2, Telefon 
Øbro 973 y. 

AnnoncP-Expedition: Udgaar 2 Gange maanedlig. 

K. Johansen, Sommersted�ade 22 3, Kjøbenhavn B.
Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbeuhavu B. 

Tlf. Vester 2895 v. eller Vester 8113. 
Træffes i Reglen daglig Kl. 1-2. 

Telefon: Vester 4011. 
AbmrnementHpris: 6 Kr. aarlig. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandi1:avien. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 

_y)ePJORalia 

. 
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