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SPARES KR U EN, parekommis ionen Flel'tals Ind tillillf' 

Efter at man paa alle de Oml'aad r, 
h\'or det drejer ig om rede Penge til Per
sonal t, har faaet dr,ejet I pareskruen til 
Bund , er 'I'uren nu komm n til ni
formen. 

Ogsaa paa dette F lt kal der pares og 
dci· skal ndog par ret meget, idet Be
�parel erne anslaas til at andrage ca. ¼ 
Million Kl'oner aarlig. For at opnaa aa 
stor Be parel e maa man naturligvi og
saa gaa ret kraftigt til Værk og Brug -
tid rne for for kellige BeklEedning gen
stande er derfor forlænget op til 100 p t. 
lg nnem Uddrag af de for, k llig Kom
mi ion betænkninger, der hal' vær t op
trykt lier i Bladet, vil det være vore M cl
lemmer bekendt,, i hvor stor Udstr �rning 
Be parel erne og Indskrænkningerne vil 
komme til at ramme os, for aa vidt de 
gennemfør i cl t Omfang, parekommis
sion betæ11lrning n anvi er. I Statsbane
sparekommi ion B tænkning udtaler et 
Mindretal (bl. a. Lkf. Morten en) at man 
ikke kan gaa med til de af Udvalgets 
Flertal for laaede forl ng de Terminer, 
og dette tandpunkt motiver udførligt. 
Senere har og aa d tte pørg maal været 
behandlet i Overkommi ionen, der har 
nøjedes m cl ai 1henlb.olde ig til ta ·ban -

paa dette Punkt. 
I epr entanter . for P r onalet har 

ikke tiltraadt denne Tndistilling, ,og nu er 
om ovenfor anført Tur n kommon til 

Uniformsbesparel ern !værk ættel e. · 1 
den Anledning var forleden Fællesudval
a t indbudt til Forlhandling, og Grundla
rrct for Forhandlingen ar den ovenom
talte krappe Reduktion i Leverin� n af 

niform gen tande. 
Personal ,i:epr- entanterne tilled ·i" 

paa det tandipUD'kt, at de ikke kunde gaa 
med til de foreslaaede Ind krænl ninger, 
men krævede · ed.sætte] e af et agkyn
digt Udvalg for aid den Vej at naa til t 
R llltat, fhvorom aav•el Organi atiou r 
som dministration kunde enes. - Ma11 
naaede ikke til Enighed, thi dmini tra
tione111S Reprc entant mente ikke, man 
kunde ,henvise dette I pørgsmaal til t cl
valg. men at man derimod kunde ih nvi c 
til Be!handling i et Udvalg, ihvorled 
formen kulde e ucl. 

Det val' ikkert ikk meg t, dmi11i ·tra
tioncn bay,d at aivc u<lover hvad par,_ 
kornmi ion n Flertal fol'e laar. 

Der naaed intet Re ultat, men nu 
prc ·e d r ,paa, nu kal og aa denn BP

parel e enn mfor s an.lede at man 
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'i>ANsK,&KoMOTIVTiDENDE ' ______ _ 
kan faa opført det sparede Beløb paa ret- LOKOMOTIVTJENESTEN VED SYDGRÆNSEN, 
te Sted. 

Det vil sikkert blive umuligt at faa 
Personalets Repræ entanters Tilslutning 
til de paatænkte ReduJttioner. Men vil 
man Forhandling om ,selve .Spørg,smaalet, 
ikke om en Knap ihi t eller en Stjerne ·her, 
er der maaske Muligheder for en OTd
ning paa omtrent vort nuværende Uni
formsregulativs Grund. 

Sparebestræbe! erne kron s med Held 
og der meldes for 1før,ste Gang om Over
skud paa IStat,sbanerne, et Over kud der 
endda tælles i Millioner. 

Minister !Sleb.sagers Kulindkøb er en
delig OP'hørt at virke og alle de forskel
lige iSparehestræbelser begynder nu at 
bære Frugt - og Ministeriet Neergaard 
er derfor !henrykt. 

I en Udtalelse, i Anledning af at den 
store par,ekommission har ophørt at ar
bejde, siger Statsministeren Tak til Ulyk

keskomrrrni,ssionens !Formand og samtidig 
en Tak til Personalet, fordi de :har været 
medvir•k,ende til, at par,eriet !har kunnet 
gtmnemføres. - Han udtaler intet Haab 
om, at Trafikministeren vil opihøre med 
ine Kulspekul.ationer, hvilke dog i sin 

Tid var af stor Betydning for tatsbaner-
11e Drift og Økonomi. 

Pernonalet ihar ingen Grund til, i An
le-dning af Statsmini terens Tak, at ,sige 
»Tak i lig,e Ma1l!de« - fordi dette er ,ble
ven tvunget til .at gaa frivilligt med. -
Paå visse Omraa:der staar Personalet da
ogisaa beredt til, naar Tiden er inde, at
rejse Kr.av om ÆndTinger bl. a. i Tjene-
tetidsrnglerne, som er gennemført paa en

ganske uforsvarlig Maade.
Formentlig har Mini teriet Neergaarrl 

snart levet sin længst Tid og forlhaabent
lig vil Arbejdsforholdene i Landet ud
vikle sig pa.a en tilfredsstillende Maade, 
aa at og,saa Tjenestemændene kan faa 

Lov at trække Vejret frit. 

l\ftolto: Tolk ser ikike die Lore 

K-end •gerninger, <l-eT ·hæv·ør så1g bge for
de-res, Øjne, s1aa travll hrar d-e oned Li

vets, Detaii.Uer. 

l den foreg-aaende Omtale af Forihol
dene indenfor Lokomotivafdelingen her
nede, fremdro0es nogle Tilfælde, der som 
Hellhed giver et fuldgyldigt Bevis paa 
Rigtigheden af ovenstaa•ende Motto. I ef
terstaaende fortsættes med . yderligeTe 
Eksempler, d,er dog med Hensyn til disses 
Be kaffen:hed faar et alvorligere Tilsnit, 
idet de direkte og indir,ekte gribeT ind i 
Persona.lets per· onlige Interesser og Sik
kerihedsfor1h0Mene, !hvor netop den Ov-er
or-dnedes ur artiske Skøn, i Kraft ruf ,sin 
særlige Uddannelse og Stilling, kan faa 
en afgørende Beti�dning for den underord
nede fremtidige Virksomlhed. 

For en Lokomotivfører pas.seTer un
der Kørnelen det alvorlige Uiheld, at 1Bly
sla-uerne melter, til Trod for, at Glas
set vi er høj Vandstand. nder Forhør,et 
gør Lokomotivføreren gældende, at der 
rnaatte være noget særligt i Vejen, og for
mente, at der maatbe foreligge en Kon
struktionsfejl ved Hanerne. Herom vild-3 
lngeniøren dog ikke høre TaJ.e, eftersom 
.Maskinen lige var kommen f1·a Værkste
det. Heldigvi for Lokomotivføreren blev 
det ved en nærmere Undersøgelse konsta
teret, at der intet Hul fandtes i en af Tol
dene. ·sagen bortfaldt derefter. 

For enlhver, der er kendt med Lokomo
tivtjene ten, og ved, !hvad den Art Uhcl<l. 
betyder for- Lokomotivføreren, vil den 
Overordnedes forud fattede Skøn absolut 
ikke være egnet til at indgyde Tillid in
denfor hans underordnedes Rækker. 

Vidt for kellig er s,aavel Virksomhød 
·om Beha11dling af stationære Ma.skinan
læ0 og Lokomotivdiiift, hvor aturens
for kellige Paavirkninger [1ar en overOT
dcntlig Indflydelse paa •Materiellets Gang
og Pa ning. Enhver af vore egne, og iøv
rigt ogi aa private, maskinkyndige Em
bedsmænd vil gennem den indlhøstede Er
faring vide, at med1ens de førstnævnte
Kraftmaskiners Virk,somihed kan bereg
nes og be'handles temmelig nøjagtigt, er
dette vanskeligere for LokomotiveTnes
vedJrnmmende, 1hvor det selv med den mest
om or-gsfulde Behandling kan forekomme,
at enkelte Dele af Maskinen pludselig vaT
mer. Forskellige Momenter kan være
A ar agen, saasom Temperaturforandring,

I ;Jl 



'i>ANSK[Q.KoMOTIVliDENDE 
nye Oliesammen ætninger, torm og tøv 
o . .s. v. Selv om d1et i andfheden Intere e
ærligt kal indrømmes, at det i et enkelt
Tilfælde kan korte paa Til yn, tør sik
kert ingen anden Tekniker end Maskin
ingeniøren i 6. Maskin ektion, udtale om
sin Overbevisning, at det· er umuligt at et
Lokomotiv lcber varmt, naar det har gaa
et godt i nogen Tid. Et aU 1dant Tilfælde
er pa eret for en Lokomotivfører. Med
Berettige] ·e p rge :

»Kan Lokomotivpersonalet Yente en
rctfær-dri.g Kende] e, hvor et aadant for
ud indtaget Standpunkt -clatrner Grund
laget?« lngen kan f0t trnnke Per onalet 
hernede, naar det aabcnt og ærligl siger: 
'>Vi 1har ab olut ingen Tillid til llr . .Mn
,.;kiningeniør Hersom.« 

elv udenfor Mu kinufdeling,en,� Ram
mer har Maskini11geni01·e11� D11po ·itioncr 
vakt Opsigt, lwoi-cm efterstaaende gi,·cr 
et Billede og be tyrker den i fonige Nr. 
fremsatte Uditalel e, at mun ,hernede ikke 
mere ved om man er købt eller solgt, 
hvad man kal eller ikke kal og maa. 

Ved Eftersyn paa Grund af mangel
fuld Brem ning, opdag,er en Togfører, at 
af samtlige Br,ern eklodser paa en •Boggie
vogn virker kun de ihalve, og forlanger 
Vognen udsat til Reparation. Maskinin
geniøren, der kommer til Stede, /har imid
lertid den OpifatteLse, at det ikke er nød
vendig, selv om Bremsningen er reduceret 
til ca. det thal ve. el vfølgelig protesterede 
Togføreren, hvad rimeligt er, og 1hævder 
det som sin Pligt at udsætte Vognen, oo

forlanger med Be temthed at <l.i:lt ker. 
Efter en længere Disku sion mellem Par
terne, indser Ingeniøren tilsidst ødven
diglheden heraf. 

Sammenlignet med Ordre C., Pag. 19, 
3. tk., maa man kunne forstaa, at Ma
skiningeniøren tand'Punkt i nærværende
Tilfældi:l har vakt berettiget Op.sigt, og
dannet et almindelig amtaleemne iblandt
Personalet indenfor begge Aifdeling•er.

T;ager man den offentlige Kritik i Be
tragtning, om -hv,er Gang, efter et større 
Uheld, har været fremdraget, ikkerhecls
kommi sionen allerede gennemførte For
anstaltninger, og den Haardihed, !hvormed 
man fra Administrationen ide laar ned 
ved Overtrædelse af ikk nhedstjenesten 
forskellige I aragraf.er, da spørger man 
uvilkaarlig om Personalet skal vildledes 
eller vejl des af Overledel,sen; det maa 
dog .have Krav 1 aa, at naar det efterkom
mer de bestaaende Be ternrnelser, bør det 
ikke �gnoreres fra de Overordnedes ide. 

Selv om Aar agen muligvis skyldes en 
umotiveret og plud elig Indskydelse fra 
. idstnævntes ide, vil det i Længden virke 
sundlhed -nedbrydende og overføre ervø-
iteten til ,det underordnede Personale, 

Jwad ikke kan forsvares indenfor Jern
banevæsenet. Og aa det underordnede Per
,sonale har thernedie m d Taalmodiglhe<l 
taget, in Tørn til Fordel for Landet, ,som 
det kan være bekendt. Det har udført 
Præstationer om ingen a�<lre teder i 
Landet. Gang paa Gang har Personalet 
maattet lade Ordre og Best,emmelser ude 
n if Betragtning og handlet eftrr Konduite, 

. .fordi Forihol•de11e !au, aalcdcs ut ValgC't· 
gjaldt: 1 ten køre paa , tnmperne eller 
melde Pus. Nervøsiteten U1ar endnu ikke 
faa 'L\1g i det - men ,hvor læng,c vnrer 
d t 1rnn den Munde? 

Pe1· Prent. 

ENTEN - ELLER! 

»Situationen kræver nu, maaske mere
end for, .alle g,ode K.ræfteTs Medvirken og 
Sa.mling omOrganisationen til •Forsvar og 
Vagt om opnaaede Rettigheder«, skriver 
Redaktionen i Lok. Tidende Nr. 9, og !heri 
vil jeg give den min Tilslutning. 

Men skal vi til at tale om, paa !hvilken 
Maade Forsvaret og Vagten er ble\7€t ud
ført, kan man vist uden at fornærme no
gen ige, at Hovedbestyrnlsen har været 
meget uheldig - aa u,heldig - at det er 
at ønske, der var valgt en and-en Hoved-
bestyrelse. 

Man har vel nemlig ikke Lov til at tro 
andet, naar man tænker paa Forihandlin
gen om Tjenestet1den rn. m. - og Vedta
g,eLsen af samrrne, end Admd.nistrationen 
vil kunne skrække den nu.værende Ho
vedbe tyr,else, til næsten \hvad det ,skal 
,·ære. 

At forannævnte Vedtagelse har 'haft 
den Virkning, at der fra Administratio
n n er fremkommen Turfo1·slag efter 
!hvilket der disponeres over Per,sonalet
13 'Timer gennemsnitlig pr. Døgn, giver
mig Lyst til at henlede Op.rnærksomtheden
paa Artiklen »Der spar « (Lok. Tiden
de Nr. 9), der taar om et alvorligt Uheld
i _Fredericia bl. a.: » elvfølgelig slog man
ned paa Lokomotivføreren ved den som
rnd andre Lejliglheder, meden den virk•e
lige an varsihav,end-e for de urimelige lan
ge Tjenester stod dækket.«
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'i>ANSK�OMOTtVtiDENDE 
Skulde et lignende Tilfælde indtræffe 

nu, e1· Dansk Lokomotivmands For
ening den virkelige Ansvarshavende. 

Det kan ikke nytte,· der i Lok. Tidende 
og Mand ogi Mand imellem kritiseres ove1· 
Rege1·ing og Administration, fordi de nye 
Bestemmelser om Tjenestetid' m. m. bliver 
ført ud i Livet, den Kritik. kan kun rettes 
mod dem, de1· paa Forening,ens Vegne 
hm· givet forannævnte Bestemmelse1· sin 
Tilslutning.· 

Den eneste Maade, Dansk Lokomotiv
mandis Forening, nu med nogen Virkning 
kan nedlæg:ge Protest, er ved, at den§ 
Medlemme1· vælge1· en anden Hovedbesty
relse og kræver en gennemført Revision· 
af Bestemmelsen om Tjenestetid m. m. 

Myndigheden indenfor en Forening 
ligger jo i sidste Instans hos Medlem
merne, hvis Medlemmerne nu tier, saa 
godkende1· de Hovedbestyrelsens Hand
linger i denne .Sag. 

Organisationen og Organi,sationsfor
men er rigtig, det staar til Medlemmerne, 
enten de vil køre videre i Grøften, eller de 
vil op igen. 

Esbjerg, 7. Maj 1922. 
Magnus La1·sen. 

Den ærede Indsender er ret hmtig i 
sin Dom ov,er Hovedbestyrel,sen, fordi 
ogsaa Lokomotivmændene har maattet 
følge med i Nedgangen. Hr. Larsen gør 
ingen Forsøg paa at vi,se hvad en Hoved
bestyrelse i den foreliggende Situation 
burde Jrnve gj-ort eller skulde have gjort. 
- Han erklærer blot, at det havde været
ønskeligt om der !havde været valgt err an
den Hovedbestyr,el,se, - der da forment-
1 ig skulde ih.ave bevaret Dansk Lokomo
ti vimands Forening fra at følge med i
den nedadgaaende Bevægelse. -

Udfra denne Tankegang siger Hr. 
Larsen, at man vel ikke har ,Lov til at tro 
andet, liges-om han mener, at Admin1stra
tionen vilde kunne forskrække den nuvæ
rende Hov,edbestyrelse -til ,hvad det skulde 
være. 

Imidlertid fortæller Hr. Larsen videre 
at der fra Adrmini.strationen er kommet 
Turforslag, hvorefter der disponeres over 
P.ersonalet 13 Timer gennemsnitlig pr.
Døgn.

Vi forst::iar ved Udtrykket »dispone
res over«, at det ,er paalagt de paagælden

. de Tjeneste i det nævnte Tidsrum. 
Hertil-skal vi bemærke, at det kan væ

re muligt at der er fremsat saaidanne For-

slag for enkelte Døgn, men at det er gan
ske udelukket at det· kan d1sponeres ovei' 
Per onalet det nævnte Antal Timer gen
nemsnitlig hvert Døgn. - nog,et saadant 
kan ikke finde Sted efter de nugældende 
TjenesteticLsregler, og vi skal derfor sig,e 
til Hr.Larsen, at da Præmisserne er gale, 
er ,det ganske selvd'ølgelig, at ogsaa Kon
klusionen bliver gal, .at »Dansk Lokomo
tivmands Forening« er den virkelig An
svarshav,ende . 

Vi kan være enige i, at de Tjeneste
tidsregler, vi nu arhejder under, er daaT
lige, navnlig i Modsætning til de Regler, 
vi :havde, og der er Y.el næppe Tvivl ,om, a.t 
vi maa 1have gennemført visse Ændringer, 
bl. a. er Spørgsmaalet ,om ,Beregning-en af 
Arbejde uncler Raaidiglhedstj,enesten ikke 
afgjort paa tilfredsstillende Maade endnu. 

I det :hele taget 1slaar Hr. Lar,sen vold-
omt i Bordet, uden at give Antydning af, 

paa hvilken Maad-e en eventuel anden HQ
vedbestyT,else kal ifaa rettet Reglerne 
straks ogi ihvilike Midler der tænkes bragt 
i Anvendelse. 

Vi er !heller ikke tilfredse med Tjene
•stetidsr,eglerne, det er langfra, men den 
Fægten i Luften, Hr. Larsen vil være An
fører d'or, tiltaler oo ikke. - Der skal me
re til end staa og svinge med Armene og 
se gal ud? 

Red. 

ER KØREPENGE SKATTEPLIGTIGE? 

Delte :Slpør,gSll'.lliaail lhaT flere Gam!ge været ført 
paa Bane ud�rr ail man Tiglii-g har J.rnnnet foa 
Slpør;g1S1ID.aa:let lkilia:r,� besvare. Vi ser oo nu i 
Sltarnc:JI til! 1ait bringe ii:klke irrui;rud,re enld to Ken-. 
d€1kser, som begige gaia;r ud paa, at Kørepenge 
maa bet1iaig1Jesi Sl()lm Dækni.nig for ,d€:ru 1Merudgift, 
der er diorbun{len med al være �rende Tjeneste
mand, og m,aa, derfor 'Væ.re .at betragte siam »ik
ke s1k,atliepl'iigti,ge«. 

Vi gengå.vier 'her begige [K·enldielser fr.a Lanids
avfil'IS!k!attøraadet i 1hiele deræ Ordityd.

Kendelse: 

I An!}ødnmg af d'en ruf •Dem -herlil .irudgivne 
Klia;g,e ,over Deres .Ainsættel.S'e tiJl Indilromstsik.at 
til S'tateJ.11 :fior Sk.atteaiare 1'921-22 skali man 
hervedi IIIlled.dele, ,at Landsowrsik.atter-aadet un
d•ør 3'1. f. M. har afsagt .saia.lyider.ude Kendelse: 

LDffili ,af S:katteramdet d:ioreta:gne Forhøjel.se al

den selvaI1Jg,ivne Indlkomst er begrundet derved, 
at K1ageren foruden d:et s•eliwl.ng.i.vne Gagebeløb 
har oppebaa1-et ,Kørepe:rnge« med iiailt 846 Kr. 
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'i>ANSKf2!<oMOTIVTiDENDE 
fra Hiaid,s iog Ning; Hiei,red•ers Privatbane, hv,or
aJ 554 K1·. (ca. 2/3 åif Ifo1,eipengene) er medTeg
net som ·ikatteiplig;tig fodJkom.s,t. Da de oppe
baaarne Kørep·enge er .tillagt Klageren •om 
Goclfflg,ørølse for Nkstraud,gi fLer 1md10"' de ham 
paahrv-il·erncJ.o T.ienesterej 1er, og idr1, lflDt findes at 
have FoTtIDoid n·i n gen fol' i.gi, ,::i+ h 115 d�,; c,dbe
taJl. te Godtgø1,el ·e Cl' med·ga,a-et hertil, sa,a,lecles .a,t 
der itkike !herigennem ·kan. anba_g,es, at være .irud
vundiet iet Oveirsikud·, der ikan ll'ennl.gnes til kat
tepihgtig l 111dlk()!I11st, fbucles Slkiatter,aa,clets Aoo;;et
teLse at maatte ll('d:sa'lleB li-l •<let a[ Klirugeren 
.-e.lvarl'giivne B�lob. 

Thi emgte:s: 
il),en af lkai,Lewuu'liet for tl:Lad::,-Nirng Herre

deT ·· lkiattekreids, :fio ,. {ka ttoaareb 19<21-22 fore
ta-gn1e Amsætte.llse ,a,f hllk,O!!Iliotivfyrbøder Ohir. 
Miartoos attbepligtigo In1d1k<cl!mst Li•1 fi,2150 Kr. 
n1edisætt·e.s bi1l 4-,696 Kr. 

Kendelse: 

I Aruleclnmg æf ,den af l)e,m hertil irnd,givne 
Kiliage over Deres Ao-s.:--etlelse til ln<lk:O!Illstsikat 
I.il S1taLen ror !kat�eaaret 1921-22 sikaJl man
herv•ecl 111oc1Jcl 1el·e, at brn,clooviei:t\Sllmtteraadet Uill

<ler 31. Ma1rts ,cl. A. !har ,aJ agt aialy,clierude K1en
deJisie: 

Deb Jrem,g,aar .aJf 1S,agen, ·at Sloo.ttera;a;det vecl
lflet.si Amismttelse aif K·Lagerem_ , s[k>atte'pJi_i,gtge fod
k,ormst .sikømsrmæ s1g ·har :110m-eig;niet oa. 1/; af de 
Kwa,ge1,en ,af Rri11:g!købh11g,-Øn1høj J ernbanesel
sk.ab udbetalte »K'Ø'l,e,pe:n,ge« tiJ. Ind;k,O!Jil,ste.n. 

Larndrover !kia tbeuaaid•e t ma,a imidllertid i 
Overen st0m1IDehse tillecl in tidl!igei,e Praksis 
(jfo:. !{,endelse r. 9-11 i Mec1delelse r. IV 
frra iLan1cæovensikiatberaadet til arrntlige Sikatte
ra,a,d') ho1c1e for, iat »Kø'l'ep·en,g,e« i B tragtnin:g 
af Il'elrøbene& ,fiorholid vis T:ing,e Størr-elise i A1-
rn�DJd�lli•glheidl !IIliaia foo.1mocl� rfo1ducl at mec1g,rua til 
de Elkis,troudig1id'ter, til !hvis· MbJolidelse de er be.
sbemt, og ,da diet ikik!e uJJ!d•eT nærwærnrude :ag er 
god,tgjm·t, ,at Km:ep:engenie iikike fuldud Siku.ldie 
været medg,aa,et ti'l idie nævnte Ekstraudgifter, 
vii1. .i.r)Jg,en, De1 ruf ,diisse Pooge vær,e ·at medr-egne 
till. K1a.gørens slkattephg��ge lniclik,oonJSt. 

Da dier iøvr1gt i1k'.ke finde& no,get at el'lind•re 
mtod dien ,af 1Kla,geren op.gilvne Irudlk.imnst ,arf 483'1 
Kr., YiJ. Skatte1·a,adets Amsætbe.llse være ,at ned
sætte tiJI dette Beløb. 

Thi eragtes: 
Den af lkatte1,aaid,et foT Riin:gik.øbing 1S1kiatte

kreds foreta:gne !.Ansælte1se ifoT :katbea:ar-et 192'1 
-22 af vokomofonfører C: 0. Hanoons SJkatte
P'l1igtige lll!dlkiom&t til 5,150 Kr. neclsættoo til
1-,83'1 Kr.

Elf:ter d:i! ,s,e iK•e:ndiel ers1 .Misrig,e1se !DlOO rvi be
trng,te det .SO!Ill giv-et, a,t ingen .aÆ de 1kørende Tje-

nestemæ.rud vhl :fi.nde sig i at bhve besk,aa:ren i 
,aer J:æn af d'Hi:rr., om si.dder i -atteraac1enc 
og 10111 man.gie IS1tecler har ,cJien 'Otpfiattelise, at Tje
ne&lMTJærudene kial p-luklk,es; die 'har Ra;a;d ti'l 
det. Del er 1cJio,g kun i de færreste 1katte:ra.aid, 
at ,cle1m,e Opfattelise gør ·ig gæ,ldendie, og, vi an
beliaJl,er d-e Tjooes•beimænid, s10m er ucl:s,at fo1· ,dien
ne k,a,t, ·at ,de ilkke firnder ig 1dreri, unien iklager. 
Vi kan opily e, at dot kun har lk<ostet Ldk,æniotiv
førcr C. 0. Hansen 60 Øre at faa ,clm'mc Sag i 
01•den, og ,æet s,a.mfll1e er Ti;i.fæLcliet ,med Loko
moli v fyrbød•eT 1Marte.ns, Odd:er, og flil haHLl har 
et af Raaiclets MedJemn:ner eudog udta:lt, at det 
nu1· becls•t 1ogisa.a ,a.t J,wa ·c1et i 01,d-en ,med· de øv
ri,gc Tjen, temæn,d fOT iil<lkc at fa,a ,en J(lag1e 
f ,,a. ,li V('l' enk,eJt. 

'tom rn1a.n v i,l ·e, s!k1a!l man j1¼fke s,1aa ,si,g Li I
T.aailis 1medi at · · ,g,e, ,at det :iikJ�e fka11 beta�e sug
1med al ,d,p,t V rø vil og UJ,ejhg hed, for ,cl et vi ser 
sig clng· nL vær,e U1magen væ1·d. 

( Dr111s/; J->,-i 1•ttlln11lf•l,/11d). 

SPARERI! 

Del er ved n,t blive uhy;gg,eligt med 
'tatsbanernes Spareri, d,et er lige ved at 

11 darte sig Lil Griiseri. I Vamdrup ih ar man 
en Opihoklsstue for Lokomotivførere og 
en for Lokomotivfyrbødere, og disse Stu
er r indtil 1. Maj <l. A. bleven rengjorte 
af en Kone, men nu skal Depotets Lam
pist foretage Rengøringen, og det skal 

ig•e til ,hans Ros, at det bliver gjort me
re propert nu; men det værste er, at han, 
efter Ordre f1·a høje1·e Stede1·, lrnn maa 
vacLske Guh,ene 2 Gange orn Ugen. 

· Her er 43 Mand der færdes ud og
ind af diss•e Stuer, ogi man kommer fra 
en meget malproper Remi.se med snav
sede Ben paa disse Gulve, soiru kun man. 
se Vand to Gange om Ugen. I Vinter 
blev Lokomotivfyrbødernes Opholdsstue 
mal-et, og Loftet ihvidte1;, men Lokomotiv
førernes Stue er saa ,sort paa Loft og 
V ægge, at jeg tror en Bonde vilde benyt
te Rummet til Ophold for sine Grise. Og 
ihvad mon Frubrikstilsynet vilde sige, ih.vis 
det fik det at se? Og saa Lokomotivme
strenes Stilling til dette Forhold. Mam.
den, d-er ,skal foretage Rengøringen, be
gynder først derpaa Kl. 9 om Formidda
gen, fordi hans øvrige Arbejde ikke lev
ner ham Tid før, men Per,sonalet har an
modet LokomotiVIIIlesteren om, -at Man
den maatte møde Kl. 6 i Stedet for Kl. 7, 
for i den Morgentime at foretage Ren-
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'i>ANSK&K<>MOTIVTiDENDE 
gøringen. Nej, vor Herre bevar os! Ha.n 
bestilleT ikke noget, naar Mester ikke 
er til Stede. Tænk en Gang, over, Hr. Lo
komotivmester, hvorledes Arbejdet bliver 
ndført, naar De ihar Fridag eller af an
dre Grunde er fraværende. Hvis det da 
skorter paa Arhejdsmod, mon da ikke 
manglende Respekt er Grunden. 

Det vil altid være fordelagtigt for 
Stntsbanerne at ,holde OpholdsstueTne i 
en saadan Stand, at saavel det .stedlige 
som udenb;rn Personale kan finde Hygge 
\' cl at være der, og naar Ned,brudsreser
rnn skal opholde sig der indtil 10 Timer 
,Hl Gangen, maa Yi nok kunne •kræve en 
grundig Rengøring ,hver Dag med Vand 
pan Gulvene til at drompe Støvet med, 
og hvis Lokomotivmesteren havde lidt 
mern lnteresse for Personalet - eller i 
hvert Fald vilde vise dette - kunde han 
maaske gøre en Del til, at dette uhygiej
niske Forihold ble\' ændret. For, Hr. Lo
komotivmester, det maa dog være ubeha
geli.gt nt h_n\',e et utilfreds Pcrosnale. 

En Lolcomotivmand. 

S O MME R 

OG N OGLE T ANKER OM VINTEREN, 
DER FØLGER EFTER 

'ommer er det, rigtig Uommer - i JyH,a,nid, 
paa Fyen og SjæUand og ,de øvrig,e d'ansike Øer 
- fra M_arik, 1foa Skov og Ha,ver ik,aldier om
rueren: pa,a Arbej,de1,en. V•i bryder det Panser,
s•oon Viniere1J.1 ,og d-et sia;a•kaJdt·e ,FJo1,aar. Jætter 
lun JrlQ et om •Hjerterne, t0g ,d1rrug,er ud fra ,d,e 
k ,,wlmlfuJid,e rM me tirl Marke111 •aa h11M, ti;J. Bia.<l-e
sti�nd,en, til PinsækioV'en, ud at 1svii111ge: den hse 
Ha.t o,g, l,ev� og gilæd•es ti. N,uet. 

Men -efter R1eign rk,omrrner S/olsllcin - ,eller 1,et
lcre: efter Jo1ski.n ,kiommer Regn. Efter 1Sbrn
mer ik10iID1rn,er - i N ahuen - ·en- V J.Il'l-er.

iDet giaar ve1 mangen -un,g saailediæ, at han· -
el.I-er hun - gileimmer ,dienne N atll'rens 011den. 

Det bu1,de - for d•en l!Jillge.s> ,eg� Skyld -
i1k<k,e .g,teirnlffiie&; ·t!hi hvad følger i mang,e Tilfælde 
irned Vi111l-e1,011, særlig :fior æso11,arbejderen? Ar
bejd ,løslb-ed . 

Hiv,ordan ,d1e11 ·kommenidie Vå.11ter v•i-1 forløbe 
med Hensyn bl Arbejde, •er ,dier val ti.,k,e ret maJ1r
g,e, der 1har .Ail'eil e 101111. Et tkia.n iman w�l nlQ'k 
gaa ud fra som giv-et: ret rneg,en Forandring 
fra d-e tidJ.igere Vintre 1k,an åer vist i.kik-e Wive 
Ta1l'e .0011. Men Stkælllk d-ette iS'pørgs,rnaal en. Tan
·ke et Øj-eblå.lk: ,hJv,a,d' lhaT d1u tærukt .at s�aa Ti-den
.iihjæl med en 'hel Vinter?

En og aruclen ung M:,and vi•! ihave 'Va1,et paa 
re:l•e 1-faan,cl: J,a, 1hvad Ycd jeg! Kommer Tid, 
lmmn:er H1aa,d ! 

11,en ,cl'en un,go Marucli - ellor K:vinde - <l-er 
ælter Ideailcl ,bøjt og ,k,e,n,der Betyidni•njgen a.E 
il eg•el Væ11d, træng,e,.r 1dyber,e ti1l Bund , i det 

st:1i'led,e S1i;ørg,srna,al og ta,g,eir &in Beslutning. 
Før:;t b1'ivrr han el1'ig med Stig e!Jv ,om, at han 
ikke vi-I g,a-a og �01�sumlpo O)aa ,Brostenen-e uden 
Be-sikro[,tigels-e - og ,sa.a ,'3æ

1lter lhan sig hen -
og læ er:· 

For al faa Tilskud /il et Vin/erkurs118 
JHW A1·hejderln.iskolen i Esbjerg, mrra der

s {Jf'8 inden .1. Juli (i Koben/1r11m inden 1.

A 11r111s/ ). Ansogningsskemaer f'r,r,s vr,r, 
f,011(/p/ !,os Sormerr,aclsfor111ancle11, i Byerr,P 
vaa l(o111nnmeko11/orel. loorigt he111 isrs fil 
de11 uue Ar/Jejdslos/1 edsloo. tæs den om
/1 mmrliu ifl('1me1n. 

,IJ.en un,g,e, der læs,e,r ,ornnstiaaer111de, .henvender 
sig s{Talk , 11aa €i ar ide nævn te iK,on torer ,og lfa:a:r 
ud lc-rcret et C::(køma, om s1k,a,[ i n,clsen,de til 
Am,kskol,eraa,det inden, �l'en l. J ullI. Den ,Fa':r 
og �•fio'r, ,der h•ar unge 'ønn1eT, oom ,d,e ønS1ke1 
no,g•G'l god L i iE'rern tid:e:n, giø,r dii se en VeLg,erning
YCld' at gøre, ,d0111 ,opllTiær:-ksom 11erpwa. 

Vel har lk•oleun,d,erv:isrningen i ,d,e en·er,e Aar 
,gj,ort sbm-e Fremstkridt; 1111en se'1v om man er al
dri.g a,a ,dy,gtig, ik,a.n man alti,d lære no-g,et nyt, 
,og Tud 11, vi l1ev,er ti, •er· jo aJ 10'11 sruadra.n BeS1kaf
f,e,nlhe,d, at d·er ikun eir Grun,d1 ti1l a,t ud:vi,d•e sin& 
Kundskaber. 

- net er Slom1meT m1, Æhle- og Pær,beræ-erne
slaar j BJio,mst, g,ul,e Æli1in1ger »v:aiklker« ved
Damunen, o,g piaa Marken lh,appeT ,d,e smaa Giim
mm1Iam Qillllkri ng. V'i vil aille ,glæd1e os, vedJ ISlom
me'l'C• n - men ,d,c- ,klog,(' hu.sker, at der 1føl·ger en 
Vinlor paa. 

NORDISK L OKOMO TIVMANDS FORBUNDS 

KONGRES. 

KongTes.s-en af1h•o-ld-e.s s01m medJclelt i forrige 
Nummer, i D.wg,ene ,dien 27., 28., 29. og ,even,tuelt 
-den 30. J,uni · P,a,laid teah·ets »bl1aa Sal«, Axel-
Lorvet � Købe111havn.

Mø1detiden er foreløbi,g ,an;sa,t saa.1€Jd-e.s: 
Tirsdag clen 27. els. KIQ11greæ1en:s: !Aabn ing,s

,høj ti,d ehg'hed K'l. l1 ½ Fm. tiil 1 ½ Em. 
Forha111d1ingeme paabegynd1es Kl. 2 Em. og 

fortsættes til KL 5 Em. 
Onsdag clen 28. ds. Forhand1.l!i111ger fra Kl. 

!) Fm. hl 12 Fm. og fra 2 Øm. ti1l 41/• Em. 
Torsctag den 29. ds. Ernnluell fort at For

ha,nidtLing ,fra 9 LF1m. ti-l l1 fu . 
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'i>ANSKjiKOMOTIVTiDENDE 
Da,gso1xlenen er beken,d,Lgjorl 1i forrig,e um

m<er. 
I Tj•ls'11ulning til Kio111gre en vil dier bh.ve ar

rangieret 1folgendie Ture og Fæ·lligheder: 
Tir, dag cle11 27. cl . Ved Aabn.in,g.s!højtide

ligheden, hvortil Metdleimrmer med Druner har 
.A!dga.ng, ,iil der blive mu ioerel og et arugilwr 
af Lo"komo�ivmænd vil yn,ge for elli,g,e an·gie. 
E>ftcr Aiabningis'højLid·elig1heden (ved æ'orhand
Jin,g,ernes Begyrndelse) vil der blilvie arria.ngeret
en Tur i Zoologisk Have for de Delegerede Da
mer m. rn. Der Lartes Kl. ca. 2 Etm. j Bi,Jer fra
AxelLoneL t,il l<'rederilk beng Rundidel, derefter

·pad ·ercur gen næn Fred,eriLk ber,g H1ave ti�
Zoologi k Have, hvor der, efter at Deltagerne
har Yærel 1HaYen run,dt ,drj ikkes K,affe, ,hvorefter 
man 1Jr. S1ponogn kører tilbruge lH Axeltorvet 
ved ,de11 Tid hvor J<'orhandling rne kan Y ntes 
sluttet. 

011.sclag den 28. ds. 

m. ca. 2 Em. arra n.geres en Biltur (. aakal
diet Bytur) med de ,kendte g,ule Tur-islbi-ler for 
de D lcg,eretd Diamier m. m. Der starte fra 
Axellorvel hV'orfra Turen gaar Hmdt forbi de 
smuJdke Le Plaid er og By,gninger i København 
og fo:rbsættes ud a,d Ly�1g,byvej forbi Sorgenfri 
Sflo.t :i:ned Ti,J,ba,gekør 1 1ad · r.aTud:vejen 1Og Tu
ren. ender v id U,d,g,ang,s,pulllktel Kl. ci;t. 4¼ Bm. 

Derefter finder Kon,gress·en.s officiielle :Mid
drag led KJ. 6¼ Bm. i Pa1radsteatriels blaa al. 

·Der .mu ioeres under Festmaælti!d'et og 
arran.gier en Dan.s efter Micl,d1a,gens '1utning. 

BtiN1ct.ler Li'l Fesbmi.1dd:agen a 7 !Kir. pr. !hi
vert kran,,erhoMes ved Henverudelsiepaa Foren,in
gems K·onLor og er .gyld'ig s•Qlm Be�aling muddel. 
Dciklk pengie Pr ind1eholdt i B.i.Helten, men Drjk
ikevarer maa beLal sær ikiilt. 

1'orsclag den 29. els.

Efter de eventu•e'lile Forhandilii.nger Slulning 
Kl. ca. 12 Mi1d,d1ag •afrejses med Bk.sih·atog Lil 
HriUerød, llYlor 1Anlk.OOIIBben finder led Kil. oa. 1 
Em. ,Frederiksborg llol b es ·og Deltagerne 
saml efter,h,aa,ndien i lotsrpaV'ilLonen til en 1,j))e 
Forfri. kning. H:e1fr.a køres, :pT.BiJI. ,gennem de 
Slillulk.ke Bgne •0orbi E r,rnm iø tit • tore Kro« i 
Fred,eu bor .g. - Der furetages p-ad• e1,et11re til 
Slot.sipal1ken , mruiktkesle l\,ader .og 1Kl. ca. 6 Em. 
er der arrangeret FæUeæ'PiS'Illiæg, efter hv:iillken 
der eventueLt V'H bEive Lej'ligtliecl til en S'v.i.ng
QII11. 

'.Bi-Lletter til Deltagelse � Turen, æ'ælles
spis-run:gen (viall".lil Ret og koLdt Bord) m. m. 
erholdes pa,a Flore.ll!i.ngiens• Kontor til en PTis ·ruf 
7 1/2 Kr. -pr. K'l1vert, og er ,gy·1drig Betal:i'rrgSllTllid
del for Slp1i..snin•g,en og Øl. i[h.ilk!k.epenge er in
klud�t i J3'etallin.ge.n, men i1kfke niaips. 

Fredag den 30 ds. v:fil der andsynliigvis 
bH ve ar,raTugerel en TLu' med, et ,aJ fatsbaner-

næ kibe -eller Færger i Øre.sund. - Nær
mere ,heuom k,a..111 .ikke meædeles paa 11æ1iværen
de Tiicl:srpunl.kt. 

DE TYSKE RIGSBANERS NYESTE HURTIGTOGS 

LOKOMOTIVTYPE, 
Ved Otto Bendixen. 

Firmaet Carl Baye1·, V esterbrog,ade 3, 
København B., som i snart ihenimod 30 
~ ar thar været Indehaver af Repræsen
tationen :her i Landet for ,den verdens
kendte Lokomotivfabrik A. Bor·.sig, Berlin 
-Tegel, meddeler os, at Bor,sig for kort
'l'id siden 1ar fuldendt Bygningen 8!f sit
llO00de ,Lokomotiv. - Vi ih.ar tidligere 
lier i Bladet bragt en Række Beskriv-el
ser af Lokomotiver udg,aa,et .fra Bor-sig's 
Lokomotivfabrik. Den Lokomotivtype vi 
i det følgende skal omtale, er ikke alene 
den nyeste, men ogsaa d'en tørste Type 
paa Lokomotiver til Persontogstjeneste, 
der hidtil er bygget i Tyskland. 

Maskinen, &Om es i Fig. 1, er -et 1-D-1 
'I'rilling,s-Lokomotiv med' Overheder og 
bestemt for -de ty,ske Rigisbaner til Befor
dring af· Hurtigtog, Persontog og Ilgods
tog. Lokomotivet er en Y'konstruktion, 
bygget fter Bor,sigs egne Udkast og Teg
ninger i ,Foristaaelse og Overensstemmel
se med det tyske J ernbane-Centralamt, og 
d�t har paa Grund af den ved Kobling 
af 4 Aksler opnaaede store Adhæsions
vægt en betydelig større Yd-eevne end de 
3 koblede 2 8yl. eller Trilling,s-Hurtig
Per on- og Ilgodstog,s Lokomotiver, som 
,hidtil var i Brug ved de preussiske tats
baner: 

Hovedmaalene af Lokomotivet er føl
gende: 

Maksimal Hastighed pr. Time .... . 
Cylinder-Diameter .. .......... . 
Slaglængde ............... . 
Drivhjul-Diameter ............ . 
Dampovertryk . . . . . . . ....... . 
Rislareal ............ : ..... . 
Fordampnings-Hedenade ........ . 
Overhcde0adc ............... . 
Samlet Hedenadc ............. . 
Tom vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 
Adhæsi.onsvægl. . . .......... • 

120 km 
520 111111 

660 mm 
1750 mm 

11� Alm 
I� m' 

221 m" 
82 m' 

303 m' 
87 ton 
6 tons 
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'i>ANSKfQ.KoMOTIVliDENDE 
Tjene levægl ......... � ...... • 
Vandbrholdning i Tender n ..... • 
Kulb •holdning i • ..... •
To111negt i Tcndn<•n .... :·· ..... , 
TjP11c•ste,·æg-t i TPnderen ....... • 

9 l ns 
31,5 ton. 
7 ton. 

23.5 tons 
Hl, ton. 

D n forr t Lobeak el er samlet med 
d 'Il forr te Kobbelak el i et Kran e
Dr je ·tcl med Drejetap, om er for ky
dclig til iden.-Den bage te Løbeaksel er 
en Radialak el. D 11 anden Kobbelakisel 
har et , ide lor af O mm og den tr di 
l obbclnk cl a,I 25 rnrrn til hver id . Driv
hjulene har mal porl rans. lt for at op-
11aa n l_cL l ør el gennem Kurver helt
11ed Lil en Radiu aI 140 m.

Fød•evand ren ·er med verrisling k 
og under d nne n lamudskiller. En san
dan Indretning indføre efterrr1aanden vecl 
alle ty k LokomoLiver, og vi kal derfor 

rtikel b luive cl nne. 

LokomotiY t, Ramm er n Baneram
me af 100 mm Pladetykk l e. En aadan 
Hamm muliggør en impel og over igtlig 
Opbygning af Lokomotivet og en let Acl
aang Lil det indvendig Drivværk. Allr 
tre Drivværk \har elv, tændigc Lyreap
para ter, om er fuld tændig uafhængigr 
,1f ,hinanden. Modkrumtappene, Ekscen
tcrne, sidder paa cl t tredi Kobbelihjuls-

De ty ke Rig,banerH 1-D-1 Trilling Hu1 tigtogs Lokomotiv med Overbeder. Kon trueret og bygget pa:i 
· A. Borsigs Lokomotivfabrik Berlin•Tegel.

amtlige ylindre virker paa den an
den koblede 1 el, om er anordnet som 
Drivak el. Den fa te Hjul tand af Loko
motivet r 4000 mm, den. amlede Hjul-
tand 11.600 mm." Ji'yTka en ligger med 

sin bag te Del i ideretningen ud over 
Rammen, med n den fone te Del er in
stalleret mellem de bag te Kobbelhjul. l
den midter te Del af Ri ten er der an
bragt et ntal Ri t tænaer som Tiprist 
eller ipperi t. 

Paa Overheder� amlerka en findes en 
I uftsugeven til. V d Kør el uden Damp 
opvarmes den til ugede Luft i Overhede
ren amlcrka e, hvorved Afkølingen af 

ylindrene undgaa . Paa Langkedlen sid
der foruden Dormen og Sandkassen til
lig en Fødehætte. I denne befinder sig en 

140 

sæts Kobbertap. Bevægels n aif de udven
dige Glidere ker ved en almindelig Hen
inger t ring, meden den indvendige 
tyring ker fra det indvendige Kryd -

hoved samt fra en anden El center, om 
e1· anbragt paa den venstre Kobb-eltap. 
Fra icli tnævnte bliver Bevægelsen over
ført til den indv ndige Kvadrant ved en 
Mell m tang. De tre Kvadranter ligger i 
Gaflern ruf en fælle tyreaksel, aaledes 
at Midten af di e falder samm n med 
Midten af Btyreak len. Dampfordelingen 
ker Yed en tempelglider m d enkelt ind

vendig IncLstrømning. 
Bremsen virk r paa amtlige koblede 

Hjul fra For iden og bremser 170 °lo af 
c1q1æsion vægten a,f det Ljenstfærdige Lo

komotiv. Det maksimale Bremseovertryk 
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'i>ANSK,&KoMOTn(fioENDE 
er 8 Atm. Lok:omotivet er forsynet med 
en Fødevandsvarmer med lige ,Rør. For
rnrmer,en ligger over Rammen, tværs til 
Drivak,slen. Spildedampen tages fra den 
indvendige Cylinder samt fra �uft- og 
V f\,Ddpumpen. 

Endvider,e er Lokomotivet forsynet 
med en Trykluft�Sandspreder, et thermo
olektrisk Pyrormeteo:, ,et Fjernmanometer, 

DE DANSKE STATSBANERS 2 C-TRECYLINDER

OVERHEDER-HURTIGTOGS LOKOMOTIV LITRA R. 
Ved Otto Bendixen. 

I »Dansk Lokomotiv-Tidende« Nr. 22 
1913, thar vi bra.gt en Beskrivelse af de 
danske Statsbaners ,stør.ste Lokomotivty
pe, Litra R. 

Firmaiet :A. Bo1·sig, G. m. b. H. Berlin

Tegel har i Eifteraaret 1921 lever1et 5 nye 
2 C. - Tr1ecyUnder" Overheder - rHurtigtogs 

Drumpv:arme-Indr,etning, Gasbelysning,s
Indretningi .samt en Hastigihedsmaaler, 
Fabrikat: Deuta. 

Lokomotivets Litra er PlO ,og veæ 'fiJ. 
føjelsen af en 3 Cylinder og en 4 koble1 
Aksel er det en forstørret Type af Litra 
PS, 2 C Per,sontog,s Lokomotivet, som i 
1911 er beskrevcet i »Dansk Lokomotiv
Tidende� Nr. 12 og 13. 

Lokomotiver med 4-aikislet Tender til De 
Danske rStatsibaner. 

De nye ,Lokomotiver er ruf R-Typen og 
i Hovedtrækkene gan:ske ,som de ældre 
Maskiner af denne Type, dog -betydeligt 
forbedret ved Anvende1sen af tre Cylindre 
i Stedet :for to. For alle tre ,Cylindres ved
kommende overføres den retlinede Bevæ
geLs,e til , den forreste ko:hlede Aksel. 
Krumtappene er forsat 120°. Cylindrene 
er forsynede meæ Hoohwald-Glide_re, som 

Fig. 1. De Danske Statsbaner s � C Trilling Hurtigtoge Lokomotiv, Litra R., med Overheder. 

Hoveddimensioner. 

I,olcomoiiv : 

CylinderdiametGr . . . . . . 470 mm 
Stempelslag . . . . . . . . . 670 mm 
Drivhjulsdiameter ..... 1866 mm 
Fast Hjulstand ....... 2000 mm 
Samlet . . . . . . . 9500 mm 
Damptryk .......... , 12 atm 
Varmeflade. . . . . . . . . . 156,5 m2 

Over hederens Varmeflade . 44,2 m' 
Risteareal ... ·. . . . . . . • 2,62 m2 

Trækkraft (0,65) ...... 9200 kg 
. Tomvægt . . . . . . . . . . 66300 kg 

Tjenestevægt . . . . . . . . 74000 kg 
Adhæsionsvægt . . . . . . 50100 kg 
Spor vidde . . . . . . . . . 1'.i35 mm 

Tender: 

Vandindhold ....... . 
Kulindhold ....... . 
Tomvægt ......... . 
Tjenestevægt. ...... . 
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'i>ANSKfuoMOTIV1ioENDE 
b.evæg s v d Heusing,er Styring. I »Dansk 
Lokomotiv-Tid nde« r. 2 og 21, 1912, er 

denne Glider udførligt be krevet. For den 
indv,endig,e Gliders Vedkommende er den

ne særlig interessant, idet Gliderens Be
væge! ,e er gjort fuldkommen uafhængig 

paa 170 mm er forsynet med Kobiberfyr

kasse og Jernstøttebolt, ,samt med 24 Røg
eør af 125/133 mm Diameter og 151 Ke

delrør af 45,5/51 mm Diameter•. 

V,ed indg,aaende Forsøg,skøi-sel med et 

af de nye Lokomotiver, har det vi t ,sig. 

Fig. 2. De Danske Stittsuanen; 2 C Trilli11g Hnrtigtogs Lukomoti", Litra R, paa Prøvetur i Tyskland. 
Toget Y ægt, 500 t. 

af d ud vendig,e Glidere. Dette opnaas 

ved at lade Glideren faa sin Bevægelse 
del,s fra det indv1endig,e Kryd hov,ed, dels

fra et paa den venistre Krumtap anbragt 

Eksoenter, se Fig. 2. •

Kedle11, som :har en Middeldiameter 

25 AARS JUBILÆUM, 

Den L Jul!i 1k,an efLe1,føLg,e.ncle 1Lo'kim:rnot�v
Jøre1·e fejre 25 Aiar.sid:a1g,en for deres An æLlel e 
, 'om Loll.omotiv,mænicl. 

,F. E. Raid-emac.her, QV'i ,tg,aaro v,ej 10, Kø,ge 
P. M. JørgenS'en, Hc1Lstrebrovej 18, N. C. An,g
kjær, Boye g,a,clre 2, Viborg, J. A. Bee'h, Jern�
banegade 3, Freder�ks1havn, E. A. V. W'llnder
lich, GraiasLensg,aid,e 3, P. J. ,ie-Lsen, Lsted
,g,a(le 4-5, Koben'havn B, C. B. Kasinger, ye
lan1cl1s,vej 3i-, H. P. Ha.næn, KTIPT . ophiesrvej
21, J(,øb n1lravn F, J. P. J. Raabæk, Herlu[

at de er i tand at y,de en Nyttelast paa 

400 t. med en Gennemsnitshastigthed paa 
50 km i Timen paa 10 Q/oo tigning,er. Fm

søgene, som bl,ev udfort ruf »Eisenba1hn 

Ver woosamt«, blev ov,erværet af agkyn

dige fra De Danske ,Stat baner. 

Tr,oll •vrej 8, '1agel· re, 0. E. Poulsen, tefans
g,aJde 31, København L, R. Joh11nsw, H. Bro
g,e g-a,d,e 9, P. E. M1ejer, De Meza v,ej 7, C. E. 
Ander en, ..\1iontan.agad·e 66, A. Kri len en 
»L1ien•, Ris, 1kov, Aai1hu , H. M. A. 'chultz, La
gcilsc ,·,ej, K1alunidborg, G. V. iF. Petersen, Grøn
n,cgøa1,cten C, Aa1lborg, .13. E·lmgren, Y.ojen , C. 
V. �forch, I-l. C. Ørsted ,g,acle 2, E bjerg,, C. F.
Pcdrr.�en,, Aar leff ·grude, Nyborg. 

FERIEHJEMMET, 

F,e,1,ie-- og, R,e,kreationis'llclvalget har købt 
»EJkambæk Ba,dreh,obel« i ænheden ,alf Kahmd
bor,g, i hviliket ,der ,agtes indrettet Feni hje'ffi.

Holr1'lel, dm· er fuldt monteret, bl,ev :købt 
f,or 621,COO K11{oner. - amLiidig ·k,øbte Uch•aJget
nogle Tørnd·er Lan,d beliggende omkring Fer.ie
hjemmet, 1lwcrn,ecl del o,pnaa,edes at forhindTc 
Bebyg,gølse ·i Nærheiclen. 
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'i>ANsKTh_KoMOTIVftotNDE 

Del er .He1 iglen endnu i in l<mnrendc 
-011 al aabn<! Feriebjemm l. 

Vi kal i el efterfølgerJocle •umJn r 1komme 
11ærmer·e ind• ,paa ag,en. 

SY 6 E KASSEN. 

Jembanelæge Gunni Bu ok er borl11ej t ind
til 1. J•uli ,cl. A., •og ham •P1'a1k i in<llil cl�:mnc 
Dato varetag af Læ�nc 0. Jcw11ann, I ilancl 
Bryg,g,e J 5. 

Iwn 1ullialion Lid: Kl. J-2, mt Fredag 
Kl. 6-7. 

TAK. 
Rje-rlehg Talk for den . Lore Dell,ag I e ved 

lll'in kære MarJocls Død og Begravels bringes 
a'llc Kammer.aLer. 

Iokomolh1 fø1 r 1h. La1·•en Enle, 
nd rborg. 

,�or ,al Ven1'ighoo, for d'(l mange Hil ncr og 
Tel grammer fra Afdelil1,ger og I fe<l•lemmcr af 
Dan , L !komolhlDla.nd For nin,g Landet over 
.�acnel ·om for ,d prægtige Gaver j g modtog 
fra L10:komotivmænde11e paa min 25 ... aarige Ji1bi
læum ,dag beder jeg D m herigennem modtage 
min hjerte] igsle Tak. 

Hj. Kann. 

H jerlelig Tak. 

Jlj rlclig, Tak for udvi l 01pmarnk olll'lied ved 
H'd ,mil Jubilæum. 

V. Knmse,

Lo:kom:oli vfører. 

P E R S O N A LI A. 
For/lullede fra 1-6-1922: 

Lokomotivfører L. C. . Jøl'g,e1 en, Glyng
øre, li l T1h'iS'tecl. 

For/lullede under 2-6-19:.2. 

lolmmiohvfyi-bøder A. Pediersen, V,rumdrup, 
li'! 'Jingdev, 

lolkQlmolivrfyrbocler C. M. Jensen, V1arn<lrup, 
til Aahm1raa, 

'i1oko1rnoli vfyrbøder T. C. Lin,cl-groon, A-ar
h us H., ti� Tinglev, og,

[.oJk,omotrivfyrbøder . J. Horwp, .A:arhu I H, 
Lil Haider l·ev. 

l• orflytlelse under 2-6-1922. 

Lokomolivfø1,er A. C. Jør,gen en, Kor or, Lil 
0 reihovecl, og 

Jx1komotivfyrbøder A. H. Peter en, Kor 01·, 

til ·Orehov cl. 
A/gaael ved Døden: 

Lokomotivfører T. Lar en, ·ørnderborg, den 
19-5-1922.

AKVAVITTER 

\Tærværende Nummer er afieveret 

paa Avispostkontoret den 16. Juni 

H. J. HANSEN 
Skræll ,rmest,r 

38, Sønder Boulevard 38. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Anbefaler øi.Q til d' Hn·. Jernbanemænd

'l'elefon Veater 1574 y. 

j Hjalmar Hansen, t. Kl. Ko/!�!�!k�?,�retning i 
! Istedgade 32. pecialitet: Java Mocca Kaffe. : 
·················································�

HATTE MAG AS I N OSBORN E SKJORTER 
SLIPS .Ja,ttvej 57 - 'l'elt. 'l'a,:a 1809 x. -

(ved Folkets Hus). 

Egen Import 
derfor billigst 

A. Petersen, Vesterbrogade 75.
Telefon Vester 5973 y, 

I. K.ls Møbler til Værkstedspriser. Reparationer udføres.

H B dt' 
Ha,:eri Ot: Co nd i tori

■ 0 r g W 8 r S 0ybbølsgad� 25. Tlf \'st. 1168 x. 
anbefaler sig til d'Ber,er Jeru\Janemænd med I ste Klusse" Varer, 

Restillinger paa større og mindre Kajl'er til Selskaber modtaj!es. 

Daniel I. Pitzners Bageri og Konditori anbefales 
I 7S. No1·reb,·o .. ,uJe 17�. 

LeVf'ran•hr til \'arelotteriet. 

Sanitets & Gummivarer. 
�[otlcrspr. m. ffcrc Ror. 

Gummistrømper. Alle Syge
plejeartikler. Ill. Prisliste sen
des diskret mod 30 Øre i Frmk. 

Gummisaaler & Hæle. 
mrk. •Gepoha•. Saale,· fra 1.25--3.25
pr. Par. Hæle fra 0.40-1 30 pr. Par 
efter tørrelse. lndsen,1 mrids af højre 
kosaal og Bæl 3 Mdr.s skriftlig ·Ga

rnnti for lirl. 

Amertkansk Gummtvare Industri. 
Afd. 13. 

Tlf. B. 4195. \'estcrg:ulc :�. Kbhvn. H.

Stot uorc 2lnnoncører 

Rellaktion: Vesterbroga<le 98 a 2, Kjøbenbavn B. 
. Tlf. Vester 173 elh r Vester 8113.

Annonct>-E][peditlon: 

Udgaar 2 GanR'e maanedlig. 
Abonne-meut.11pris: 6 Kr. aarlij?. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandi::avien. 

Vodroffsvej 3 b. København V. 
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011.

Kontortid Kl. 10-4.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkonerall• 11. 
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Victual feforre',tni"ngen, sAxoGAnE 116 
Hj. af Dybbølsgade 

anbefaler sine lste J<lasses Varer ------
Ærb. M. Albertsen. 

Da Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorganisation i Forbindelse 
med Dansk Lokomotivsmandsforening har overtiiget Driften af Marke• 
tenderiet i Centralværkstederne og God ban ens Remise, anbefal er v1 

derfor Benyttelsen af dette ti l ærede Medansatte. 
DRU-,TSUDV ALGET. 

Salg direkte fra · Lager, 
Glas, Porcelæn og Kekke11u 1!8tyr. 

FJELLANDER & LARSEN 
Kon tor og Prøvelager 

Telf. \'eat. 3858. Vesterbrogade 36, Bagbygningen. Telf. Vest. 3858. 

Statsb11nefunktionærer 10 µOt. Rabat. 

Meddelelse til alle Jernbanefunktionærer. 
Paa Grund af de vanskelige Tider, anbefaler vi vort 1. Kl. Herre· 

og Dameskræderi efter Maal til billigste Priser i Byen. En fin blaa 
engelsk Serges Habit 95 Kr. Altid bil1ligst da vi selv• forarbejder. 

Pasning gåranleres. : : Kredit indrømmes. 
Adelgade 431 Kbh. Telefon Palæ 1779 y. 

1. !i.' Bageri & Kon-.SOf us Andersen ditori. Hillerødgade 26 
Tlf. Taga 54 7 V. 

Telef. ,,Ny Ravnsborg" Vst. 43 w • Schabraham 
VesterfælledveJ 80- 82. København 

Hver Aften Kl. 7¾ 

»Ny Ravnsborg Cabaretten 1922«. 
Billetsalg fra KL 5 Em. 

H.C. Hansen, 
62, Vesterbrogade 62. 

Trikotage~ og Garnforretning. 
Stort Udvalg. 

Underbeklædning - Strømper - Sokker 

tste Kl.s Kolonial, 
I. P. Madsen; Arkonagade 21. 
BILLIGSTE PRISER 

Herrernes Magasin 
Istedgade 64. 'l'elf. Vester 220 x. 

Største Udvalg i Hatte, Huer og 
ltla11chet111kjorter. 

5 pCt. til Jernbanefunktionærer. 
Største Udvalg paa V 83terbro i alle 

Slags St,·aahatt e. 

fo rh. mangeaarig Tilskærer hos 
C. P. Lauritzen & Co. 

1, Klasses Herre- og Dameskræderi 
Telefon Vester 1165 v. 

VESTE R H H O 4" A D Fl I 04. 

Skotøjsreparattons Værkstedet 
Borups Alle 24 

an betaler s ig med lKlasses Arbejde til neden-
staaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle 
Kr. &_75, H erre Saaler Kr. 7,00, Herre Flæk-
ker JU. 1,75, Dame Saaler og Hæle Kr. 6 75 
Dame Saaler Kr.5,50, Dame Flækker Kr. 1,25, 

For samvlttlg hedefuld Forarbejdning 
garanteres. 

C. PETERSEN, Skomager. 

Alfred Petersen 
Cigar - 'robak - Papir 
Vin - Øl - Spirituosa. 

Stefansgade 36. Tlf. Taga 2049. 

lstedgades Legetøjs hus 
(A. 1\1. Thu nPby) 

6 6, I "' t e d g a d e 6 6 
Specialitet: Dukker og Dukkereparat. 
Stort Udvalg i Legetøj - Rillig-e Pris •r 

p R 0 V Zephyr & Gu_mmi 
KravPIØJ . 

Isas i alle Nr. til 52. 

Th. Lan gs 
Bageri, 

Ny Carlsberuvei 11, Tlf. Ves1er 1896 y. 
anbefales. 

Kun lste Klasses Varer anvencles. 

etøt tlOtC ~TTUØltCØtCt. 

Ryg 

tobak. · 
Udsalg 

Hatte . 
Kjoler . 
Bluser 

. 3,as· 

. 16,85 

. [&, 15 

I Nør~~~~~!~l.: 63, I 
HERREKLÆDER PAA AFBETALING 

Smukt Udvalg i færdige Habit• er og 
0 verfrak ker . 

Maalarl.ejde uoførea smukt og billigt. 
Prima eng!. Stoffer. Garanti for Pasning. 

Herreskræderiet Valdemarsgade 49. 
Telefon Vester 1692 x 

A/s Det danske Mælkekompagni, København. 
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