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Fra Tiderne Mor 0en har d r ,·Ecr t t
Kludder i nifonn leverin °en ved d- dan•k p
tatsbaner. Man kan ikke e. at der
"
0
no en inde fra Admini trationen - id
har ,.. ret gjort 110g t alvorligt for at naa
i lwe1·t Fald en Yis Præ i ion, men har der
alligevel været gjort Tilløb til noget ·aa
dant, er I (' ulta( t ingenlunde bl \' l d t
b cl te.
T Krigens Tid blev elvfølgeli 0 al Leve
ring af niformsgen tande rin ° r , o 0 var
d t i Forvejen ikke 0odt, bl v det imidlertid
Tid fter and n gan ke elendi 0t, ja, saa
lede .. at det vel lilsid t kneb baade for Per
sonalet o 0 for tat banerne at finde ud af,
hvem der manglede hvad. Ikke alen trak
det ud med Leveringerne, men og aa Kva
liteten blev daarligere og daarlig re. For
haabentligt er vi over det værste med Henyn til tofkvaliteterne, idet man antagelig
nu i saa Hen eende er inde i gan~ke nor
male Forhold. - Derimod ynes man ef
terhaanden at være ind i en permanent
'For inkelse i niformsleveringen om det
synes Statsbanerne meget van keligt at
komme ud af.
Vi kylder Statsbanerne at tilføj , at
alene om kylden r de ikke, den tore
Sparekommission har ogsaa sin Del af
Skylden, idet den radikale Indskrænk
ningsforslag, hvorom Organisationerne
forhandlede i 1922, bevirkede, at det trak
Q
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læll 0e ud forinden .Jernban 1•organi Fltio11ern 11aa ' <l ' til en For ,..·taael e m d Rege
ringen og (,'eneraldirektorat t, og dette
foraar a 0cde, at • talsbanerne maatte vente
med Di :-, po ition Cr, der for aa vidt ikke
Forhandlingern ·havde (aa t paa, vilde
ha \ e \' æret truffet før. Antageligt maatte
der kunde have været handlet hurti 0er ,
men vor kær
dmini tralion vilde natur
0
(
'
li vi v re h lt paa d n sikre id og ven
tede derfor til alt var klappet og klart, for
inden man foreto c:r sig n6 °et, derved kete
i hvert Fald intet andet, end det, at Per o
nalet kom til at·vente paa Tojet, o 0 det be
tyder jo ikke saa meget, for den, der ikke
kal have det udleveret til Brug.
Det er snart t ars Tid siden. de For
handlinger luttede og tat banerne har
formodentlig haft travlt me d al lev re Uni
former til sine Tjenest mænd og har det
den Dag i Dag, thi en Ma e mangler
endnu Beklædning tykker henhørende til
Foraar leveringen. Vi kan saaledes næv
ne, at den 1. eptember gik 1700 Lokomo
tivmænd endnu og ventede paa Veste, der
kulde have \'æret 1 veret den· 1.
pril.
Ligelede manglede en' Mas Lokomotiv
mænd Benklæder henhørende til samme
Lev ring. Kitler og Overtøj skorter det
ogsaa paa, særlig synes det at være gaaet
ud over· de jyd ke Disfrikter. Altsaa: af
2000 Lokomotivmænd ventede de 1700 5
Maaneder efter Leveringsterminen endnu
paa at faa dette Klædnin°s tykke udleve-
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ret. - Yi kau vel sig om dette :D orhold,
uden at sige for meget, at Stat banerne
ikke kan være detle bekendt, og Tjene te
mændene faar da og aa nødvendigvis den
Tro, at Admini trationen r lige glad, en-.
ten der er Orden i dett Forhold eller ikke.
Et saadant Forhold bevirker da ogsaa, at
den A(Ytcl e, en dmini tration gerne kul
de nyde ho sine Tjene temænd, undergra
ve , h,·ilket ikke er af det gode.
Det r uheldig Forhold. Men maa ke
der endda kan n. •re Forhold, der kan tale
til ncl :'ky ldnin for den meget upræei. e
Levering af elve l niform genstandene,
formodentligt kan dette ikke vær'l Tilfæl
det hvad angaar Leveringen af Kitler og
Ov p rlrrck toj. Heri var der ikke fore laacl
nogen Jnd luænknin ]worfor man maa
mene. at den D l af Beklædning :-le,·erin
gen kunde have ucret kct med, ,.. kal Yi
si(Yo l , nogenlunde Præci ,.;ion.
eldølgelig
sk t det ikk - Traditionen tro!
pørg maalet e1·, kan det nogen inde
blive bedre, aalænge talen Tjene te
mænd kal have en Del af deres niform (Yen
t.,1 nde leveret af Fæng el væ enet, og
,...
er det n Forretnina, der betyder Gevin t
for tatska sen : Da Rig dagen i in Tid
be i,.luttecle, at Tjene terne ndene Unifor
mer i saa tort Omfang om muligt :,,kulde
laves af Fangerne for at give lis e Bekæftigels ' hvilket der intet ærliCYL kan
sige imod, ud f)ver at der paaføres den pri
, ato J ndn ,..tri en Konkmrcnce, rnr det for
mentlig ud fra den Forud ætning, at Leve
ring terminerne skulde overholde ,.;, og at
det blev billigt. Hvad angaar Billigheden
er det vel saa ::,om saa, thi saa vidt vi ved,
gaar der en Mas se Kl.. ('de til pilde naar
ikke Jakke n,,,
a "\ e ,:t sy· ·amm I' ted , O CY
hvad Terminerne angaar maa det vel ige ,
at F tl"ng�lernc
har faaet for m get rbej
,
de, aa det kan blive uaørligt for dem, at
kunde lev re til be temte Tider. Man har
paa di :-,�e
ærksteder lidt vanskeligt ved
.
a,t antage flere Folk, man maa nøjes med
det Antal, der er til Di po ition, og som
Følge heraf kniber det rn d at blive fær
dige.
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Organisation n har for en .Maaned i
den ell ·r saa i- en luivelse til Generaldi
rektoratet gjort opmærksom paa de mang
lend Leveringer og h nstillet, at der øge
bragt Orden liheje pan. delte Omraade. Til
Foraaret skal Lokomotivmænd
ne igen
•
have l lniform leYeret, idet den nye Termin
for Lokomotivmændene før t beg-ynder
Foraaret 1925, men med de sørgelige Erfa
ringer man indhø ter, levere vel denn l'
ikke før h n paa ommeren.
1-frornm altin(Y er, det vilde vær ønske
ligt om der ud af de kaotiske Til :-,lande,
vi lever i paa dette Omraade, kunde brin_
ges en vi Orden tilveje, saalede. at Ter
minerne overholdes efter Programmet.
Kunde det lille Udvalg, der skal beskæf
tige ig med Uniformens dseende m. m.,
il'ke faa Lejlighed til at be kæftige sig lidt
med verholdel en af niformsterminerne
oa,... aa. Det yne ikke at være nogen yn
derlig lor OpgaYe dvalaet har,. m n l un
de dette eventuelt faa Lejlighed til at faa
sal ,v ~tem i LeYerinaen, vilde Udvalget
ikkert hø t meg l n nerk ndelse herfor.

FRA EN REJSE I SVERRIG 06
NORGE
1 lutninaen af August rej te jeg eI).
Tur gennem 8vericre og I orge for et ti
pen lium paa 400 dan ke Kroner. Jeg blev
,·enli�- rnodtaget o,·eralt oa blev hjulpet
tilrette paa bed te Maade.
I Stockholm og Kri tiania fik jeg Til
ladel e til at køre paa alle Lokomotiver
ne, og ha\·de hen-ed god Lejlighed til at
drage ammenlignin(Yer. Da det muligvi
kan have no(Yen Intere se, skal jeg.give et
kort Referat af de Ting, som man særlig
lægg r Mærke til. - Der køres sædvanlig
i Ring med Ma- kinerne, og der er ofte
lan(Y Tid imellem hver Gang, at der køres
med 1,n samme Maskine. Personalet har
derfor ikke det Kend-skab til den enkelte
Ma kine, som vi her ved at vurdere. At
der ikke tage meg t Hensyn til Kul- og
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Olieforbruget bliver derfor en Selvfølge. Det er paalideligt, godt og billigt i den
Olieforbruget bliver dog alligevel ikke daglige Drift. Installationen er ikke sær
særligt stort, da alle Smørekopper er an lig dyr og forrenter sig udmærket. En
bragt saaledes, at de e�·e lette at kontrol lille Dynamo- og Dampturbine er anbragt
lere. Olietrykpumper bruges paa alle ny i et Hylster ovenpaa Kedlen, og Afbrydere
ere Maskiner til Smøring af Glidere og finde i Førerhuset, saa at man herfra kan
Stempler.
tænde og lukke baade For- og Baglan
Der er ædvanlig noget stærkere Træk ternen ,samt de forskellige Lamper i Fø
i ]fyret, end der bruges her. Dampud ;r e1�huset. Spændingen er kun 32 Volt,
viklingen er derfor altid let. Der findes og Turbinen regulerer sig selv. - Spor
almindelig et Manometer, som viser skiftesikringen og Signalsystemet paa
Damptrykket i Gliderkassen. Derimod er Mellemstationerne staar særlig i orge be
der mærkværdig nok ingen Receiver-Ma- tydeligt under det danske. Ofte findes der
. nometer paa Høj- og Lavtrykmaskinerne. ingen Signalmast, men der vises Signal fra
- Schmidts Overheder er anbragt paa de Indgangsporskiftet. Gennemkørselssignal
Heste Maskiner. Af Kuntze-Knorr's Føde kan ikke gives paa Signalmasten, men vi
vandsforvarmere findes en Del i Sverige og ses fra Posten paa Stationen. - Der bru
mange i .r orge. Det er samme System, ges en Del Kuglelejer i Sverige, men da
som i Danmark bl. a. er anbragt paa Loko en beskadiget Kugle sædvanlig ødelægger
908 og 911. Af Anderbergs Fødevandsfor hele Akslen, prøves der nu med nogle Val
varmere (bruges her paa Loko 564) findes ser i Stedet for Kugler, da det menes, at
ingen i Norge og kun faa i Sverige. Det Valser giver større Sikkerhed mod Uheld.
oplyses her, at ved Brug i længere Tid
Med Ljungstrøms Turbinelokomotiv
koster de alt for meget i Reparation. - var der kørt 3 Prøveture paa Strækningen;
l Sverige kan en·Del af Risten vippes over, endnu dog ikke med noget ordinært Tog.
aa at Slaggerne let kan falde ned i Aske Der foretages stadig Prøver, dels i Remisen
kassen, men da de derefter skal ragei ud, i Ulriksdal, dels paa Stationspladsen. Ma
er der ikke meget tjent herved. Askekas skinen gør megen Støj, og maa forenkles
s�n kan nemlig ikke aabnes i Bunden, da betydelig, før den er brugbar til ordinære
den saa ikke kan holdes lufttæt, og herved Ture. Foreløbig kan den kun betegnes
brændes op. - Der køres med lavere Va
om et interessant Eksperiment.
kuum i Ledningen. I orge bruges 0.55,
Strækningen fra Stockholm til Gøte
og i Sverige 0.45. Bremsen er selvføl borg og fra Kristiania til Eidsvold bliver
gelig beregnet saaledes, at der alligevel op nu elektrisk, saa at der i den kommende
naas fuld Virkning. Dette er en stor For Tid vistnok ikke bliver særlig Brug for
skel, da det, som bekendt, er det sidste nye Damplokomotiver.
Med Bergensbanen kørte jeg paa Loko
Stykke fra 0.5 til 0.65, som tager den me
ste Tid at suge op. En U�thed mærkes motivet fra Al over Højfjældet til Voss.
D t _er en livlig Tur, som stadig gaar gen
hellere ikke saameget.
Til Lokomotivbelysning bruges i Sve nem Tuneller og skarpe Kurver - ofte
rige dels Oliegas dels Aga-Lys, hvilket begge Dele paa en Gang. Maskinerne er
sidste i det hele bruges meget i Sverige, 4 koblede, og der bruges Trykluft til Sandtrøning, hvilket ogsaa bruges paa de nye
da man her er godt tilfreds med dette Sytem. -Dette har ogsaa været prøvet i or re Maskiner baade i Norge og Sverige, da
ge, men her er det kasseret, - og der er Damp- eller Vandapparater ikke er til
indført elektrisk Lys istedet for paa næ fredsstillende. Særlig om Vinteren er det
ten alle Maskiner. Det System, der bru en meget anstrængende Tur at køre over
ges her, opfylder alle Betingelser, som Højfjældet, og der gives derfor ogsaa et
kan tilles til en god Lokomotivbelysning. saakaldt Højfjæld tillæg, som dog kun be261
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løber sig til 50 Øre pr. Tur. Dette kan jo
ikke let være mindre.
Til Slut vil jeg blol udtale min Tak for
den overordentlig venlige Modtagelse, jeg
fik overalt.
0hr. Larsen.
RUHRKAMP.EN TIL ENDE
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BREV TIL TJENESTEMANDSPRESSEN AF SEKETÆR
I TYSK JERNBANEFORBUND H. JOH A R D E

..

For kort Tid siden, da den s træemanske
Regering
• kom til Roret li Tyskland, proklame
rede den sin faste Vilje tit at genskabe mere
•stabile VHk.aar for Befolkningen. Indtil Dato
er Lø.fterne ,ikke indfriet, men man maa jo rig
tignok ogsaa erindre, hvor ,store Vanskeligheder
tresem.M1 var stil&t overfor. Den a:llerstør.ste
•var ubetinget Ruhrbesættelsen. Desvænre maa
det siges, at denne Kamp, som navnlig har ko
stet Ai,.bejdere og Tjenestemænd i de besatte
Provmsm saa umaadelig •meget, kunde have
været undgaae.t, hvis man havde foretaget en
ædruelig Opgørelse af de gensid,ig,e Styi,kefor
hold. Man buroe paa ansvarlige Steder have
indset, at e.n saada.n Kamp
• iingen Chance havde
for et heldigt Udf1d. Men hertil kommer, at den
Maaide ,paa hvilken, Kampen er fiin.ansieret af
den ty.ske Storfina'IlS, forrµer s.ig som en stor
slaaet Forbrydelse moo. Befdl.kn.ingen. I ,Stedet
for at skaffe Penge ,bil Ruhrkampen ved e'l
'kraftig [Beskatning af de Besiddende, satte man
J
Seddelpressen
li en forøget Virksomhed, forøge
de Kapitalens og Bøl"ISSpe](ulanternes Rigdom
me, medens Marken fi•k DødSStødet 80IIl Værdi
n..aaler, og den arbejdende Befolkning blev
bragt ud i den yder.s'le Armod.
iDe Tusinder a.f Bil1i'Oner Mark, som er ,strø
et ud i de oosa'lle Omæaaider, er krusbet i et bund
lø, t Kar, og nogen ytte af den har tkun, de
Folk, som spekiulerede i Baisse paa Ty,sklands
Bør$ . Men de forøgede ogsaa deres Formuer
hil Gavns.
Den Stresemann,ske Regering maatte ;yære
klar over, at det vair nødvendig,t al afslutte Kam
•
pen i Ruhr, for rut ffyisk:lan,d atter kunde komme
ind \.IJD.der ordnede Finan&forhold. Dernæst vil
det være n0dvendii,gt at oprette Guldmøntfoden,
saa-ledes at det Vederlag, som ydes i Penge, igen
kan veksles paa Anfo11diring. Endvidere at gen
I
oprette s taitsvii,ksomhedernes
Økonomi.
Naar
•
Handel, fod ustm og Land væsen ooregner sine
Y,delser i Guid, ,gaar det iklke an, at Statsbaner,
Post- og Telegrafvæsen m. v. tkun tager Betaling
i næsten væi'<iiJøse Pap,irmark. Og endelig maa
Formuer og Værdier ooskatte.s i det for Landets
Genoprej8 ning nødrvendige Omfani.
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s aafremt en Regering gjoroe noget alvorligt
li
vilde
for at ·gennemføre et ·saadant Program,
Hjælpen fra Udlandet rimeligvis være nær.mere
end man 1.ror, og der er Sandsynlighed fur, at
den nuværende Regeroing vil arbejde i den. Rel
ning.
Men selv om Ruhrkampen er afsllubtet,
er de
•
Ødelæggelser, den har anrettet, ikke dermed
bragt ud af Vei,den. Har denne Kamp end
bragt Tyiskland paa A:fgr11ndens Rand, saa vil
Genoiptagelsen
aJ Arbejdet i fuldt
•
• Omfang ikke
kunne ske, uden at Riget yder endnu en Række
betydelåge finansielle Ofre.
Og saa er det endda et stort s pørgSiffiaal,
om det under de f, oreliggende Omstændigheder
r
i det hele taget vil være mulig,t a:t genoprette
Fonholdene .i det ødelagte Ruhrdistriik•t. Men. del
er ikke alene i Ruhr, det er galt fat; der maa
næres de alvorhgste
• Bekymringer for s,tilli11gen i Ty,skland ,specielt fur den kommende Vin
ter. Uge efter Uge sti.ger Arbejdslø>hedspro
cenlen, og den stiger hurtigere og hurtigere,
'
foranled,iget ved den fortsatte Nedgang i Eks
.porten. Det kan derfor med Sikkerhed forud
I
siges, at en Rækoke Virksomheder s nairt vil
væ
re al fmde paa Konkurs, listerne. Overalt vil det
vise sig, ait en. Mængde
Virksomheder ikke vil
'
have 'Beskæftigelse for mere end en Brøkdel af
sine A11bejdere. Det er et aJ Ruhrkampen,s !Re
sultater. Men selv om d� begaaede po1itiske
Fejl og kapitalist.i.ske Fouhrydelser ikunde ud
...
allligevel
jævnes nogenlunde,
• maatte Ty,skland
regllle med· en stærkt reduceret lrndll.Slt.ri;
thi
•
foreløbig har man kun Hjemmemarkedet at byg
ge paa, og Tysklands store forbrugende Befolk
ning er ik,nuget af ATmod.
Af alle de, der var
•
aktiivt med i den passive Modstand i Ruhr, som
Politiikere og :Funansmænd besluttede, var det
utvivlsomt Tjenestemændene, ,som trak det svæ
reste Læs. Jern.banemænd-enes Nedlæg,gelse af
Arbejdet sli-llede de oosættende Maig,ters militæ
re og civile Myndigheder overfor de allerva.nskeligs,t,e Oip,gaver. Men til Gengæld gik disse
Myndiigtlieder
oglsaa frem overfor Jern.banemæn
•
dene og a,n,dTe Stats- og kommunale Tjeneste
mænd, der V!(>ldte dem Ubehage1igheder, pa::i
særdeles haardhændet M.aade. Det reg,nede ned
over Tjenestemændene i Ruhr med Udvisninger
og med haarde Fængselsstraffe. Men paa Grund
af disse Forhold v:ill. vi ogs, aa her staa over.for
nogle af de van,skelig,ste Opgaver under Genop-.
1'0tlels en af normale Forhold i Rh'in• og Ruhr
distrci:ktet. Fr, a Tysik Jern,baneforbunds SO'Ill fra
de ørvTige Tjenesteman,dsforJ:nrnds og Arbejder
orgarui.sationers s iode blev der allerede for 1Uogen
Til si,den indledet Forhandlinger med de frans ke og he1giske militære Myndigheder. Det
.fir,emmede •1liiitær stillede sig ret reserveret, ,idet
man troede det var en ny Taktik, ainoi,dnet
• af
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Om disse F
, oran laltnlnger, de franske og
den tyske Regering, om brugte Organisa,tio
nerne til at være Følere. Imidlertrid handlede be1giske Miililær saaledes har truffet, hviler paa
Org
, anisationenne ikun ud fra Ønsket om hUJr- Ordrer fra deres respektive Regeringer, eller det
1,ig t mulig at tilvejebringe ta.alelige Kaar for er forelø.bige Militærforanstaltninger, vides end
deres iFolk, og bringe d·et heile tiLba,ge under nu ikke, men og.saa herom maa vel komme
•
ordnede ;:Forhold. Men Franskmænd og Belgi Klarhed.
ere har rnæP!Pe helt den samme Interesse. De
Foreløbig synes ,det, som om man fra fransk
tøver in,dtil der er truffe.t særlig Ordning ved
id l' slet ikke har til Hensigt at medvirke til
rørende Jernbanedrift, Post- og Telegrafidrift Genindførelsen af ordnede Ti.llstande ,j_ Rihin- og
m. v. j Ruhromraaidet, og man har isikkert intet .Rubromraa,det.
imod at faa Tjenestemændene gjort iSaa møre,
.M de franske Forholdsregler og Kund,gørel' 
at frarnske og helgliste Generaler kan, fas•tsætte ser ser man tydeligt, at der gøres Forsøg paa
Betin,geL:erne fur »Genantagelse« overfor hver at hindre en Genoptagelse af Arbejdet i D.iistrik
enkelt Mand. E.fter de Oplysnfoger, oom iore terne. I kibsfarten paa Rhinen for'la,nger man
� ig,ger, forlaTuger de franske og belgiske Myndig en daglig Arbejdstid paa 12----14 Timer, ogsaa
heder nu, at hver Mand un,derskriver et Doku Jernbanepersonalet udnyttes 10-14 Tillller i
ment, i hviilket han for•pligier rug til at genop D�et. At Anektion af hele Omraadet ilcike
taige in TjeneJ te uden Betingelser af nogen Art har været Franlskmæn'dene frffillllled fremgaar
- og under ,hviillkan som helst My;n,dighed ty k -a,f den Omstændi,ghed, at den franske Regering
eller ikke ty k. ,Men selv om han o�sa.a under allerede i ·August 1922 fores-purg
, ,te Jernbaneper
..-kriver paa disse Vil.kaar, vil hans Genansæt sonalet i Elsass.,Lottringen om det Vlilde være
lclse in,ge,nlunde derfur være sikker, idet man · vilUgi til at forrette Tjene:ste i Rbfolaindet.
fø11st og kemnne'S't ønsker at beholde »sine eg
n(}«.
om man ser, maa de tyiske Tjenestemænd
Ty ldand K11æfter er ved at ebbe ud, og Be
i Ruhr betingelsesløst lade sig Edfæste af de folknin1gen og med den Tjene temændene øn
fremmede Milllitærmynd<igheder, før de - og d
, et sker snarelst at vende ti'lbage til ordr•nede For
bliver endda eventuelt, - kan gaa ind i deres hoJ.d. Ogsaa for Franskmærudene viil de nuvæ
gamle Stilliniger paany. Tjenestemanden for rende Tilstande i Læn,g,den være uholdbare.
pligter Slig til at tjene Myndighederne
med »Lve'r 'Lokiomotivma,nglen i Ruhr er ,generende, og Per•
analmanglen ligeledes, •og om nævneværdig TH
og Hengivenhed« hedder det i Kontraktens
0 rdI yd. Genansætte]serne .former si1g li.øvrigt gang fra Frankrig kan der sikkert ikJce være
om en ren og skær Propaganda for den sepa Tale.
aaledes befinder vi os paa Randen af en
rati. ti ke Bevægelse i Rhinlandet. Kun de Tje
nestemænd, der er født i det besatte Omraade Afgrund, og tVi styrer ud i Ti1integørelsen, .hvis
og
. har været an.satte i det mindste et Aar, kan de an varli.ge Parter ikke indser, at det iklke
vente Genansættelse. Alle de øvrige maa gaa gaar at fortsætte ad det Spor. iMen de nationa
paa Naade med Af kedigelsen og Udvisnin<TS listiske KreiCLse saavel i Franikrig som i Tysk
ordren hængende over [Hovedet.
land arbejder li'kke desto mindre videre paa
De Tjenestemænd, om paa Grund af prus&iv
ammenbrudei. De fran,s,1ce for at ødelægge
,Lodstand taar eller har taaet paa Udvisning,s Tyiskland foldlStændig for paa dets Ruiner at
listerne, er helt udelu'kket fra Genansættelse; del læg,ge et fran.sk Imperium de tyske for at kom
. amme g, ælder for dem, der af samme Grund me den foiiliadte Re-pu.blik til Llvs. Allerede
er idømt Straffe af de fremmede Heiiskere. 'Man 11.U gør højre Fløj af de tyske borigerliige Par
forsta.ar, at <den ty&ke Suverænitet i det b�satte lier ig stærkt gældende, de arbejder med Iver
Omraa,dc under di e Omstændigheder er en paa at nedbryde Socialdemokratiets og Togfor
Sa,g a blot. Og midt under alt dette .foretages en.in.gerne,s Ma,g,t for at eiaiblere en fuldstændig
Udvisninger af Tjenestemænd efter en stor Unde-rtrykkelse af Arbejd·erkl0iS.,;en. I Kampen
�faale tok. Uden at spø,11ge, om Tjenestemanden mod dii · Ang,reb sbaar Tjenestemændenes Or
under de gi,vne Fo:rmold vil blive i sin Tjeneste, ganisationer ikke i bageste Linie. Ledelsen af
jages han med kort Varsel bort fra 9in
, hidtidige vore Jernbanffiorbund er fuldt vidende om, at vi
"\ irksorn hed og fra stt Hjem. iDenne Ulykke gaar strænge Tider imøde; men vi er fast beslut
,, det 1lidt ældre Personale. lede paa, at Reaktionen udefra om indefra skal
,wmrner ikke mindst
Hvor gru om d
, en,ne Fremg.ang-sm.aa,de er behø komme paa et haard-t Stykke Arbejde.
ver ikke nærmere at paavises. iDe V,ilkaar Tje
nestemændene i Rhin- og Ruhr efterhaanden
hruvde erhvervet sig ændre ligeledeis af de
fremmede Md1'iiærauLoriteter. 8 Timers Arbejd.s
daigen og lignentde Forbedringer afskaffe ved
n Generals Pennestrøg.

.

.

.
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Denne er 1sammensat af U-formede PJader,
der srummen med Rundkedelvæggen danner et
i Kedlen afsondret Rum, som li begge' ider har
Forhindelse med Kedlens Vandrum i Nærhe
den af Bunden.
I Sommeren 1923 afleveredes til tatsbaner
Fra Fødevenli'lerne, som er a:nbragte tæt ved
ne fra .Firmaet Borsig i Berlin to firkoblede
Rundkedlens Top, , trømmer Fødevandet ind i
Godslogslokomof/iver med en enkelt 'Løbehjul
lamudskillerne øverste Del gennem ,to traa
ak,sel foran de koblede Hjulsæt (Type: 1. D).
ijerør, d·er er lukkede for Enden og li den ene
askinen, der har tre CY'lindre {Tl'illingloko
ide for.synede med Huller for Fødevandets
moliv) og arJ.?,ejder med overhedet Damp, har
fod trømn..ing:
d:aa
, et Belegrn�lsen Litra H.
lamud1sk'illerens Virk,ning beror paa, at e11
Kedlen og 'de enkelte Dele af Maskineriet
stor Del af de ri Fødevand t oplø te toffer ud
er i Hovedtrækkene.de amme som :paa de tre
skiller sig om Kedel len og Slam ved Tempe
cylindrede Lokomotiver Litra R, og Hoveddi
raturer omkrin,g Vandets Kogepunkt. Idet
mens'ionerne m. m_. er følgende:
Vandet nu h•ing,es Hl ait pas sere I).ed igennem
Diameter af Cylindre ....... , ...... . 3X470 mm
laumdski'Neren. fol'li.nden det naar ind i det
670 "
laglængde ..... •. • • ............ • ...
2,�• m' egentli.ge Vandrum i Kedlen, vil en stor Del af
Risteflade, total .....................
de omhandlede Stoffer faa Tud tit" at udsk!ille
17
Ildberørt Hedeflade i Fyrka sen ......
139
,,
i Kedelrørene ....
sig og dels afsætte ig paa lamudskiHerens ·
156
Fordampningsbedeflade .....
Væg,ge,
d�ls sy•nke ned i den under lamud ikil
44
Hedeflade i Overhederen ....
leren anbragte Slamipotte, ·hvorfra de kam fjer
200
total Redeflade .............
,,
Diameter af Driv- og Kobbelhjul ..... 1404, mm nes ved iUdblæs11ing gennem den der a,11bragte
Diameter af Løbehjul ................ 1054'
lamhane.
Total Vægt af Lokomotivet med Vand i
Efter hver eller hveranden Tur bør lam
77,o
Kedlen ...........................
hanen
aabnes, medens der endnu er Tryk pa;i,
Total Vægt af Lokomotivet uden Vand
Ked-len, o- g holdes aaben aa længe, ,indtil det
i Kedlen ....-......................
69,o "
Adhæsionsvægl .................... - .
66,o "
udblæste Vand viser sig nogenlunde k'l.art.
Total Vægt af Tenderen. med Vand og Kul
48,• ..
Ovenover
lamudskilleren er anlbragt et
21,o "
Tenderens Vandindhold - .............
Mandeihul i Rundkedlen. om afstives af en For
6,o "
Tenderens Knlindhold ............. - .
Maksimal Hastighed ....... : .. .' ...... 0 km pr. T stærkrn.ingsp.Jade og lukkes ved et Dækset Dette
Damptryk ............................ 12 atm.
er fo.rs�et med et mindre iR.ensehul med til
Fyrkas en er frem:sbillet af Kobber med hørende Dæksel, saaledes al ma-n 1mdgaar at af
løttebolte af blødt Jel"ll, og den forreste Del ta;ge det .store Mandehul. dæksel. 1rnar Slamud
af Fynkas, sedæk'kel er afsbivet ved en Række skilleren skal udvaskes.
Vinkelankere.
Regulatoren er en Venti1regulaitor af System
Den for.reste Del af •Risten er indrettet som Schmidt og Wag-ner. Denne Regulatortype, som
Kipperi-st, drejelig om ,en vandret Aksel, -der·
f'r anvendt ved alle tatsbaner-nes nye :r,oko
hvi-ler i Lejer und,er Bundrammen. Akslen er motiver, ,iflldeholder en stor Hovedventil og en
forlænget til·den ene ide og udenfor Fyrkasse H.llle Regulering, ventil, og da det kun er den
kappen forsynet med en Arm, som bevæges ved
idstnævnte, som paaviirkes ved Regulatorsvin
en skrue kaaret piindel paa et Haandsvfrng i,
gets Drejning, medens Jfovedventi1ens Aalmimg
Førerhuset, hvorved Risten kippes. (Hensigten s.keT ,ved Kedeldampens Virkni11g, bliver iR.egu
me'd Kipperisten er at mulig,gøre en lettere og laloren meget let bevægeli, g og bekvem at man
hurtigere Fyrren1sning, idet man undgaa.r den øvrere.
be: værlige Udtagning- af Aske og lagger genOvørhederen er den almimdeliigc • chmio<l•11em Fyrdøren fra den lange og dybe Fyrkasse.
ke torrørs..!Overheder med 24 Overhederele
Foruden de sædvanliige Aslæka sekla1>per er m�ter a,nbragte i tre Rækker Overheder-Kedel
der i Bunden af
kekassen under Kripperi.sten 'l'ør med indvend�g Diameter 125 mm. Over
anbragt en ærlig Klap. Denne kal altid aab hederrør,ene tføres paa sædvanlig Maade t,o
nes, forinden Ri ten kippes, da de glødende Gange frem og tilbagie gennem de tilJsvarende
lagger ved at ophobes i Askekassen hur-tigt Kedelrør.
-Den tidligere anvend·te Beskyttelseska.sse af
vil fortære og ødeJæo-ge dennes Plader.
R1tndlæd1'en, om er sammensat af to Bæl Pladejern omkring Overhederrørene i Røgkam
ter, har en største ,indvendig Diameter a.f 1700 meret er udelad,t, saalede at det ,sæd V anlige
mm me'd 15 mm P,Ia,detykkelse og med en Af Træk til Overhederlklappen med tilhørende au
tand af 4500 mm mellem Rørvægg, ene.
.tom.abis-k Ventil bil Blæserør er borlfaildet, idet
I Runiækedlen er indbygget en \Slamudslci� Erfaringen sy,ne at have rgodtgjorl, at saadan
ler.
B ky-tlel e ikke er paakrævet.

STATSBANERNES NYE
FIRKOBLEDE 60DST06SLOKO
MOTIV, LITRA H

. -
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Røgkammeret er cylinidri8k med imdvend:ig
... ter 1700 mm og Læn.gide 2100 mm.
Dfam
Gni.stfangeren beslaair af en Cylinder af
Jerntraa,dvæv, anbragt imellem Udgang,shæ,tten
og Skor.stenen.
iMa.sk.iinen• er udstyret med en s pildedannps
F'ødevand·sforv:armer, s ystem Knorr, som tid1i
gere hair været beskrevet her .i Bla,det.
Fødepumpen adskiiller Slig fra den tidliigere
anvendte Type derved, at Ventiierne er stillede
paa Højkant, saaledes at <lkms Bevægel,se fore
gaar i vandret Retrnin
l g.
ugevinJden, som ved den oprfodelige Model
udgøres af en Kappe uden om Ventri.lhu.set, er
her anbragt ovenover dette ved Siden af Tryk
vin dkedlen. De to Vind.kedler, Ventilhuset og
selve Pumpecylinderen er 'her stø•bte i eet Styk
ke, rog for at man kan 'komme til at efter.5e og
udtage Ven,tilerne, er der ud for disses Plads
i Ventilhuset anbragt to "Aabninger, der hver
...
lukkes ved et Dæksel.
Paa TrykV'indikedlen er anbragt to Prøve
haner Hl Undersøgelse og Regulening af Vand
s tan• den i Vin<lkedlen.
Forvarmeren er cylindr,isk og har Rørene
Jn<lvalsede ri to Vandkasser, som h,ver for sig
ved s killevæg,ge er jnddelt i et System af Rum,
indbyrdM forbundme ved Rørgrupper paa en
sa.adan Maade, at Vandet ledes fem Ga;nge frem
og tilbage gerunem Forvarmeiren, foninden det
forlader denne.
Den eine Vandkas8 e er fastspændt i Forvar
meren sammen med dennes ene Dæksel, medens
den ainden er anbragt forskydeligt i Forvarrme
,p at den frjt kam følge Rørenes Ud
ren, saaledes
videlse og Sammentrækning ved Temperatur
variationerne.
Forvarmeren er udstyret med en 'Skiftehane,
ved 1Hjæ1p aif 'hvilken Vandstrørnmen.5 Retning
gennem FoI1v.arrneren
kan omskiftes. rNaar
•
denne Omstilling af Skiftehanen foretages med
passende korte Me11emTum,
•
• opnaa:& en mere
ensartet Ford
i
- eling aif '.Kedelstensaflejringerne
'
Fo1warmerens Rørsysterrn.
"For at 'hindre, at Pumpen sætter koldt Vand
p11a Kedlen, naar Maskinen løbeT under Af
s-pærring og iklJce afgiver S!pilded,am1) til FoT
va,rmningen. er der rfra Dampledningen til
;p•umpen ført en Rørledning til FoTvamneTen.
...
I denne Ledning. er indskudt en Ligeløbshane,
som er anbragt paa KedJens Bagvæg, og hvis
Hanetold er forbunden ,saa1edes med Trækstan
,gen til Regulatoren, at iHanen aalme,R automa
tisk og giver Kraftdampen Adgang til Forvar
meren, .samtidig med at Regulatoren lukkes.
som Reserve�Fødeaipparat findes en almin
delig Inje�tor, anbragt i venstre s ide af Fører
•hU.5et.
De ,to udvendige Cylinrdre, som hver for

..

,

..

..

' ..

•

.

" .,

, ig er støbt i eet med. den tilhørende Glider
ka,. se, er fastgjorte udivendi.gt paa Lokiomotivets
Hoveddragere, saaledes at Drivslængerne paa
.-ædvanlig !Maade virker paa KrumlaPl])e i \iMa
' kinen
• R Drivhjul.
Den indvendige Cy'Ji.nder med tilhørende Gli
derkapse er ved Flanger fastboltet rrrollem :Ho
veddragerne og gør Tjeneste som Tværafstiv
nln.g i Lokomotivets Ramme.
/Den indvendige
•
'Drivstang ,virker l}aa en KTumtapbugt paa
Drivhjul11ætlets Aksel. De tre Krumta.ppe er
forsatte 120 ° for hvera n-dre.
StempelI, længerne er gennemgaaende og har
udvendige tyr paa de d'orreste Cylinderdæksler.
Paa hver Cylinde. r er anbragt to s ikker
hedsventiler, og iUdblæsningen <!f, Fortætnings
vand fra Cylindre og Gliderkasser sker gennem
et · ystem ad' Ucllilæsrungsventiler, som manøv
reres ved Damp fra en &nie i Førel'ruuset.
Hver CyJinder er endvidere udstyret med et
OmfobsrøT, som forbinder de to Ender af Cy
linderen, og som indeholder en OmJøbsventil,
ihvis Undrerside er i Forbin-delse med KTaft
•damprummet i Glider'ka,'l'sen, saaledes at Damp
trykket i denne holder Ventilen trykket imod sit
sæde, hvorved Forbindelsen mellem Om1øbs
rørets to Dele afspærres, naar Lokomotivet lø
ber under Damp. Naar iR�ulatoren lukkes,
og Trykket i Gliderk
- assen sY111ker, fa1der Om
løbsventilen fra ædet og aahner For,bindelsen
mel'lem de lo Endrer af Cylinderen.
(Forlsællc.. )

..

DAMERNES INDSAMLINGSLISTE

BI0RAGSLISTE OVER INDSAMLINGEN TIL ET
FORENINGSBANNER

Struer.
'
fLokomotivførerhuslrueme C. C. LJielsen Kr.
2.00, C. Andersen Kr.. 2.00, R. Hansen Kr.
2.00, H. P. Lybver Kr. 2.00, L. Sohophus Kr.
1 .00, N. C. Olesen Kr. 2.00, N. C. s tubdrlllP
Kr. 2.00, C. N. Bigum Kr. 2.00, J. Jensen Kr.. .
2.00, C. A. Andersen Kr. 2.00, 0. Ra&m.msen
Kr. 1.00, K. A. Kristensen Kr. 2.00, A. M. Jen
sen Kr. 1.00 ·P. Vanting Kr. 2.00, F. Schnack
Kr. 1.00, C. K. Ohristensen Kr. ,2.00, S. Sø
r-ensen l<r. 1.00, H. · Jørgensen Kr. 1.00, M.
slofu K,r. 1.00, .Yeiri.ik
Voldum Kr. 1.00,
N ielsen Kr. 1.00, G. P. Graversen Kr. 2.00, V.
Giv.skov KT. 1.00, H. K. Gjølboe '.Kr. 1.00, ,3
· . L.
Karlsen Kr. 1.00, P. Hansen Kr. 2.00, S. C.
.Petersen Kr. 2.00, H. iHelmert K,r. 2.00, F. C.
(
Nielsen
KT. 2.00, V. Gundel Kr. 1.00, P. Kirk
Kr. 2.00, F. K. [Kristiansen Kr. 2.00, C. A.
thor straten KT. 1.00, K. Petersen Kr. 2.00,
P. !A. Christensen Kr. 1 .00, A. Lorenzen Kr.
1.00.
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Lokomotivfyrbøderhustruerne T.h. Thomasen
Kr. 2.00, S. R. Thomasen K,r. 1.00, A. Eng
ll'OP Kr. 3.00, Bendixen Kr. 3.00, Larsen Kr.
2.00, E. Christiansen Kr. 3.00, Olsen, Kr. 2.00,
Andersen Kr. 2.00, J. Mortensen Kr. 2.00, J.
Nie'lsen Kr, . 2.00, J. E .Christensen Kr. 1.00,
H. Christensen Kr. 2.00, H. iLaursen Kr. 2.00,
T. A. J-en en Kr. 2.00, Martinusen Kr. 1.00,
progø Kr. 2.00, R. G. Laursen Kr. 2.00, •A.
Ohristensen Kr. 2.00, I. A. Hansen K,r. 1.00,
øren en Kr. 2.00,- Jørgensen Kr. 1.00, H. P.
Ohristen en Kr. 2.00, . Mortensen, Kr. 2.00,
iHon-0re Kr. 2.00, A. M. Kristiansen K.r. 2.00,
0. F. Jen en Kr. 1.00, K. Mortensen Kr. 2.00,
J. Petersen Kr. 1.00, Appel Kr. 2.00, Øster
gaard Kr. 1.00, Kræfting Kr. 2.00, A. Peder
. en Kr. 2.00, 0. Jensen Kr. 2.00, L V. Jen
sen Kr. 2.00, Engdah1 Kr. 2.00, P. K. Chri
stensen Kr. 2.00, . Her.bst Kr. 2.00, A. L. Jen
sen Kr. 1.00, Dybdahl Kr. 2.00.
Lokomotivfyrbøder--iAspr.--tHustruerne Peter
sen Kr. 2.00, Lyng Kr. 2.00, 0. ielsen Kr. 2.00J
Jønson Kr. 2.00.

ANDELE I FERIE- OG REKREATIONSHJEMMET

København G. Afd. 1.

R. P: ·Rasmussen Kr. 120.00, J. P. Peder
·en Kr. 120.00, M.. Martens Kr. Hl0.00, C. C.
Nielsen Kr. ·1-20.00, Chr. Larsen Kr. 200.flO,
A. G. Larsen Kr. 120.00, H. C. Th. Nie'lsen Kr.
120.00.

København G. Afd. 2.

. J. Ander en !Kr. 120.00.

Helsingør, Afd. 8.

N. V. E. J-eu-.-en Kr. 100.00, C. Ekeiund Kr.
1"20.00.

Ro kilde, Afd. 9.

J. A. Jacobsen Kr. 120.00, H. P. F. P e- ter
sen Kr. 120.00, E. G. Dreyer Kr. 120.00.

Kalundborg, Afd. 13.

J. P. L. V. :Møller Kr. 1-20.00, J. Jørgensen
Kr. 1�.00, V. P. Rønne Kr. 120.00.

Kalundborg, Afd. 14.

P. Gin. Christen en Kr. 150.00.

Holstebro.

Lokomotilvførerfuustruerne C. Olsen Kr. 2.00,
E. Høj Kr. 1.00, . C. Ra mussen Kr. 2.00.
Lokomolivfyr.ooderhustruerne Rasmu en Kr.
1.00, Jensen Kr. �-00, Astmp Kr. 2.00, ielsen
Kr. 2.00, iMarlrnssen Kr. 2.00.

Glyngøre.

Lolwmoti.viørerhustruerne M. Jørgensen Kr.
1.00, H. iHol-m Kr. 1.00, J. Overllalle Kr. 1.00,
L. T1h. Hassø Kr. 2.00.
1Lokomotivfyrb0derhustruerne Hvaissi:Kr. 1.00,
, ørvig Kr. 1.00, Hansen Kr. 1.00.

, '1,a.gel-se, Afd. 15.

V. M. Treu Kr. 120.00.

Kor-sør, Afd. 17.

H. J. Jensen Kr. 120.00, K. J. Christensen
Kr. !Q0.00.

, y
''V borg, Afd. 20.
J. Chr. Jacobsen iK.r. 120.00, V. Laur-sen
Kr. 120.00.

Esbjerg, Afd. 24.
H. Regnar Hansen Kr. 120.00.

Skive.

Lokomolivførerhustruern
· e G. Hansen Kr. 1.00,
Nybo .Petersen K,r. 1.00, E. J. Es'høj Kr. 1.00.
L-Ok.fb. ' kous 1I1'uslrn Kr. 1.00.

, truer, Afd. 27.

T. J > . '.ill1-0m.a sen, Kr. 1-20.00, A. J. H. Lo
renlzen Kr. 120.00, C. C. N•iel en Kr. 120.00,
R. V. J. ifI-elmert Kr. 1:20.00.

Ringkøbing.

Frederikshavn, Afd. 32.

Lokomotivfyrbøderhu truerne Jen eo Kr.
2.00, Mortensen Kr. 2.00, (Møhler Kr. 2.00.

Nykøbing M.

Lokomotivfyrhøderh u lruerne And er. en Kr.
2.00, Hambæk Kr. 2.00.

P. E. Fi cher Kr. 120.00.

Aalborg, Afd. 34.
V. N. Bundgaard- Kr. 120.00, Chr. Jensen
Kl'. 150.00, V.

ygaard Pedersen Kr. 120.00.

Aarhi1,s Afd. 37.

R. J. J. Frederik en Kr. 1�.00, F. V. Au
gu lsen Kr. 120.00.

Oddesund Nord.

Lok[b. Ander n. Hustru 'Kr. 1.00.
fait Kr. 173.00.
(Fortsættes.)

Anrlms, Afd. 38.

--

A. A. Th0ger en Kr. 120.00, H. E. Børges
Kr. 1-0.00, H. J. Larsen Kr. 120.00, J. Chr.
Therkildsen Kr. 1.20.00, H. N. Pallesen, Kr.
120.00, . Je en Kr. 1.20.00, H. M. fadsen Kr.
120.00.

- - jfiljtt;�
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Vam,drup, Afd. 42.
:M. Jensen Kr. 120.00.
Langa.a, Afd. 46.
· Kr. Kristensen Kr. 120.00, K. P. Sønder
gaard Kr. 1-20.00.
la1,t Kr. 51300.00.

1i DEN DE

atte, en paalidelig ,og pligtop,fyldende Lokomo
t1vm.anid som kan se tilbabage 1Paa 25 Aars
veludført Tjeneiste.

S.orn Gaver e-r mod.laget fra d'Hrr. iLoko'.no
li vme.stre C. Rasm'U.Ssen, Nybnrg, Kr. 65.00 og
t r. P. Nielsen, Esbjerg, Kr. 4-0.00. !alt KT.
JO5.00.
[Med tidli.ge- re ,begnede And-ele og Gaver Kr.
103 670.00. Heri fragaar Kr. 240.00 som teg
n.ede Andele af afgaaede MecHemmer (C. Ras
mussen og iLin'kJ:msen).
Det resterende Belølb bliver .saaiedes Kr.
103 430.00. Heraf er Kr. 83 9·10.00 frivilhge og
Kr. 19 520.00 obligatorisk tegnede Beløb.
Kø.beTuhavn, den 3-1. Okiober 1923.
H. Kcinn.
1-Jerm. Oh/sen.

Den 1. November f.ejerede Lokomotivfører
if-Ierm. Ohlsen, Sønder.borg, sit 25 Aar,s J ubill;ll
UJU som Lokomotiv.mand.
Jubilaren vil sikkert
være iken,dt ruf de :fleste Lokomotivmænd. J uJJi
laren kOIIIl. til Sønder.borg ved Genforeningen.
Han har tl"llkikert sig helt tillbage fra F.orenings
ar.bejdet, som han dog tid1i.gere ba.g liv1igt Del
i, JJl. a. var han 'i sin Tid en ivrig Medarbejder
•
ved Dansk Lokomotiv Tidend,e. Hernede- i Søn
derborg har H. 0. skabt sig et godt Navn ved
sin varme Interesse for Lejerforeningen.
rm Lykke med de 25!

25�AARS JUBILÆUM

*

I

li. C. 1-Jansen, Korsør.

Lokomoti.vfører H. C. Hansen, K,or.sør, fej
Tede den 1. ovember .sit 25 Aars Jubilæum
sam :Lokmnotivman.d. Ju:bilar,en kom p •aa Værk
stedet den 3 . .September 1897 og blev aillSa-t sam
me Sit.ed som Lokfrb. f8llev forfremmet til Fører
med Station i Kor ør den 1. A'Ugoot 1910. Ju
bilaren er med sit stille, rolige Væsen og gode
Humør afholdt saavel af Kolleger som Medan-

J. C. Borge.sen.

Lokmno,tivfører J. C. Børgesen, K-0rs, ør,- fej
rede Li:geledas den 1. Noverrn!ber sit 25 Aars .Ju1
bilæum om Lakomotivmand''. " Jubi�areti blev
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den 1. November 1 9 an al som Lokfrb. i Thi
sted og har . om saadan gjort Tjene te ved iler
af Landet Depoter, I o., Gb. og Kh. Ø. indtil
Jubilaren den 1. ptember 1910 blev forfrem
met til Fører i Kor ør.
Jubilaren hører ikke til de fremtrædende, men
er i al sin Færd en tille. rolig LokomoliVilnand,
· l:ID god 'ol!lega og Kaanmerat.
Begge Jubilarer har været }fe.dlemmer af
v,or Organi alion fra den liftet e. .og Borg en
har i ·fJ P.re Aar været AfdeLin en. Ka serer.
Paa Højtid clagen ender vi b gge YOr Ju
bilarer de bed le Øn ker for F1·emliden med Tak
for gcclt amarbejde i de nmdne Aar.

Kø. Afd.

NORSK LOKOMOTIVMANDS FORBUNDS
JUBILÆUM

om omtalt i ,..jd le �ummer I ejr ('de ,·or
.norske Br deror<Yani.,.ation d. 27. •Oktoh r it
30-.aarige Jubilæum, i hvilken Anledning der
var ucl endt n Rækk,
JnclJJydel er.
Paa, Forertingen: Kontor i Toldbocl<Yalen i
Kristiania rnr hPI
Lyre! en samlet. og h\"Or
oen i •Dagen� J...oh maalte modtage l'n I æk'ke
Depulalion l'r og Gralulanler, og hvor mangl et
Bevi · hle1· gi\'eL fo1· cl l'n An ~(•el e. rnr Bruler
orga11is:1tio11 nyder, og den højt ucl\'iklcde 'am
fol l'I ·e. som her ker mellem nor k e L nkomotiv
mænd indJJvr les.
Da \!l'n :lullede med en stor:laac-t ,Htenfe.-t,
" i Kri sliania Handels tands For
om afholcltc-s
enings Lokaler. EHer Frem igel e af en Prolog,
krPvet i DagPn Anledning, ang den tidligere
Lokomolinnand. nu i �org r. kendte anger. Axel
(Bøltler nocrl ....mukke ange, og eILer n høj
tideli .,. Overrækning af l't Banner, amlede Del
ta-gerne ca. 300 til en Fe ·tmidda. , hvor en Ræk
ike Taler bleY holdt til Ær I r Jubilaren.
Blandt de rnm1 Gæ ·ter 'kal vi blot nævne:
tifteren af i or 5k Lokomotiv.mand ] orhund
pen . Lokf. ..\ ncler en, Generaldirektøren og
Regnskabsdir l'klør en for de 1-1or k (' lat baner,
tortin•g mændene }Jagnus • ielsen og Ol Lian.
endYidere FOTmanclen for Konlorforeningeu ved
den lir. kc- Jernbaner, H rr Hj. Lar n Forman
den f ur del n·or ke Jernbaneforbund, tH err Al
berli og fl. a. ]i ormæn•d for ammenslutninger
og OP.anisalioner.
veri,g var repræ. enteret
v d Hel'l' �folin.. orclisk·Lokomotivunand For
lJund ,·ed HerT Morten en og vor Organi ation
ved vor Formand.
. Efter l "'mukt Bal, afbrudt af ang og Op
læ ning lullede denne for vor J3rod 1• l'Ol'ganisa
tion aa højtidelig og minderige Dag.
»Dich«.
y:_..........,_
...,.,..-� -::,
.,_ �-:i
'...<

"
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TIL DANSK LOKOMOTIVMANDS FORENING
For den rakre ga,·e, som Nor-sk Lokomo
tinnandsforbund mollok Ira de :Dan ke Loko
moth·mænd paa iu 30 Aar tiHel e dag. heder
de :Norske L komotivmænd at faa frembære in
hj rtelig t lak.
1:\[ed solidari k Hilsen
E. anllberg.

DE FREMSKUDTE SIGNALER
Vor Crgani alion har i en læng re Aarræk
ke arbejdet for at faa an:bra,gt frem kudte ig
naler foran alle HoYedsignaler; i den nere Tid
kraftig bi laaet af , ikkerhed kooruni sionen.
Delte har beYirkel, at d r for 4 Maaneder iden
c-r ep lillel en D l'I af di e ignaJ.er paa træk
" Købernhruvn-Kor ør; mange af di e
ningen
fuldt monterede og med »Ly i Lygten«; men
ak! :Hed l gyldighed. kryd et, og Lyset blændet
til cl n rio,,,li ge ide; ba<Yud blinker de nok aa
JysLi<>L eller maaskP drilagti<Yt til Lokomotivfø
reren, om hans' ind stemning nu tillad r hmn
"
al opfalle dPl.
Yar det nu ikke Meningen, at. ignalerne
og-;;aa ;;kulde lagc-.' i Brug, hvi ik.k vil jeg I.! r
ne hPcle m al faa Ving n hængt li re n ('cl, da det
ikke er aa nemL. særlig i :Mørke, at e For kel
paa et :,..ignal der »ikke l ude « og et m�
iKrycl" paa og at Ly 1'en slukke i.:: de ko tcde 1
crc1,mle Pengc- 6 Øre i Døo-net og r vi t ikke
hlernn l·illigere iden, saa del er do r Penge,
naar man saa kun faar lemperne og ikke en
c-nesle Ford& for dem, indtil de ad are for
haabenllig skal tage. i Brug.

.

M. J.

Yi har fore'purgt Jgnalin pekløren i 1. Di
trikl hv i-1 d ['s del forholder ig med de blæn
dede fremskudte ignaler og har faaet døn Op
ly ning at man for Tiden paa trækningen
lagel �-Korsør foretager For øg med Bliruk1 y af ty k y lem.
ignaltjene len har ikke
Yillet lage cl ty ke Blinkly i Brug foninden en
Yis Prøvetid.
f den Grund har Lamperne væ
r L tændt. men blændedI'. Forsøgene har ikke
til[red� ,..til! ('t, hvorfor man anla<Yeli,g for. yner
Sig, ,naleme m d det kendte »Aga« Blinkly .
!øvrigt er der kun Grund Lil at være tilfreds
med at lal banerne nu er ved at .g nnemføre
og a'nbring de frem kudte i"naler m cl Blink
ly ' og derme-d Lokomoti\'mændene ga!Illl.e Ønk'
Opfyldelse i den
a.a læl ,ved vort :llfaals
•
Hen ende. kai1 del ikike være af væ entlig Be.,
lrdning om Ibrugtagningen ker fjorten Dage
for eller enere. men iøHigt vjl de nye frem"
. kudl
ignaler
blive tag l i Brug aa hurtigt, '
;;om del H muligt.

.

Reel.
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<DANSK }Q_KOMOTIV
SELSKABELIG SAMMENKOMST

Fr dag d n 17. Augu t 1923 havd
lruer
Lokofører og Lokofyrhøder Aidelringer selska
belig ammenkorn t paa chous Hotel, for at
drøfl Ind am.ling n til en iOrgani ationsfane.
Fe ten, om man havde døbt m d Navnet
,Gen.forening fe ten•, grundet paa, at det var
før te Gang beg,ge Afdelinger holdt tderes Fe t
.sammen, si-den de for aidskilhge Aar iden holdt
op de1 med, rnr gan ke vellykket. Der var
mødt mange Damer, saa alen var fyldt, og der
herskede fra Aften n Begynde]. en udmær
ket tcmnin 7•
Da l! orman,den for Lokoførerafdelingen
•
havde aa,bn t Fe -tligheden med et Par Ord til
Velkom t og Lakket Hr. Lillie for hans TiLslede
værel e, log angforeningen fat og ang nogle
angc, , om lød overordent-lig mukt i den store
Sal· hvorfor angkoret ogsaa hø lede meget
stærkt Bifald, hvil,ket var saa meget mere velfor
tjent, da angk,oret kun har bestaaet forho1cl vis
kort Tid, og der[or ikke har haft Tid til at for
berede ig ret meget. Det gode Resultat kylde
og a.a i før te Række angkoret dygtige Diri
gent der med saa tor lud· 1gt, paa saa k,ort
Tid 'har for taael at bringe no t virkelig godt
ud � det hele, ·hvilket jo kun kan blive ti1 Glæ
I
•cb og Fornøjelse for bego-e Afd�linger,
ved de
Sammenkorn ter de eventuelt kan komme til at
bolde herefter.
Hr. Lillie, som iforvejen havd anmodet om
en. ammenkom t, hvor )1edlem:mernes Hu tru
er var med, holdt el kortfa.rttet men smukt Fore
dra,g om Fanen og Tanken ,i in HeLhed, hvor
ved Hr. Lillie amtidig beviste, a,t han for tod
at l, age Damerne paa rette 11aade.
Efter Foredrag t var der fælles Kaffebord
hvor man b nyttede Lejligheden til at synge en
Sang til Fanen Ære. Derefter blev der holdt
Taler, hvoriblandt Lokofører A. M. Jen.sen hav
de 0Tdet. Han talte om forskellige Ting, og kom
til id t ind paa Forholdet meHem Man,den og
Hustruen i Hjemmet, hvilket Hr. JeTuSen for
klarede paa en ret humoristisk Maade, som
vakte stor Munterhed. Taleren for.søgte at bi
.bringe de Til tedværende Troen paa, at han gav
sin Hustru Morgenkaffe paa Sen.gen. Dette lyk
kede · ik.ke f uldt. ud for Hr. Jensen, og da Hr.
Lillie dere.Her havde Ortdet, under hv.i'lket han
behandlede amme E!rnne som forannævnte Ta
ler - •· fo1,genikaffe paa engen• - aa endte
de hel lilsid t med en stormende Munterhed
og
•
e-t Par Klapsalver.
De1,ef.ter slulLede Kaffeibordet og Ballet tog
sin Begyn,delse, og da man havde danset en Ti
meslid, blev der aJ H.r. Lokofyrbøder ørensen
foredraget en lille Revysang, , OIIJl bevirkede, at
Salen rungede af Latter og salte temningen
yderli,ge- re op.
Derefter fortsatte man Ballet, der sluttede
Kl. l, og man var eni,ge om at have tilbragt en
udmærket Allen, om sikkert hver især, der var
med, øusker æn igen ved første Lejlighed.
Dette vil ikkert, heller ikke vare læn,ge, nu
kommer jo den lange Vinter snart, da er det
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, ø11S Ad 1Pred l e,
rart at kund finde p� inde·nd
lnor man kan slaa �1g lø . og hvor der kun er
Gli-ede at la:ise paa An ·iglerne.

"

Deltager.

SØLVBRYLLUP

· Den :2l. Oktober fejrede L,oki. og Depotfor
tander i Nyk
, øbing F. il3 nnekou og Hu tru
deres olvbryllup, og mano-e smukke Gaver,
Blom. ler og T legramm r strømmede ind i
J arrens Anledning.
om t Bevis paa det gode
Fo11holcl ved De,potet 1var -en Deputation fra
Ranrrer[ørerne og Depotarbejderne til lede og
ov rrakle 'olvbrudeparret en smuk Gave i ølv
og .fra Lokomotivførern paa Falster blev over
rakt el Etui. med 6 "'øh· ke r.
Ved Frokosten talte Lokomotirvfører H veger
for .Sol1dJ1·ud parret og takkede (Bennekou for
hans altid 1·aa!!ne Intere,
for vor Organi·ation.
H.

DEN TYSKE KÆMPEDAMPER COLUMBUS,

bygget paa chichau Værftet i Danzig li I
• orddeut chen Lloyd, er med it Deplacement
paa 40.000 Ton den tyske Handel flaadeH
største Skib. �faskineriet er paa 30,000 I. H. }�.
fordelt paa to Tregangsmaskiner, og tolv Ked
ler med Rørene i Ildstedets Forlænge! e o�
"'0 Fyr. Den Længde er 236,3 Meter og
Bredden 25, - .

.

KUL FRA SPITZBERGEN

D n første Damper med Kul direkte fra pitz
hcrgen ankom i lutnjngen af forrige Aar til
Ohri,stiania med en Ladning paa 6 000 Tons til
dt> nor ke talsbaner. Det norske Spitzbergen
Kompagni, som ud ny.tler Kulfoltet, har i Øje
hJ ikket 0,000 'l'on Kul færdig til Udskibning
ocr IO Dampere i Kulfart.
NY GLØDEHOVEDMOTOR

foloriabrlken Deutz bygger nu en ny Glød
hovedmotor, om arbejder uden Vandindsprøjt
ning, og hvor Indsprøjtningen af Brændolje
Ioregaar paa en aaidan Maade, at Motoren ikke
overophedes og derved rfaar Tilbøjeligihed til at
give iFørlænding, naar den gaar fuLdt belastet,
ligesom der heller Ikke ved e.n ,over flere Timer
ud trakt Tomgang selv ved reduceret Omdrej
ningstal kan iblive Tale om en ,saadan Afkøling
af Glødhovedet, at Tænding a,f d-en Grund ,svig- ter.
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Cy,lrinderlhovedet er forsynet med to Ind
sprøjtningsmundstykker, som faar iBrændolje
fra hver sit Pumpestempel. Mundstykkerne er
an.bragt l forskellig Højde; den underste sen
der Oljen md. i Midten al Forbrændings, rummet,
medens den øvel\Ste udmunder i Gloohovedet.
Ved fuld Bela stning indsprøjtes lang,t den
største Del af Brændoljen gennem det nederste
Muoosty,kke, ved Tomgang gennem den øver.ste
De to Pumpestempler bevæges af 'hver ,sin
,skraat afskaarne Knastskiive, og hegge disse er
anbragt paa e.n, Muffe, som kan bevæges af Re
gu latol'en, �aaledes at Betjeningsmandskabetik
ke LC!Ltøvet· a,t foret.age nogen Oms'Uling, naar
Motoren kal gaa fra 'l'omga.og til fulcl Beb st
ning eller -omvendt. En Mask:iue, som ved (uld
Belastning arbejder med et Omdr<ljnir..gstal. ,paa
430 pr. Min., kan ved Tomgang ·ho1des gaaen,de
med et saa lavt Omdrej,ruings, tal som 200 pr.
Min., uden at man behøver at frygte Driftsfor
styrrelser. Brændoljeforbruget varierer noget
efter Motorens Størrelse og .andrager ca. 270300 g, pr. iB. H. K.-Time.
M.a,skinen finder Anvende1se saavel til •Driv
kraft· i ki.be som til direkt, e Sammen1lwhling
med Dynamoer eller Kompressorer og bygges
ydermere om s, peciel Landmaskine.
Som Drivmotor i kibe kan den udrustes
med Gangskiftningsa'l}para,t, hvis man iklke fo
retrækker at bruge Driv krue med vendbare
Blade. Den er ga,nske ,særlig egnet til direkte
Kobling med Dynamo, da den Hasbi-ghedsregu
lering er ualmindelig .god. Mindre Motorer -la
der sig gangsætte med Haandkraf.t og egner sig
derfor god,t til Drift ai den af Klassificationsel· ka,berne forla,ngte Hjælpekompressor i Die
selsk�be.
EN SVENSK METALLEGERING
er under avn Dizi.gold - solll synes al rntyde
en· lag Efter.ligning af Guld - fornyli& frem
-kommet paa det tekn�ske Marked. Blandingen
bestaar af Aluminium og :Kiobber, hvor.af det
sidste foref.indes med 90 pCl. Legeringen -siges
at have Guldet-s Glans og Farve, og kan derfor
anven<les -bil Frem tilling af !billigere mykker,
meu den besidder ydermere ' taalels Haarhed
og mod,staar u<lmærket yrer og alkaliske Stof
fer, hvad der betinger dens Anvendelse i Tek
niken.

JYDSK-FYNSKE STATSBANEPERSONALES
BIBLIOTEK
udlaaner fremtidig 4 Bøger til de Interessenter,
•
s 01ffi fremsæter Ønske devom; dog kan der kun
byttes 2 Bøger ad Gangen.
STATSTJENESTEMÆNDENES LOMMEBOG
Medio ovemher ud.lrommer en Lommebog
for Staiens Tjenestemænd.
Bogøn indeholder en Mængde Oplysninger
af stor Interesse for enhver talstjenestemand.
1Pris 2 Kr. indbundet i smukt hirtingsbind.
Faas hos Forhandlerne paa de forskellige
Tj, enestesteder. Ang. For,handling: J. A. Pe
tersen, :Minorkagade 00, 2. København S.
RABATBILLETTER
,Paa Foreningens Kontor, Ny Veslerga,de 7,
3. Sal, kan Medlemmer mod �orevisning af
Medlemskort
erholde Rabatbilletter til Folke
•
·teatret og Zoologisk Have.

Lokom.otivfyrbøderafdelinger:
S1.agelse. Formanden, 0. E. :Hansens Adres
e rettes til: Herluf Trolles Vej 2, ' t.

-�

Afsked.
!Lokomotivfører A. Larsen, Nyborg, efter An
øgning paa Grund -af Alder med Pension fra
31---,12-23 (min. Afsk.).
Lokomotivfører V. E. 0. Hoffmann, Korsør,
-efter An øgnin!g paa Grund af Svagelighed med
Pens�on fra 31-1-24 (min. Af.sk.).
Lokomotivfører H. Bagger, A,alestrUJp, efter
Ansøgning paa Grund af Svagelighed med Pen
sion fra 31-1-24 (min. Afsk.).
Lok.omotivfører H. E. M:. Petersen, Roskilde,
efter Ansøgning paa Griund af Svagelighed med
Pension fra 3Q-......1.1-23 (min. Afsik.).

TAKSIGELSE

Paaskønnelse.
Generaldirektoratet har udtalt sin bedste Tak
og Pa.skønnelse over for Lokomotivfører A. R.
Laursen, Va.mdrUJ}, i Anledning af en af ham
un<ler Tjenestens Udførelse udv.iist særlig Agt
paagivenhed og Konduite.

... ved
, iist 0,pmærk.somhed
,Hjertelig Ta.k for u,dy
mit ·25 A,a.rs Jubilæum.
H. P. Nielsen, Iforsør.

Nærværende Nunimer er a'{leveret paa
Avispostkontoret den 2. Novbr.
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Bemærk• Kiærs + Klæder

I

HABIT
35 KR .

C)

20 Skindergade 20

AJ<VAVff

FORLANG URBAN ØL I NORDJYLLA N D j
Am k. Gumm ivare

lnl astrl Ve stergade 3 lbb11. I .
MNtnprtJ ltr, anittts- t J1t pltJt.art1kler
f"' Ill. Pri h\le
30 Ørt I Fr1mrt.
Dl IRf.T !UPF.DITIO!
Ttlf.
119:i
JtrablDUll'D4 10 pCl. Ra~Jt

L. p. Alstrup Jeve- I C. B. Møller & Co.s
rer

!!12H
u

øg ræ møl>!., Divan r, Tæppe r.
:-pisest., o,·evr r. , Børne•,
ngpige- Ofl Bond møbler
H1t t"h t' lnlin 2"
TOR VEG
DE 20
porvoguslinie: 2- 9- 19

\\\on5•0g Pefsvare1; 1v ed Norr e p o r t)

PAA RATEBETALING
leveres alt

Damekonfektion. Pelsvarer
LIiie Udbe ta ling -

&

9ere/

Kjoler

R entefrit

Tandlæge Frk. Sørensen
69, Istedgade 69 .

Konsultation fra 10-7. Tlf. Vest. 905x.
Ælgre Tænder omsættes billigt, Plombering og Tandudtrækning, Moderate
P rise r. - Bedøvtil e hver Dag Kl. 2.
Reparntion udføres paa faa Time r.

ernbanefunktionærer indrømmes 5 pCI. Rabat

37 Dybbølsgade 37
Stort Udvalg i

Festtelegrammer og Kort, Papir- og Skriveartikler
Te l efon

Reparati on er og Bestill inger modtag.
JOHN . R . HAN SE N
A bsa l o n sg a de 29 .

~<>v.::::>~<>v.:: ::>

Ny RAVNSBORG \', 43

Tclf.
Vesterfæll e dvej 80 - 82
anbefale r sin ny Restaurant
Ny Ravn bor •-Kabareti en :

Kl. 7¾

.. Lille bil e n ..

I. Kl. Bageri og Konditori.

Entre 50 Øre

Te1ef. Vester 6359 y.

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

Sdr. Boulevard 44- 46
au befal es.

Rejsekufferte r Citytasker Portemon næer
koletasker, Tegnebøger m, m .
i to r·t Udv:;I ~Telefon Vester 1494 v,

skrædersyede, prima mgelske , ' toffer, Vi nterfrakker, mode rne Fa1,ons
78, 00-98,00. med Læg og
pæ nde og i Ra!(lan Fac;on, svært
engelsk
tof J 25, 00. H al ,itter,
prima blaa erges 55,00-78,00
- 1 15,00. Ptibe r og Rit 5 u ,oo
- 7 5 00- 1 1 0 . 00 ,mo<le rne gras
og blaa LribeJe 75 ,00-95 ,00
, tribede
Kamgarns B nkl æ<ler
25.00 . , orte llenklæder, 25,00

- 3~,oo.

Helgolandsgade 2, 1.

fna,;e n Buti k. l!!J1 or t 1_,aa=er .
Statsbanetunkt. 10 pCt. Rab3t

Udgaar 2 Gange maaoedlig.

Abouementspris : 6 Kr. aarlig.
Ter;nes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

166 6

Alle Arter Divan er

ilirekte
møbl er
ikolaj
gade 6,

fra Væ rksted. Divan tæpper~ øgræsm. m.
tort Udvalg. Altiu billJgst.
Plads 7, ved den hvide Flip. Odenseved Triltnglen.

Gramofoner

og Placler l'laavel nye som brugte
købes, byttes, sælges,
Billi ge Pri er, sto rt Udvalg.

Appa ra lerudlejes. Repa rat. udføres
J ernbanefunkt. 10 p t. Rabat.

GI, Kongevej 113 1 Telf. V. 8415.

Statsfianepersonalets

Branator~ikrinus-Foreninu.
Veste rbrogade Nr. 26,
r. 6626,

Telefon

Foreningen er op rettet 1 91, har ca. 9000
Medlemm t• r, eje r ca. 63,300 Kr, og har i
Understøttelse udd elt ca. 66,500 Kr.

Lrrv I',·æmie.

Kulant Eistat11it1g

Indmeldelser oø Oplysnlnøer
pr . Brev eller gennem Tillidsmændene,
der fo r Aarh us er:
Hr. Togføre r I, , P . Han sen, H r.Maskinarb.
• . 1\L iel en, H r. l\'faga informand M.
ielsen, Hr. Lokomotivfør" r J. J. is•
t1en, B r.AFsist.Thiede, Hr. Overbanemst.
ølling og Hr. Kontrolør Bottelet.
R gns kabskontrollen, !!iver Oplysning
om alle Fore nin!!en ved rørenQe For hol d .

Cigarforretni ngen, Vesterbrogad e 9 A,
Jledakt,ion: Ve~terbrogade 98 a 2 , Kj øbenhavu B.
· ·r11. Vester 8173 eller Centr. 14,613

Ves t er

Ekspedition•kontor :

Færdige Herreklæder

Lædervare, Forretning en

Det er den bedste 15 Øres Cigar
Vine, Cigarer, Cigaretter & Tobakker

Dame- og 11 rr pnrt monnai,
Lommebøger, 1' ode og Dokumentmappe r samL Dame- og
5 pCI. - Rej setaske r. - 5 pCI,

Charles Christiansen, Flensborggade 61.

'feleL Ve te: 6359 y.

der faas o,•cr h ele Landet, e r
fabrikeret af <le fin este Tobakker

C. JORS Ø

i Frederiksborqqade

to"\e

BØRS CIGAR

(ved den gamle
Bræddehytte)

A. nnoncf'-~xp e dition
r y Ve te rgade 7 3 , København B,
Telefon en tral 1461 3.
Kontortid K J. 10- 4.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, København F.

