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OMKRING. KONJUNKTURTILLÆGET 

iden d s1dis,t skrev om Konj u,nkitu1,til
læget. hvor vi omtalte a.t Lovfor, lagret va,r 

heny•i t ,til Lønning,sudvalg t, er der for
mel1t ikke ,skiet det fj,e.r ,nesite. Lønningsud
v.al,g,e,t Formanid Hr. ør-en V<Clt11dsen har 
end ikke lind:kaldt Udvalg,et til Mødte, og 
Hesulta.tet ,af denne Fm1haling mcihod1e 
b1ivieT sikkert den, .rut Tj,enes,tcmrom:lene i,n
tet K,onjunk,turtillæg f.a,ar udb talt den 1. 
. pril. 

Da For.si.ag-et · var til 1. Behandling 
va.r det aaben ba1r,t, ait Ven tre Regering 
Y1ild� f.a,a bety<lelig,t Besvær m d at faa ha-
1,et F011slruget igennem Ri,g d1a,aein. hvorfor 
dier , kul,d,e for,egaa ,en Del 1 nderhaam:1s 
F'-or'haJ11(lling,er mel !,em V,en ·tr,e o,g det kon
s-e..r·v�tive Folikepal'lti, d. v. s. d,er .skuM.0 
skaffie; ,et Forl-ig bl. a. om lmportregule
ring,ep Afløsning, Kri etolden, oa natur
ligvi en hel Del ;mdet som er ,d,e nuvæ
re-nde R g,er:in,g,spartier ime 11 cm. V en tres 
RecLaktøJ·for,e11ina mobiliserede ogsaa, 
og paa et Møde ,d,enTIJe Fore.nin1g fornylig 
holdlt ved:'.--g,e ,en Udital,else deT be ,temt 
aik imod a,t forringe d.eit' 1 edskæri.rngsfor
sl,ag R g,eringen 1har fr.em rut. 

· Det lader imi,dl.e:rt1d bil at det kon ·eu·
rntiv,e Fo,lk,cp.a1sti, denne Gang ikke aig.ter 
ait 1ade ,s1g ,true ,til at gaa rne,d .tiil R g,e
rin,gsnooskæringen. men derimod holder 

paa, rut diet ,af Tjenestemændene foemsatto 
?vt:odfor lag er af en •swadan Kaæ,akilieir at 
Reg;ering,en og Rig,sdage11 meget v,el kan
tage imod det. 

Sic1en Forslaget blev h nvis,t til Lø11-
1ungsudvalg t, har dier v.erseret •en Mrusse 
Forlydender. Snrurt swa det u:cl -til aJt Re
gerin,rnen vilde faa O,nerr1ta1get o,g ,snarit •sam. 
-det ud ,som det k,o,n,s,ervruti v,e P,al"hl vi1die
faa Ma.gben. Og i denne moc1byidelig,e

jakren ,·,ar det 'I'jenestemænd ienæ Ve og 
Vel der var lnd1satsen. D t har ogsrua 
i Rig ,dag:--kl-edse været Tal:e om nye For
hand·li ng,cr med T3·enes1bemæn,d,ene. Man 
klm ne ma.a læ ik--cn1{,e ig, rut Tj,e,nes•ternæn
den vilde frem ætte· nye Tilbud. Dette 
maa dog ,·ær ,g,arnskie udiel uklæt. V,e,d d1e 
Forha,ndling,er Tjenestemændene har ført 
med Reg,eringein maa det ydrer,ste .ai. hvrud 
'l'j•enostemamc1eJ11e ka:n give -srig,es rut vær,e 
naaet. 

Soni det politi ke Liv former. ig i La.n
dot for 'l'i,d�n. er det sna1-t ,sa.gt en Skan
dale . .al le Sager afgøre ved hemmelige 
Forhandlinger mellem de ,to R•eg,erin,gspa:r
ticr forinden ag,en kommer 1til Behand
ling i I alon. Na,ar 83Jgen kommer for der 
er .a.l,t for læng,st afgjort og den DebaJt der 
finder ted vil 11æpp.e i nogen sy,1derlig 
Graid komm, W ,at forandre Forliget. 

• I:{ egeringe11 har G,an,g paa Gang ,0e.d
die førte Forhandlinger angaaendie Ko11-
_\unldur,tillæget søgt ,aJt vinde For taaelse 
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'DANSK}QKOMOTIVliDENDE 
for ait gennemføi·,e et For ørger yn pU11kt 
n:id Konjunktm-tillægets dfol'lnni11g. Re-
0cringem,s Standpunkt rnaa antages at væ
re 11ent poli,t,i,sk og bunder ikkiert me1·e j 
Mi fornøjelse med L�gelønsprincippet. -
M-cn da Regeringen ing,e,n anden Udvej· 
kan fi,n,de for Tiden til a,t komme dette 
Princip til Ljvs, fore laru· man en tørre 
� d, mttelse for ane Ugifte. Herimod har 
TjeJ11asitemænden Re1n·æ enta:nter afgjort 
prote beret. 

"\ i dl derfor og.�a.a •tr , at Re0,ering og 
Rig, dag ikke mod Tjen temændenes en
sitemmige Protest, vil gaia over itil Forsør
O'@ti llæ,get Vled at tage den ,stø1,s1be Del af 
KonjLmktur,tillæge-t fra de Ugifte. 

Ved R,e,dak,tionens lutning erfar r vi, 
at der mel kim Regerino- pa1-ti,et og det kon
erv,ative Folkeparti r naae.t d Resultait, 

d r kulde g.aa ud paa .at ,dier ingen ed
kiming finder Sted for Juli Kvl/1,rtal, fordi 

d t af 1,e,0-,n,sk.absmæ ig Grun,d,e ikke kan 
lade s'.i.g gø:rie, men at main, ,aa til Gengæld 
kulde fore.tage en Nedskæring for ide r,e

Slterende 9 Maane,d,er af Aau-,e,t svarende t'l. 
hvad Tjene temæn<l,ene 1oilbød R ger1�1,gen 
·at ga.a med it.i I.

DEPOTFORSTANDERHONORARET 

I vore Ai,tiJdei1.· angaaiende Sparetlll
rn,l,gets Arbejde vedrøn:mde Maskintjene
stcn omtalte vi g,ainsk kor,t Dep01tfor,sta.n
clcrJ1ies Tjenestetid og pørg maalet om et 
a.arligt H001or,ai1.·· til (hl c. Vi nærnecle at
der var fore laaøt Honorarer, men a,t disse 
rnr betyoolrr,g mindre ·end' dem der i sin 
0l'id blev fOJ-esla,oot af det ·id ,te Tjeneste
tiiclsudva.l.g. Vi medd .ltte 1ait dm· i dien An-
1,edning havde væ1i<>t føpt Forhand-linig me,d 
:rener,aJd'ir,ekt01·ia,tet h voTfor \'i ikkie øn

skede at komme nærm ,re ind paa dette 
Forhold. 

Denne Sag blev i , :in Tid r,ej t i Tje-

,ti 

n ,te.tid� ud valget og førte ti I. rut der stil
J 1· For Jao- herom. "\ ed Behandlingen
af pørg maalet under F'orhandlin,c,e ,rne 
m cl Gcn,eraldiæktoratet ble,· d r ikke 
Enighod om Sagen oo- den bl v · nere af 
Gieneraldi1',ektoi1.'a,te1t forelagt Lønning,s-
1·,aaidet -til cutalelise, men da Løri rung,sraa
d t rnr betænfoeli(J' ,·ed at gaa med til Ho
noral'Cr ble,- pørgsmaalet h nvj t itil ,den 
tor pa.rekommiss.ion, der ind· tillede, at 

der blev !livet Honorarvr til Depotfor tan
dere 1 a.a Too-ma kindepot r. 

. u kulde man have antage,t, ait dienne 
ag dc1, fa r kunde være bragt ,tri I Løsnmg. 

men da G,erneraldirektor.at, t i Foraa,r·et 
1922 f,andt , ig foranleiligøt til rut nedsætte 
eit Udvalg for ai gennemgaa bl. a. Loko
motivp ,nsonal,et Tjen,e tetid foæho.ld fik 
dette og a.a til Opg,ave rut ,gøre fod· tilling 
om Honorarnr til DepoHor tand re. Den
n," I gav I øste d val (Yet oo-, a.a, mu ligvi,s 
aal,ed1e� at Administraitionen ,·ar tilfreds 

hermed, 01,0-,anisaitionen f.ancLt i hvert Fa1d 
i•ngen ærlig Anl,edning ,til a:t udt1·ykke 
Glrod,e OVler R1esu ltatet. 

Efb · at dette Udv,alg havde af,givie:t �n 
Beretning, og Admi.ni,straitiowen havde 
h.af,t nl d1J1,in,g til paany at b kæfitige si,g 
111 d ag,cn, blev Orgia.JTi, a,tioncn ·indkaldt 
ti I Forhandling om pø1·g rna.alct den 5. 
Februar d. A. 

Der førtes føl,g,ende I rotolrnl OYer For
h andlingci·ne: 

Til Slrdc var: 
For Gcncra11-d·irektora1.et: 

Gcncrnlsch· læren, 
Konlor ·hrf K. J. Jacohi, 
F'ulclma.'gli" Andrew Jcn,:;011, 
·.\Liaskiningrnior H. L. Havning.

For Dan ·k Lokomolirniand. ]◄ Ol'rning: 
Lokomolivforer H.ioh. Lillie, 
Lok motivfører C. A. Lillelund. 
I.ok om ol i dorer C. i\L Chri I.en sen,
l,okomotivforer K. Johanson. (, ids,tnævntc 

førte Protoko1lle11). 

Ge11em/1;ekrelære11: Del porgsmaal, <ler 
,hel' foreligger til Forhandling, er et pørgs
ma,al, hv rom der Lid1liO'eTe har været ført For
han•dling. porg maalet om der skial ydes De
polfor"landerne et Honorar for det Arbejde, der 
c1· forbunden med de11.nc Stilling, lmr været 
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 

forelagt .F'ina.n ministeriet, der har henvi t del
le ,[il L nningsr,a,8Jd,eL; og da lønningsraadet ud
lalle Belæn ko lighed ved a,t gaa med til Ydelse 
,"i[ Honorar('[, blev pørg, maalet henYist Lil d n 
·Lore �parckommi. sion, der indslilleclc, ,at der
O'aYe cl Honorar Lil Depotforstandere patl Tog
maskindepolc,r.

Da imidlerti•d Tjenestel id komrnjssio.nen 
nedsaLLes, fandt Administrali nen <let rig.tigt og
.-aa -al lade d0nne behandle pørgsrnaalct, der 
h,ar ment. al der kun burde ydes Honorar til 
Depotforslander paa de tedcr. ,Jwor Tjene le
tidsnormen er overskredet. AdminisLralionen 
rnr af den Opfattelse, at man maaltc følge Tje
nc,;lclidsu ]valget i sine Betragtninger. �fon 
ma,allc iøvrigt bede Foreningens Reprmsentan
Lcr Olll at udba.lc sig herom. 

f-lic/1. l..,ilie: Jeg maa gør,c opmærksom paa, 
al del er. noget vanskcligL ,at udtale sig om 

pørgs111aalel eft r Tjenest ti,dssp,arekomrnis
sionens Belænkni.ng, da ma.n ikke ,har givet 
Fo1·cn·ingen Lejlighed til al gøre sig bekendt 
mecl denne, l'oTmod,en ti ig fordi den er fortro-
1 ig. Hele denne ags Behandling har med Rette 
slrnhl nogen 13itlerlrnd, og vi er forbavsede ved 
al hore, al en n 'y Kommis.�ion har haft Lejlig
hc:I til. al kritisere Sporgsmaalcl, saa meget 
lllCrc som denne Kommi's�ion ikke kan siges 
al Hlll'C . ag�yndig paa del Omra.q,de; der var 
i li vcrl Fald kLrn en Rcpi-msen bant for Sag
kundskal:en i · ·c1rnlgel. som havde Bclingels r 
for al udtale .-i.g om Sporgs1rnialet, men ,r1el er 
1murkeligt ud, ,al en Embcdsm,u1,d i t Udv.ailg 
gaar med lil n lndslilling. f01· i et andet L1-
ndg om ,·.amme Syn.spunkl al lage andet tand
pu.nkl. Generalsekretæren;; Ucltalcl ·er om Acl
minislralioncn · Stilling rnaa \'i meget beklage, 
og vi kan ikke l'cll l'C enig med Gc 1ne1·,alsckrc
lmr,en i. 1l l)epotf'orslandern pa:1 Hangc11depo
lernc ikke skal have Godtgørelsen. Gcneraldirek
loren var i sin Tid -enig med o,; i, al Depot
forstanderne skulde være Lokom tivforcrc, thi 
pa,:t den Tid ken•dlc Y.i inl.et til Begrebet ,Y.clel
.�l'I' for Overarbejde«: ma1allc i denne :F'orhi.n
,rlcl.�e gore oprnc:mksom paa, at da man i in 
Tid liehandlccle pørgsmaaleL om Overarbejds-
Pl"ngc, s,;ia, man bor! fra det Overarbejde. Depol
for,t:u1dcrne havde hafl. ud fra den Bcilragl
ning. al der vilde l·livc ydcl de p-aag,dclcnd 
11011:J1:a r. og maalle m�1 n deri' r holde for, al 
1ro11or:1rcn1t' fik Lillrngevirkcndc Kral'I. ]\fed 
lll'nsyn til Tjencslcli•dsspare11ch·algcls Bedorn-
11wlse a I' �pørgsrnaalet. cla ka,n Org1anis,LLio11"n 
ikke anerkende denne som objektiv ud fra de 
i)irPklivC'r, der rnr giYel. at cleT skulde spare:-;.
\Jpnlc ikke. al �'iO Kr. som foreslaaet er ft'or
han,dlingsgrundlag. Yilde sp0rgc. om Bclobcne
ikke kunde rntlcs eflcr Depoternes torrcls�.

Cre11era/.·ekrelrere11: \la11 011 ker at opnaa et 
Hesullal ,al' :\[odel, foestod Lillie . aakdes. al 
man og aa on kede Honorar Lil . Depotforslan
dcrne pa.a Hangerclepol rnc. maailtc gore op-
111mrk;;om paa. ,at cl.i . c Yed al blive Lo1,omoli\·
l'ørcrc haYde opnaaet Gctd'tgørel en for deres 
:\[e'I·arbejcle, denne tilling havde rnan allerede 

t.ao-ct, da man fremsendte ·Sagen til Mini. teriet
og Lønn ingsr,a8!det, og Tjene teti-d }JaTeudval
get havde taget amme Stilling.

Ridt. Lillie omrtalte dette pørg ma:als Be
h an dLi ng i TjenesLetidskommi si.one:n; her hav
{! Regnsk,abs<l:irektøren givet ,sin Til.slutning til 
Spørgsmaalet, kulde bl. a. nævne Herning og 
Odense, hvor man endo<T for sidstnævnte Sted 
havde foreslaaet Ansætte! e af en Lokomotiv
nicster. 

Cie1terali;ekretære1t maalle gøre opmærksom 
paa. at Regn,skabs<:lirektøren da ikke viaT be
kcn•dL med den tidligere trufne Bes,ternmelse .om, 
at Depo,tforst,a11iclerne skulde væTe Lokomotiv
før-ere, kunde ikke anerkende, at Tjene tetids
. pnreudvalget savnede Sagkundskab. Nfod Hm1-
syn ti1l Spørgsmaalet om Rangerdepoteirne va;r 
man bundet ,af den Stilling, Lørmiingsr,aadet 
havde ,�ag,et, da det oversendte Spørgsmaia.let til 

p,arekommi,ssionen. 
C. j\[. Christensen menle, a,t Lønni.ngsr.aadets

Stilling var den, at der ogs-aa kunde y,d.es Ho
norar I.il Dcpolforslanclere ved Rangerdepo� 
terne. 

Genemlsekrelceren: Da agen blev forelagt 
Lønningsraiadet hav-de man straks unclt-age,l 
Rangerclepote-rne, d.a der her -er giv�t Lokomo
ti vførcrstilli:nger. 

Rich. Lillie maalLe gøre opmærk, om. p,aa, at 
Forholdene havde forandret sig fra den Tid. 
og Sagen var nu bl. a. den, at man havde 
tvangsforflytlet Folk til Depolfmstander, tillin
gen; for tocl, at GeJ1eT,al-·eh,etæren savnede Be
mynd,ig,else til a,t gaa m •d til en Løsning i de°[
011 kede Omfang. · 

Ge11eralsel,Tetæren meddelte, at han ikke 
sarnecle Bemyndigelse, men kund,e dog ikke fra
vige , ·i ,i Opfattelse af pørgs.maailet. 
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Riclt. Lillie: nfon kan i denne ·Omgang und
hlde at rcj. c dette Spørgsmaal fol' at fua en 
Ordning paa de øv,rige leder, dog Vlar det ikke 
givet, at der kun,d,e OlJnaÆLS Enighed, me,n ni,an 
kunde ve-1 d,røftc Be,Jøbenes Størrelse. 

Oe11emlsekretære11: Tjenestetids p,areudval
gel har i et enkelt Sted foreslaaet et højere Be-
loh e11cl 21-0 Kr. 

Rich Lillie øn, kede Oplysning om, hvor dC'r 
v,lr forcsla.act ,al y<le Honorar. 

Oeneralsekretære1t oplyste, ait ·man lmvde 
læn'kt a,t y,dc Honorar til Depotforstanderne i 
Sorø, ket kor. As.-en .. Haderslev, Tinglev, 

krlclc. Glvngørc, Aale trup, HoTstehro 'Og 
Skjern. 

Ric li. Lillie onskede at høre Genera.lsckre
l,l:'rens tilling Lil pørgsmaialet om a,t yde Ho
norar rnc mod tilbagevirkende Kra fl, og om der 
cl<L kunde ydes Ov,crarbcjdspenge til dem, 'der i 
sin Tid illgcn fik, ,da man gik ud foa. ,a,t de 
1·il·de opna,a, Depolforstande.rhonoriar. 

Generalsekretæren: Delte Spørgsmaal maatlr 
holdes uden for den for ligg nde Såg·. 
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'DANSK [QKOMOTIVli DEN DE 
Fuldmægtig Andrew Jensen henledte Op

mærksomheden paa, at man· i sin Tid havde 
beta.J1l Overarbejdspenge til Rangerdepotforslan
dere, men ikke for de Timer, som var med
gaaet til deHe Hverv -0g som altsrua ikke vilde 
komme i Betragl(,ning. 

General-sekretæren: M,a;n maa nøje. med at 
laJ.e om at give tilbagevirkende Kraft; øn:skede 
at vide, om :Forerungen lagde Vægt paa dette 
kedelige Spørg maal; purg,te, om man med no
g,en Forhøjelse af Honorarerne kunde se bort 
herfra. 

C. M. Christensen nærede nogen Betænke
lighed th-erved, -deT er jo ·i in Tid gtvel Til agn 
om H-0no1,ar. 

General ekretæren var ikke enig heri, vilde 
cl.og indrømme, -at del var et kyldspørgsmraal,
naar man ,h-oldt . ig til de Ti.Jfælde, hvor Nor
men var overskreden. 

C. A. Lilleluncl: Det er nrulurligvi,s et pørgs
maal, hvem der skal opgøre Normen. 

Oenercilsekretæren var klaT over, at der vilde 
blive nogen Vanskelighed ved Bedømmelsen af 
Tjden, men det vil blive endnu vanskeligere, 
hvis man skal .gaa tilbage i Tiden. Ø;nskede 
sammen med Adminjstrati-0nens Repræsentan
ter at trække sig tilbage for al drøfte Spørg -
maalel. 

Forhrand.lingeme afbrydes. 

Forhandlingerne genoptages. 

Generalsekretæren: Vi har nu drøf.tet Sagen 
og vil stiJle ForS1lia.g om, at der Y'(.!edes et H-0-
.norar af 211-0 Kr., hvor Normen overskrides 
med under 30 Timer pr. Møa11ed; og 360 Kr., 
hv-0r den ,over.stiger 30 Timer, og at der g,aves 
tilbagevirkende Kraft til 1. April 1919, kunde 
dog -0gsaa lænke sig en anden -Ordning; Depot
forstandergerningen er jo e11 GeTning, ,som de-L 
jo er af Interesse at gøre noget for, det kan 
jo have stor økonomisk Betydning for StJa.ls
banerne, kun.de derfor -0gsaa tænke sig, at man 
ydede ,ti-1 ralle, og .at man ydede Honorar efter 
Personaleanta1let ved Depoterne. 

Rich. Lillie var enig med Ge.nerailsekrelæ
ren i, at Dep-0tfor tandernes Forvaltrung kunde 
have 'Betydning for Sta,tsbanernes Økonomi. 
Man ktmde g-odl tiltræde en saiadan 01�ning, 
men ønskiede dog at høre Beløben Størrelse, 
-0g om Muligheden for ,at faa det gennemført. 
Skulde ogsa.a ,henpege paa, al det lkke var ude11 
Betyidning rait se paa, hvilke Maskintyper der 
blev anvendt de for keUige teder. 

Generalsekretæren: Jeg kran tænke mig, at 
der f. Eks. ydede. et Honorar af 240 Kr. til 
Depotfor landere, hvor der var 8 Mand (inkl.), 
og 360 Kr., hvor der var mere end 8 Mand, 
og at denne Ordning fik tilbagevirkende Kraft 
Lil 1. ApTil 1922, men man maælle give Afkald 
paia, ait det- kom til .a,l omfatte de Depotforstan
dere paa Rangerdepoter, de1· var forfremmede 
til Lokomotivførere med denne Stilling for Øje. 

Kunde ikke garantere for G n.nemførelse.n men 
vilde anbefal-e den her foreslaaede Ordni_ng. 

Riclt. Lillie: Del vi,! mulig have sine Van
·k ligheder art bedømme Honorarer efter Antal
af Lokomotivmænd, men maatte an det for 
rimelig&l, ,at man havde flere a.lser, f. Eks. 
240 Kr., 300 Kr., 360 Kr., 420 Kr., gældende 
[ra J. April 1922; anmodede om, ait Foreningen 
i Løbet af nogle Dage maa(,te give en Indstilling 
om pørgsmaralet. 

General:;ekrelære11 var ikke uv.i!rlig hertil, 
men maalle &amtid.ig have foreslaael, al man 
gav Afkald paa Honomr til Rangerd.epoterne, 
hvor der var forfr,emmet Lokomotivførere til 
Depotfor tanderslillingen. 

C. M. Christensen: Man kan ikke fm- al
Fremtid give Afkald, men man kan la.ide agen 
hvile li-l 011ere. 

R-ich. Lillie var enig med Christen ·en heri.
Foreningen kran ikke for al Fremtid lade dette 
Spørg. 1rnwl ude af Betragtning. 

M.a.n ,traf dcrefle1· Aftale om den af Rich.
Lillie foreslaaede Indstilling. 

Hermed ·lullede :F-0rhandlinger.nc.

Forhandlingerne førte .til et for saa 
vidrt glædel:iigt Resultwt, idet de .af Spare
udvialget for lrruaedle H0010T,1HieT blev væ
sentlig forbedrede, og Or,g,ami a,tionem fik 
Lejliiglhed. -ti1l at drøfte Sa.gen og fremsætte 
et udformet F-or,sla.g 1til Fast ættel e af Ho
norai,erne for de fon kiellige Depo,bar. 

I Løbet ,af et Par Da.ge fremsattes For-
1,a,g herom 0ig dette føl'te 1til Enrighed om
-a,gen ved die Forhandlinger del' førtes

herom mellem OTga,niJSwtionen ,FoPmamd 
og �nierwJd.irekitor.aitet. 

agien skuJdie derefter for lrogg · Løn
nin1gs•ra.adet, der ikk.e, har fundet Anled
ning til aJt foretage Ændringer i den mel
lem Or;gran:isationen og �ner.aldiirektora
tøt opna.aed.ie Ordning, men ind,s,tillet d n
nie itil G�e,ndielse. 

O1�g.anisationen har de.retter f.r.a Gen�
rald.ire.k!toratet undler 10. ds. modtaget føl
gende &kri ve1se: 

Under Henvi ning til den her i General-di
rektir.atet d-en 5. f. M. stedfundne Forhran<llling 
med Repræsentaa:iter for Foreningen vedrøren
de Spørg rn-aalet om Ydel. af Vederlag til Lo
komotivførere -0g -fyrbøder,e for Tjen ste som 

. Depotforstandere ved Lok-0motivdepoter, hvor 
der ikke er ansat Lok-0motivmestue, kal mra11 
hervied. meddele, at man ved Ændringsfor lag 
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til Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Fi
na.nsaaret 1922-23 og ,til Forslag ,til Fina:nslov 
for Fin1ansaaref 1923-24 har øgt Hjemmel rtiJ 
med tilbagevirkende Kraft fra den 1. April f. A. 
at yde de bemeldte Tjenestemænd de.r eT tjen -t
gørende paa Depoter, hvor Forstandervirksom
heden ikkre allerede rer vederlagt ,derved, at der 
Lil Udførel en af dette Hverv er ,ansat en Lo
komotivfører i tedet for en 1..okomotivfyi·b0der 
et Honorar, hvis tørrel e fastsættes for hvert 
l<'inan :aar efter Antallet af de ved Finransaarets 
Begyndelse ved vedkommende Depot tjen. ·tgø
l' nd Lokomotivfør0'f -0g -fyrbodere. saaledes 
at der, 

uaar Antallet er 
indtil 4 inkl., yde cl 

5 cl. 6 
7 el. 
9 ('i. 10 -
over 10 -

Honvrar af lfiO Kr. aarli/!, 
., :!00 -
,. :!50 -
.. :lUU - O)! 
.. :1:'>U -

Til de nævnte Honorarer yde ProoenLtiUæg 
·om til ,andre Honorarer, for Tiden 20 pCt.

Del tilføjes, at det en Oepotfor tander her
ef,ter Lillagte Hon-0rar ii. Tilfælde af, at han:-; 
Depotfor tandergem.ing i et Tid l'Um ,af over 14 
Dage var Lage ,af e11 rand.en Tjene tema.nd, vil 
blive udbeta1lrt ,deJlll med et Beløb, som udreg
nes i Forhold til den Tiod, hvori han har be
stridt H verv•et. 

Vi ·skaJJ. nævn de Depoter, der i H n
hold iti1 oven taa.en,de vi I komme i Betragt
ning. 

For 1. D:ii trilot: orø. kel kør og 
01,ehovred. 

For 2. Disti�ikt: A e,n , kelde, Ting
lev, A,abem·aa, Hadrer lev og Lunder koY. 

For 3. Ddistrikt: kern, Rirngkøbing, 
Ho ··te bro, Glyngøre og Aa le trup. 

De inter red vil let kunn beregn 
hvo-r t01t Ho1101�a.ir t v·H bli,· for de for
,,Joelli"e D poter. 

Som vi i Indledr1ii.ngre.n -næV'nede, har den
n aig ha.f,t en Lang Vej •ind n den naaede 
at k mme for til Lø ning og vi findier An
I d11ing rtil .at · ge Gen ral luetæren Tak 
for den Im�ekommenhed, cl r ved <len;n 
Forhandling blev v· t , og førte til c,t 
cf,ter Omsitændi@hcderne r,elrarti v,t tH f,re<l -
� til! nd R, ul-tat.
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UNIFORMSSAGEN 

l den Omtale vi havde i 1·. 4 .af uær
,·ærende Blad a,ngaruende niformssagoo, 
iand:t optrykt Protokollen over de F01·
handl.inger d r var ført mellem Fæll ud
,·a Iget og Gen rald'irektorrutet den 24. Ja
nuar d. A. og af denne f.remgrik det, at 
. drnini trationen, ef,ter a:t pø1·g ma,a,let 
om 'l'id punkitet for d t ny niformsregu-
1.ativ, Lk.rafttrroden var drøf,!Jet vild t.a"e

'

det,ro "pør,g maal op til Ov,ervejel1 .
Di Overveje! 1r er ,nu ,tilendebr.a."W "' 

og Yed kriv !,se frra Giener,aldirektora:tet 
af 2 . Februa,r d. A. har Frcll uclval,"-et 
mocLtå•"Ct fø,lgend 

nder Henvi ning ,til de med Fælle udval
get førte Forhandlinger a.ngaaende Ændringer 
i Unifonns1,egulativet skal man herved meddele 
at Mini. teren har ,approberet, ,at tbemeld,te Re� 
gulativ i tedet for .at ændre .som fore i•aaet 
af parekommi sionen af 21. Februar 1921 �f
fatles i Overen lemmelse med, hvad der ved 
�I ødet den 21�. f. M. opna,a,ede Enighed imellem 
Generaldirektoratet -0g Fælle udvalget om, samt 
at d·et ændred Regulativ erholder Gy1d.ighed 
foa <len 1. s. M. at regne, sa,a,ledes ait d8'1' for iUni
formsgen lan-de, der er eller skuilde have være 
leveret forinden d�nne Dato, regn med den 
efter det �i,dtidige Regulativ gældende Brugslid, 
for sa,a vidt deT den 1. I. M. var forløbet mere 
end Hal\'delen af samme, doa ial der for kind
trøjer i alle Tilfælde gælder den hid ti,d ige 
Brug lid. 

Det er der Her udtr kkelig,t fa tsla.aet, 
a,t Fora.ar lever.in.gen som hidtil sk,al leve
r til 1. April, og at de forlængede Ter
miner før t vil bliv ,gældende fra 1924 for 
di- niform ff kterlh Vedkomm nde.

Paa Grnnd: af at Forhandilinge.rne har
truiklmt saa længe ud, er d "-' ku.n ri:nge 

a,ndsynHghed for a,t 'l erminen kan oy,er
holdle , formodentlig vil den bid.ve endog 
betydelig ov,e·r k;redien, men dieute har i'll 

ar ag i a•t AdministraJtionen ikke har 
kunnet iværk ætte cl nødYend:ige Forbe
rede!, er forinden d n endelig \fgør I ,c 
for la.a. 

V1 kal i denne Forbindiel, tillad o 
a,t hen tille, art Leveranoer,pe frem kynds:l 
,det me t mulige, ,saa rat altfor sitore Ov r

kridel· et· ,af Terminen undg,aa . 
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EN BOGANMELDELSE 

l » Vor tand« fm 28. Februa;r har
TogføT,er J. Chris,toffersen, Esbjerg, faaiet 
op,taget en Artil<:el under ovie11 taaeJ1de 
Overskrifit, i hvilke'J1 Togforieren drager 
til :B el,ts mod den af Forfatter,Efil Emil Bøn
J1 1elycke i Dansk Lokon10'tiv Tidende ::\Tr. l 
optagne Artilæl »Romanen om en Loko
motivfør,e1r« og mocl nærvææ,n<lle Blad 
RedaktøT. 

Hr. Chr,i,stoffor.s•en omtal,er •til aJt be
gynde rmed Hr. Emil Bønnelyc,ke paa ,en 
meg,øt n1ecl, æ,ttcnde Maa;die og l,ådel' mriden
de om ·hve1:1 Emil Bønnelycke er. LF'or aa 
vidt d,eit ,er ,sa,a1edes, at Hr. Glu:i,stoffersen 
viTkeliig ikke v-ed, at Hr. Bøm1elycke efosi-
terer før nu, og ,aJt han endog er ,en af 

vore kendte te yn;gæ Forf,abter,e, ,er d t be
klageligt for Hr. Chri toffe11 en, men skyl
des '"el at han er kommet et Stykk,e bor,t 
fra København, hvor FoTfiatteP011 Emil 
Bø:n.nelycke ikike ,er saa ul endt, om han i 
Esbjerg ,iiynes at være. Men det 1e1· 1 ikkerit 
hte1ler ikke ,saal,edes, Hr. hri,stoffer •en 
kender vrist nok meg·et godt det Navn, m n 
hv.ad han rnaasloo ikke ,·e,d er, iait Hr. Bøn
nelycke i ISl1l1 Tid har væ1-iet ansat som M d
hjælper ved Strutsbanerne og der-f,r.a har no
gen Viden om hvaid en Jernbane er for ren 
Ting. Fo1�di Hr. Ohr-istoff,ru'tSen ikke ved 
dette eller La,der saa, f aar brun Anledning 
ti_! aJt for�l l1e om rSkrædid!er,dreJ1Jg,e der <tror 
,sig berettiget itil ait lu-:utiisere 0,g angribe 
d,arnsk J,el'nbanerudminfotr,ation. 

Hr. OhTtstofforisen omtaler i lutnin
g,en_ af sin ADtikel at RedalcløT1en ,af 
»Dansk Lokomotiv Tidende« haT c1en
Mening, a,t Lokomotivper o,nalet tager ig
becl1st ud i belgal,sk Bely1sning, naar Riam
me�1 omkring idet er sammensat .af Enisi
dig·hied 9g MaJ1Jgel paa Kendslmb til de
"i-rkeligifl For'hold v;ed Jernband.riften. Og
alit dette, f m,dli vi :har 1adet Hr. Bønne�ycke
skrh11e om 1s·1n Bog med I ,avn Under
skrift. 

Vi har paa 100 Henvendel,se foa Tog
før.erkredsen ,svaret, at krrtilden ,taa.r for 
HT. Emil BøiJ'l<nelycJms Reg,ning, ,og af dien 

Grund har vi ikke fundet os foranlediget 
til at itage AiiSJtand foa Indholdet. 

Der yne� os derfor ingen Anlednin g  
fm �ogfø11erkr disen 1til at fa1·e i Ha,rrri,sk, 
end mindr·e ,til rut mobil1 ro lk. Togfører 
Christoffm,siein, vi hær ikl"e fund t Grund 
til ,e!Ler paabcgynidt nogen Pol1emik om 
dette Emne, vi 1er dei-imod mere •tilbøj,elig 
til aJt trn, at HL b.r.i tofter en hai· fund<et
LejUgheden ,anvenrd< lig ,til at sætte T g
føiiea::ne op paa en .saa flabter,ende Bag
grund , om mulig. 

I-:I.aru; Bemærkning om vor En,sidå.g'hocl 
og om v,or Marngietl. p,a,a Kend kab til de vir
lmhlge Forhold ved Jern banedrsifrt tyder 
p,aa, at ham i nog,en G1�ad 1ar den Tro, 
at <kun To1gføæT11e :idde1· inde med et I aa
dian t Kondiskab. - Det er jo jkJke før, te 
Gang HL Chri1 toffersen fortæller os dette, 
hvilket ka;n fOTstaas , aale<lie , at dien Stil
ling han inditaiger, er g,aaet ham n,o;get til 
Ho,"edet, ,at han er bleven ,e,nisidig. 

H:r. lu"i.stoffer.sien ma;a itro, at ,e,n Pe-
1-,:i,octe pa,a ca .. trndive Aar ved Jernbanen 
ikke er gledet 1spo1,løst hen ovie1· ,o,s, men 
at vi .alene ,af d1en Grunc'L har erhvrervet 
os nog,en Lnd igt i de virkelige Forhold 
,�ed J,ernbanerne. - Heldigvis eir· det s,aa, 
og godt er idet a.t ilili:ie Togføn,n•,en al<ene 
kiender Besked med dette, .al,ene høster E1·
f.aring,er. 

HT. Chrie,toff er en siger endvidere, at 
det vau øniskelri.gt om Lokomo.tivmænd1ene 
altid , aa F,arorne, heri ,er vi gan læ enig 
med ham, men det er ikke Reglen 1at Tog
føreren ser dem, tvæ11timod, og aa g.a.ar 
det jo gerne aal,ed s, om det med vo,rt 
K,encLskab t11 Jreænbanie:driften p1ejer at 
giaa, iat Lokomotivføreren bliiv;er F01·
gnmdisfiguren, ham ,c1er ,skydes paa. Er 
di t ikke aaled s, Ih. Togfø.ær? 
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Naiar Hr. Chriistoff,ersen vridere siger, 
i A.i,gumeJJJtationien for Togførerstilli,n
g, ne .Be1,ettiig,el1se: »Hv,ad dier 1sk,al ske, 
hvi Plrud,s·erne ,iklm sLaar 1til, eller hvis 
Bmetterne ,ikke er i Ordøn, hvis Passa,ge
:rierne kornme1· i 'l'rætte, Slag,smaial, bliver 
ygie eller er kommen i forkerrt Tog og i 

ien hel Rækkie ,an1fu,e Tilfæ1d.e, det elrni-
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sterer ikke fOl' den H.erre, , om bilder ·sig 
ind at kende rl'og,en�s Milieu tilbunclis«. -

Alt dette er rnaask-e rio-tigt 110k, vi ag
ber heller i]dZ,e at b triide dette, men hvi,s 
Hr. 'hristoffer,sen gerne vit ind p.a.a en 
Diiskussiion om, hvorvid,t TogføJ·erbeteg
nelsen dækker over hvad Stillingeni Inde
hav,ere udforer. aa k,al der ikke· fra \"Ol' 
Siu,e ,·ære noget til Hinder de.i·fo1·. 

OM "GLIDENDE" LØNSKALAER 

(Ministei:iemes Maaneclshlad) 

Af Assistent ved Polyteknisk Læreanstalt 1::. l,"ii11tl'!kru. 

Ved Forhandlingerne om Konjunklurlillægel 
rn llem Reg,eringen og TjenesLemæ-ndenes Re
præsøn-�anber synes der ,a:t være tilvejeb1�agt 
l�nighed om at gøre den Del .a[ Konjunklurtillæ
gel, der ,bliver •hl bage, »glidencLe«, regule1,et lige
som Dyr,lids,wllæget al' Pristallel. Disse For
handlinger betegner derved e11 Sejr for den 
Tendens, deT stræber henimod at skaffe Tjen -
sternamde11e »fa Le« Indtæg,Ler, si:ta vid'! muligt 
at J,aa hele Lønnen gjort bevægelig efter Pris
niveauet. I edenslaaende Bemærkning,el' er 
lænkt som e,n .Protest morl Tendenser i ,denne 
Retrung. 

I. Den Tankegang, at en Tjene. lemand har
Krav pa,a en »fa ·t« Løn, -at ,han kal have _J1lid
ler til ,a;t ,skaffe sig Lige mange Rugbrød og 
Lammestege, Jjg,e mange Støvler og CigaTer, en
ten Samfundet uden-Om ham er rigt eller fattigt, 
in.dkasserer svim.Lende Fortjene. t,er eller sta.ar 
paa. Fallit.ens H.arnl, forekommer mig direkte 
wnoralsk, s,tridende som ,den er mo,d enhver Fø
lelse .af Solidarilel. Tjenestemt1.'ndene, :E'olkds 
Tjen,ere, maa da virkelig de,\.e godt og orn:ll -
ogsaa i okonomisk Henseende - med det Sam
furtd, de er en Del af; Lider hele Samfunideil. ma,a 
do Lage der s Del af Smerlen, gaar amfundet 
derimod fremad i Yelsland, har de ,e•l Retfærdig
hecLskrav p,aa .at faa ,d,eres Krav forbedrede. Tje
ne. tema.nde.n har med andr Ord ·Kr.av paa en 
1:e.stemt Pla,d i Samfundet, e,t bestemt økono
miS'k Niveau, ikke pa,a. et uforan,d,erligl Ani.al 
LiYsgoder. 

Tjen,e Lemænd,ene har Yi.:tnok og aa ,altid 
hævde.[ ,cl,etlo Pri11cip, al ,de havde Ret 'til en 
Løn, bes,teml p•aa passencLe NI.a.aide v,ed ,de Kaar, 
der blev ,budt Me11.11esker mod samme Uddan
nelse i det pr.ak tiske Liv. Det kan jo dog næppe 
HeTe �\if eni ngen at hævde dette Princip i de go
de Tider -0g bryde med det i de daarhge. Men 
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hvorfor saa ikke k011Sekvent øge ait ti1pa,s&e 
Løm1i11g maiaide·n ,efter det? hvorfo,r bryde med 
d·et ,til FoJ'IClel for Principet: »fast« løn, et Prin
cip, der k.abeT kel mellem Tjene. temændene 
p,a,a den ene Side og del øvrige Samfu,,d paa 
den a.nden, fører til modsaitle økonomiske InleJ'
e S·0r og g<msidig B-i'llerhoo? 

H. Tanken om ·en »fat« Løn s.kal nok vise
,sig uhe11sigtsmæssig i ,del lange 'Løb. Tjeneste
mændene kan ikke sl.aa sig ved den -· og vil 
derfor rimeligvis forlade den-, hvis Tiderne 
aller gaiar -Opad; og del ønige Samfun:d vil ikk,e
finde sig i d•en --og sk,al nok vide at umuligcrø
re ,de•n -, hvis Tiderne ga1;u ne,da,d. 

At en Løm, der alene retter . i·g efter Pri,serJ1e. 
i 'Tider·, hvor dm1 a,lmirndelige Levefod slig-er. 
forer !il en Dekla. �ering af de sa.al-edes lønnede. 
er,, aa indlysende, at der ikke behøves at ·pi'l
des Ord paa det. Og saiadanne Tider v,en,der jo 
nok tilbage; •derfoT borger de . t.ad·ig :fortsatte 
11alurvi,d,en, kal:�ligc, og tekniske J<romskridl. 
)fon vi saa Yil Yrore glade fo-1' vor »faste« Løn'? 
Vil del smage os at ,blive dist.ancerede økono
misk af a.Jle an-dre? Del fik vi dog vist ·nok ,af un
der Krigen. 

?Iren Forkæmpe,me for den • �a,sLe« Lø.n reg
ner utviv,Jsomt - og vel desværre med Helle -
med en langvarig Tilbagegangsperiode og Ji.a.a
l;ecr l'OO delle Lønni11gsprincip at f.aia. Tjenesle
mændene kaanecle for Nedg.angen. :Nfon d l 
ikke e,i· grumme naivt? Naar Samfundets Ind
tægter g.aar ned,ad, vi-1 d•øl. næppe være muligt 
at sælle Skattepr.ocen'len op, selv ved Hjælp af 
ind·irekle Skatber; allered,e nu lyder der højrø
s,tede KTav om at reducere de ut:aalelige Sk,at
lebyrder, Kr.av, ,der med vo•k.-ende Depression 
vil hlive ,stærkere og -stærkere. M:en kan Skat
teprocenten ikke Scl:ltt.e.s op, ma,a St.a,tens Udgif
ter bri�1gi ned for a,t svare Lil cLe fonn.i11dskede 
Indtægter; og de,t kan ikke i Læng,de,u ke ved 
at udskyde Byggefore'lagender o. :I. t·il bedre Ti
,clm·. :M:a.aske der e,ndnu kan findes nogl·e en
kelte Poster, pa,a hvi-lke der kan pares; men 
hv,a,d der indv111.de,s paa den Vi., vil desværre 
næppe Tække langt. En Ned.-kæring a.f Lønnen 
l'il derfoT melde sig som 0.11 Nødv-e-n-digh.ed, hvis 
Tid•eme yderligere forværres. Bliver Konjun.k
t u rtiUæget gjort m·ørligt, kommer selve Gnmd
lønnen til .ait. holde for; kun en Lø1mingsned,sæt
le-lse kan i Læng,den skaffu Balance i Statshus
ho1dningen. - Resulbatøt ,af d1e,n »fas1te« Løn v:il 
derfor bliv,e, at vi i r,edgang lider kommer ned
ad .og i Opg.angstider ikke op,acl; og v.i kom.mer 
ad ,denne Vej .aldrig ud over det evindelige 
Trækken i T-0v om •Løtm-en, som vi dog ,sikkert 
alle er kede af. Og skulde det endelig kunne 
Jyk.kes os i ,da.a,rlige Tider .a.t slippe for a.t tage 
,·or Del fuklt ud ,af d,en almindelige Nedgang, 
vil dette Resultat kun blive købt paa Bekostning 

, 

I' 

r 
\ 

s 

" 

l' 

;; . 

,.. 

l • 

• 

.. 

.., 

. . 



'DANSK lqKOMOTIV Ti DEN DE 

af en Bitterhed jmod os i den almindelige Be
follming, en M:odvilli•e, vi 11æppe kan være tjent 
med al vække. 

Slutning. ETI •automalisk virkencLe LoJ1nings
maade <tiltale•r os ,sikkert alle. M:e11 T,anken om 
at ,skabe e'Il saadian voo Pristallets Hjælp er li
det mor:ailsk og raf tvivlsom praktisk Værdi. Der
imod 1har vi i Samfundets samlede som skatte

pligtig opgivne Indtægt et Tal for Kanjunktu-
1·erne, hvorefte'l· Lønnen kan reguleres. Det er 
jo dog af d<emn,e Indtæg,l, Lønnen ska-1 ,tages; 
hvad er dia mere rimeligt e,nd ·at dens tørrel e 
va1•jerer propor<tion,aht med den. Kun he-rved 
ka TI. de'l· nara.s ,en· rationel Løn'llingsmaaide; kun 
herigerunem kan Tjem�stemænd,e11e og den ov1·i
g,e B€folkning faa fælles økonomi, ke l TI'tere ser, 
ful,d.t ud komme Lil al cJeile godt og ondt med 
hinianden. 

RAMSAY'S ELEKTRISKE LOKOMO
TIV MED TURBINE OG 

KONDENSATOR 
(Ved Otto Bendixen}. 

Øn,skel om �orbedret Økonomi ved Jem
banedri,f<t og i Særdeleshed ved Loko.moti verne~ 
Vand-, Kul- ,og Olieforbl'ug ha,r i ,de rs·enere Aar 
trængit .sig •stærkit paa, og man er i sa.adanne 
Lande som Amerik,a, lbal�en, Schweitz, Norge 
og S'Verrig derfor 1kommet ind paa. reL vicll
gaaende Ji\n·søg med Dampturbine-Lokomotiver. 
Saaloo.es har anerede i læng,ere Tid et Turbine
lokomotiv været i regelmæssig Drift i Sahweitz, 
hvor del sammenlignet med ,andre Lokomotiver 
a.f samme Hjularrangement, nem!i,g 2 C, har 
givet gode økon:omiiske Resulta;ter. (Lokomotivet 
er -beskrevet i •Dan�k Lrok.-Tid.« Nr. 7, 1922) 
Ligeledes i Sverrig er man komrmet rnt vidt, 
idet det aakak1te Ljungstrømske Turbineloko
moli v, efter at bia ve været prøvet i Person tra.fik, 
nu er undergaaet en mindre Forandring, som 
:':lkulde gøre det hedrc l'gnet omsaa for God,-;-

trafik, og nu a.tter er i Drift p-aa Stock,h'01m
U p sala-Lin i en. 

De Sagkyndige er tiadi•g iidt i Tvi,vl om, 
hvilket Overføringrsmiddel me1Hem Turbine og 
Driv�1jul, der er mest velegnet, lige om de11 
Kendsgerning, ait Turbinen kun kan løbe den 
ene Vej, jo er ret gene1,ende. I Sdhwei,tz an
vendes Tan�ihjul ·ovenføring, li.ges{)lll] man der
har forsynet Lokomotivet med en •iBaiklurlbine«. 
Systemet r for saa vidt goclL nok, men a,f 
Vægt- og Pliadshensyn kran ,Hakturbinen« i-kke 
gøres lige saa . tor og kra1ftig som ,Frem
turbinen«, og detle er jo en Fejl, om ganske 
vi t ikke betyder saa møget i regelmæ sig· Per
so11trafik, men som er meget fremtrædende• i . 
andre Grene af Drirf,ten. 

iE'or flere Aar siden kørte pa,a den goonle 
frarns'ke V,e 1bane nogile af de saakaldte ,Heil
ma:nnske Turbinclolwimotiv,er«, h�,,or den i Tur
binen udvikfiede eller udnytJt.ede Energi omsat
tes i Elektricitet, om alter udnyttedes i elek
tri. ke Moiorer. Dette Princip anvendte:-; til vi
uere For, øg 1IBÆ1 N,orth 'Bri1i h Railway i Eng
land og re ulterode i ,Reicl-RaJ111say's Tuubine-
81ektri kc Lofkomoti v « . 

At S_agen tog� meget alvorligt ;;es af den 
Kendsg,eming, at man . mdig i England, hvor 
dog Kullspø11gsmwalet maa anses for a:t være 
af underordnet Betydning, eksperimenterede, og 
nu for nylig er det idste nye paq dette Om-
1·aade, nemig et »R-amsay Kondensator Turbine
Elektri k Lokomotiv« Hlevel bygge-t lil London 
Nor�h We tern Ra.ilway, hvor det fo1,eløbi,g •er 
blevet stalioTieret i Hiarwidh, for under Over
til yn af Banen Di tri'kitsi,ngeniør al prøves i 
al mindelig Trrufik. 

»Ramsa y', K-onclen ·ator Tu1•bi ne-ElektriskP
Lokomotiv« (se Fi-g. I) er konstrueret ruf Mr. 
D. lit. Ramsa.lJ a,f Firmaet »Ramsny C'onclen1Jing

Loco111otice Co. « , men det er bygget. pRa »Arm

slro11g, Whit1vorlh & Co.s Scots1voocl \\
f

orks«.

Lokomotivet be,·ta,ar a:I' Lokomotiv og Tender,
men maa betegne,; sorm n �vlaskine a.f 1 C + C l
Ty,pen, idel man ved ogs,aa at forsyne Tenderen
med Driv"·ærk . aal,edos udnytt r dennes Ada1æ
sionsvæin. Lokomotivets Kedel, som forøv1·igl

Fig. 1. Ramsay's Kondensator Turbine-Elektriske Lokomotiv. 
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er ret højt beliggende for ,a,t give PJad til det 
underneden liggende 11a kineri, ligg r med sin 
Center-linie 3,08 llil over kinnetop, men adskil
ler sig ikke særligt fra andre Lokomoti vkedler. 
Den ,har et Risteareail paa 2,64 m2 og en Hede
Uade ,pa•a J30,9 111.2, ihvori dog ikke O1'erheder
ihedefladen er medregnet. KedeLtry il<lrnt er J4 
A bm. o,g Ovethed11ingen ansatte til 150 ° C. 
Der anv0ndes Haandfyring men kurnstigt Træk, 
dia · -den til ,Fyrets Foribrænding nødveindige 
Lwftli.1føl'se,I ikke fremmes l'ed pildedampeus 
Pa sage gennem Skor ·tenen, hvorimod en lille 
srlv, tændio-, turbinedreven Blæser findes til 
n('Ue 1' ornraa,l, b vilket amt i dig fordr,er !lufttæt 
A:ikakas e. Denne Blæ er, samt den tore Kø
levcfte (se ,Fi,g. 3) i Tendernns Bage1J1Cle og 
Kon-densa,toren er leveret hen hold vi,s ai 
Messrs Peter Brotlierwoocl Ud. og Mirrlees

Co. 

Under KecLlen er Turbin n monteret. Denne, 
.�om er a.f ,Mange Trin , Høj- oo- La:vtryk -
typen«. er 1;amme11 mNl Generatoren, med 
hvilken den Yed bevægelig Kob'ling er fo1,bun
det, leveret af »Oertikon Værket« i Ziirich, 
Sohweitz. Spild,edampen for Turbinen ledes 
gennem et Rør all tor Dinn011 ioner til n 
Overfl,adekondensalor, om er monteret paa 
Tenderen. Denne Overfladekond.ensator er for 
. aa vidt .af en . æregen Type, som at Dampe111 
ikke lrømmer uden om Kon-densa,torrørene, 
men gennem disse. Kondensatorrøn'nl? er mon-

Fig. 2. TurbinelokornotiH'l ;;et for[ra. 

fig. �- Turbinelokomotivl't HC'I ba!{fra. 

t1? ret i r orm. om et BuT, idet Rør ne. ene End 
c.r at fast j et Kammer i direkte F-orJJindel e 
med Tu'l•binens store pilcledam1Jsrør, medens 
Rørene anden Ende er fastsatte i et Kammer 
med d -irekte Afgang til den lurbinedrevn ro
lerende ugepumpe, srun -tager Kondensatet, 
Fortætning vandet, og befordrer dette til Føde
randstanken, hvorfra det atter af Fødepum
perne lrykike gennem Fødevandsren er*) ·og 
F'ødevancl forrarmer for derefter abter at gaa 
pa-a, Kedlen. aaledes fuldbyrdes Vandets 
Kr0cl.s1løb, Fødevand-Friskdamp-Spildedamp 
Kondensvand-Fødevand. 

He.\c de,t Burforme,de Konde.11sator y, ·bem er 
monteret ,i valevandsbeholderen paa Tenderen, 
saaJ1?des at s-aruvel Ti•l- som Afgang rforegaar 
gennf'!m cle hule Akselender, som !hvilende i 
Lej r tillader hele Buret at rotere lang omt 
rundt. 

3 

I elle har den Fordetl, al valevan-det i dels 
Tietholclel', hvis Top forøvrigt er aaiben til Lur
l0n, delsvi, l\·inges ti-l at cirkulere, saa;lecl. � 
at del nnnwro Svalevand stadig kommer oven-

*) l Beskrivelsen ar delle Lokomotiv i det en
gel ke Tich;skrifl ,The Locomoti-ve« staar ikke om
talt noget om en Fødevandsrenser, men det maa 
betragtes som givet, at en saadan findes, da Kon
densatet fra en Turbine sikkert vil være for olie
blandet til at kunne anvende i en Lokomotivkedel. 
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paa, hvor del afkøle ,a_f den Lu fl lrøm, o;m af 
Køl viften i Tenderen Bagende (:Bi,. 3) ladig 
·e,ndes ind Ol'er del.

Turbinen, som mocllager .Dampen paa J/4.
Alm. Tryk, lader clem1e paa . in Vej gennem
Høj- og Lavlr k afdelingen og videre genn m
det store pildedamp rør 1il Konden,·aloren,
ekspandere helt nc-d ti1l 27 5" \'acuum, ·hvilkel
id.-tc dog ti!lj,ge under. !ølle noget af den
·elvstændig roterende uge,pwmpe. Ved Turbi
nen 3600 Omdrejning r pr . .J[inul og med del
nævnl-e :27,6" (0,07 kg.) Vakuum k,an den trefa
se IP Veksel lrøm creneratoi- udvikle ØO kw, 600
\'oLl, ·om den leverer til 4- Stk. trefa ede V k
:-;cl.'lrøm motorer, der hver kan udvikle ::.7."i
H. K. Generatoren r for lærkel med en sær
s,k ill Ligestrøm. generator ·oim clril'e ai en
Hjæilpetu1 bine, og b111 laialc en Over•bela tning
paa 2ii pOl. i ca. '/, Time. To af d fire 11 o
lorcr r montere-I paa Lokomotivet, hvor de
gcnn m Tandlhjul ·udvek, ling 01·erfører dere,;
1301·ælge,l e lil en paa tver liggende Blindak el,
som b0vægelig i solide Lejer og for ynet med
Krumlapp og Kontravæg;t paa hver Ende
01·e1i[orer Bevæg l en til Drivhjulene ·ved Kob
belst,l'ngcr af I Profil, men mNI. u.'lilbare Pan
der.

l F'ør0rhuset frnde roruden den æd1·anli c
rmalur paa Kedlen og de sædl'anlige Ap-pa

raler til TrykllLflsbrcmsning. -_an-ding o. s. "· 
ti,Uige en el ktri. k Kontroltavle og cl do. Kon
trolapparat. Lokom livet gøres kJar til Kør, el 
v cl 0J)fyring paa sædvanlig :'.\[aade til omtrent
ligt Al'liejdslryk. ! I rende Blæser aill'endcs 
0rter Bc-11ov, ugepumpe, Kond nsalor-Hote-
ringsma kineriet g det Kølevirfte saml en 
F'ødepumpe sællei,; i Gang. Turbinen og dens 
Oliepumpe kontrolleres, gøre klar og opvar
mes forskrift ·rnæ�,;ig. Luflkompr ssoren til 
Hr m:;erne, Turbine og Generator . tartes g 
naar Gencralo1·0n hat· opRrhijdct d n fcrnodn0 
Spænding 0r Lokomoti,·et kolar til Brug. 

�alurligvis tilpasse. Turrbinen Omdrejnin
ger omtrentlig efter He,hovel. men forø1Tigl er 
LokomoJil· l da at b tragte m en Kombination 
af n I{ ra.flcentral og en elektrisk fotorvogn. 
og .·om sid tnærnle manovrc>re. ·del af Føre
ren, id l at Fontndringer af Kør.elsr l.11fo
gen udelukkende ·hr ved al ,;kifle de fire Mo
torers Omdrejning retning. med0ns Turbine og 
Gen0ralor u.forslynel forlsættrr d0res Løb. 

Te11cler0ns l ndc>r t I er omtrent som Loko-
111otiY0ts, og cl0ns l)l'ivværk hc.·JRar af de an
dre to trefa ede \'0k. elstrømsmotore<r pa.a 27:'i 
Fl. K. h rnr, og lige om paa Lokomoii YC'l overførc> 
drres Omdrejning genn m Tandhjulsud1·eksling 
til en afhalancerel Blinclak el, hrnrfra l eyægel
s011 ved Kobbel. tænger gaar l'icl0rc ti,l Driv
hjulene. 

Tenderen, Overdel 1be laar ai[ et Kulrum 
mcrmest E'orerhuset. Del rummer kun ca. 4 l. 
Kul, hviket l'el maa ige al ncre en lille Be
holdning for en To.,.ma. kine med en Trækkraft 
paa I 1 000 kg. Bagved Kul rummet findes 
Svale-vandsrummet med det roterende' Kon
den aitionsi,;� lem, om hagtil ,afslulles m cl den 
i el slor'l Hør indbyggede Kølc1·ifte (Fig. 3). 
Ji'odevand tank n finde ba Kulbcholdningen 
men paa itlen af valernncl betholder n. 

Ile Drivhjul paa 1 aade Lokomotiv og Ten
der er 1219 mm i Diam. og hver bremses aJ 1 
Hr mseklod ved Trykluft. 

Desvæne savnes aH mere indgnaon-de Bu
skriveiser af cl nne intere sante Lokomolivtrpe 
og dens lij,l'lpemaskineri, saa Yi maa nojef: 
m cl al brin" nogle enkcite Hoveclclim n io
nrr. 

Lokomotivets 1,ængde om Ku fferne 
Hjul tai1d nml t. 

fn t 
Drivhjulsdiameter . ... . . 
Akseltryk pna Drivhjulene. 
Damptryk . .. . 
Risteflade . . . . . . . . . . 
Total Hedeflade . . . . . . . 
Forreste �1 a ki ne Total vægt . 
Bage te 

amlet Vægt incl. 10 m:J Vand 
Adhæsion væ"t 
Trækkraft ..... ...... . 

�1.1' m 
I ,0 , 
4,9 , 
1219 mm 

. c. 9000 kg 
14 Atm. 

2,63 m" 
134,9 ' > 

67,25 t 
63,50 t 

1 :-30,,fi t 
10 /> t 

J l ,o t 

25 AARS JUBILÆUM 

Den I. April kan følgende Lokomolivførcre 
rejre :Hi Aar,dagen ror cl0r0s An ælte!. , om 
Lokomotivmænd. 

Kobe11/wv11. P .  Johan en, Roarsvej 31, 1-•• 
I• .. J. C. P der.en, Vestend 12 4., B., . J. Ol
:-;en, BlegdamsYej J30, 2., Ø., C. M. Højer, �r 
Carlsberg1·ej , .. 1�., B., P. B. C:lau en, dr. Boule
ra.r-cl 100, 1, ... B .. B. l lersen. Hriberg,' \116 14. 
I. , . Urauballc, Kjelclgaard,;1·ej 9 a, 2,. Va.lhy.
K. A. Han,sen. 13 rg,erbo 6. Log K. T. Florcn'lz.
:'/',dr.} riharn gade 12 A, 2., Ø.

1yborg. :'.\I. C. P dersen, Kongegade 11�, 6g 
P. O�:en, •:'.\ty Ca tie«, van dam gade.

truer. T. P. Tomas en, 1 yg,a,de 13; J. B.
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Andersen. Kirkegade 6 , og . C. L. F. 
Schophuu , Mun<lberg aJl6 2. 

Kalundborg . .H. P. \. Ronne, Bjm'gel 41�. 
\'wndrup. J. H. Larsen, Je>r.nbanerej. 
Aarl,u s H. 11 .. J .• J. Vil)('rg, Ole Rømers-

. gaclr :2, 3 .. '. '. Lrng Nici. e>n. Biilowsg,ade 63, 
I., H. ,,. Gro.-e11. H. Broge g:id 6, St., N. L. 
.'\iclsen, J<risliansg,acle :29, :2., P. . Anders n. 
Ticlgcn,;pl::i,cls I 0. 2., C. V. . Hasnm en, Oden
sPgade 1\ \' . .ri. l\lorten ·en, De ,\lezasv<'j Hl, 2., 
• • •• J .• 'ol'cn. en, H. 13roge ·gade 8, 3., og E. 11.
Qlsrn, .Jrcgrrgaa rd ·vej J 32, 2.

Aarlrn. Ø. S. K. , orense.n, vVjJ]emoE> g.a(le 
14•. :2. 

Aaleslrnp. 1-1.. L. H .. E. Morten. n. Vcsler
lNI 3. 

Ha11drrs. . . L . .  \likk 1.- n, 'en.ncl ·gad 4-. I,. 
A. C. ,hristcn. n. Vihorgvej 3:2, 1,. og H . .I..
I hrn. en, li'yrnsgflde 2, 2.

8/m11derlior{J. Tr. P. P dt'rsen, øly&tkvar
lp1·rl. 

Vibor{J. A. ,,. D. Ila mus,;en, J llandsga,dc 
I :2. St., og G .. J. P. n. øby. Gother:sgadc 2.L, I. 

/•'rederiria. ·L. P. Larsen, jælland gade 106, 
I" J\. G. Keller, Dalegade fil, 2., og J. D. Hubert, 
CalYinsvej 3, l. 

Gedser. R. L. H,an en og J. C. P. :tviad en. 
8/agelse. I<' . .\I. Ra mus _,,n, \'alclemar. cradr 

(i. St., og .H. Peter en, Herluf Trolle Yej 
Aalborg. II. Poulsen, Ro cn1lund gade 6, 3. 
Korsar. I�. . Rohde, Renej 37, og M . .J. 

C. Mygind, Dyrhauge vej 4, t.
Assens. \'. T. E. L1111d, l. Kirke træde 1.
/,a11ga1r. L. P. �iel en, P. 1\.framrnen.
Esb.ieru. L. V. A. -:\Ti Isen, .Nygaar,dsvej 1-3, ,t.

DELEGERETMØDE 

INDKVARTERING 

Dcllagerr i Delegerelmødcl JQan ikres Ho
lrh H'1·clse, naar Ønske derom frem. ælte. inden
I 'i. Apr,il til undertegnede. .. 

· 

\unliclig I des opgive!. 0'!1 del' 011 ke:s en
kelt cllrr clobbell Værelse og fra hvilket Tids
punkt \'rel'clsel onske og naar Frej c finder 
SIN!. 

l.okomolivfyrbøder Carl / Jelerse11,
. Lundhyrsgade 1:2, 4-., arhur-;.

,,JERNBANELIV" 

\'i lakker herved ærede Indsendere for de 
mange •til endte Bidrag . .\kmuskriplerne skal 
- h voT ,det er ønsket - bli Ye tilbage endt.

Vi haalXJT aet kuDJ1e tilsL.ill Bidragyderne 
L F:k emplaT af amlingen til moderat Bela-

1 ing. Til enkelte ørre Bidragydere bar vi 
tænkt al ende et Friek emplar. 

Drl er Hen iglen at søge arnlingen ucl'givel 
ved ,J ulelid, og for ait faa et Overblik over Ar
t;cjdet v,il vi gerne ,l de o� me I delt, hvorvidt 
Hiclrag kan ventes, idet vi gaar ud fr-a, at mange 
i drnne Tid er i Færd med at ncLl. hiv deres 
l�rindringer for Lil in Tid al sendr o. dem .

Har nogen Forslag a,t gøre i nogen Hel
n i ng, mod tager vti med Tak sruada1rne Lil Over
,. jel e.

Ringkøbing, i Mart, 
H. Ol en,
.AJ . isl<'n l.

1923. 
K. Jepvese11,

A sislenl.

KO!'iJUNKTURTILLfEGET 

Paa Gnmd. af ral Rig dag,en ikke endnu er 
f1:erdig med Beliandling iaf Lovfor. laget om 
Konjunkturlillægel, vil der ikke til I. April 
bliYe udi: Lait K011junklu.rLillæg. elv om For
slagrl skulde bb,·e ophøjet til Lov nu, vil det 
ikk ncre muligt. Der vil imi,dlertid af alle 
de Tjene ·tcmænd der har med Udfærdigelse af 
l.ø,mi,ngsli. Ler m. m. at gø1,e bbve sat .alt ind 
paa. at dbeLalingen kan foregaa c11 af de før
sir Dage i iraaneden. 

STEDTILLfEGET 

Lønningsraiadet har fornylig færdigbehand
lrt Forslagi:,l om tedtillærr for det kommende 
} in'.ln aiar. 

Ramlers, .AJalborg og Kolding fore. laas ryk
ke,! op i høj sl.e ats. Rønne og ilkeborg flyt
tes op i næshhøje te at., og k,elskør og Hasle 
nkkes ned ,i lave Le Klase. Riaadet. tille'.l' end
Yidere Forslag om al Bir1erød, Taastrup, Kok
kecl,tl, H:arboøre, \ ri t og Nivraa faar lillagl 
lave Le Sat:. 

Del foresJaas en,dvidere, '8Jt der tablere en 
lirrn. OTdni1Ilg for de ønrderjyd,ske Byer, som 
for de fil'e slor,e Byer Ve<lkommm1de ansælles 
Lil næ.·lbøje 'le ats. Graaste;n og mellem. tore 
Byer æLLes i als c, og dertil kommer for .alle 

teder el Tillæg af 1:20 Kr. aarlig -, dog ikke 
orer � pCt. af Grunchlønnøn. 
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SYGEKASSERNE 

Vi har fra Sygeka.ssens Forma,nd modtaget 
Jølgende: 

Da baltsbanernes yge1a ser.s Udgifter lil
Befordring af Læger ved ygebesøg hos Med
lemmerne er 1Steget i meget høj Gr.ad, hiar Kas-
erne B tyre'1ser for,etaget en Undersøgelse af 

GruTuden til tigningen og har gennem Jern
baneJægerne erfar,et, .a,t de hetydelige Befor
dringsudgifter for en væsentlig Gr,ad kylde., 
at Medlemmerne for det første i J10jere Grad 
end andr,e Sygekas emedlemrner lader Læger;ne 
.tilkialde, og at de paagælde11de dernæ t om Re
g l ved Afgri.ve1se iaf Rekvisitio,n paa ygebesøg 
w1dlader udtrykkelig at gøre opmærksom paa, 
om øjeblikkeli,g Lægehjælp er paakrævet, ,eller 
om Besøget kian henlægge til Lægen sædvan
lige Tur. 

aar Lægen uden nærmere l<"'ork1aring -
ofte paa anden eller tredie Haiand - modtiager 
Anmodrung om at aflægge B øg, maa han som 
Regel g,aa ud fra, ·at han skwl møde ,expres, 
hvilket medførnr en ofte ret stor U dgif,t for 
,Sygeka en till. Betaling af Befordrh1gen. En Be
fordringsudgift af 10-20 Kr. pr. Besøg til Pa
tienter paa Landet •er ret almindelig. 

Foranlediget heraf tillader Beslyrelsein sig 
a.t bed Redaktionen om i Bladet at optage en 
Hen tilling tiJl Interes enbemc om at medvirke 
til de .amhandJede Udgifters Ned,bringelse, bl. 
a. v,ed
J) ikke uden Nødvendighed at tilkalde Læge

til Be øg i Hjemmet,
2) sa,avi,dit muligt at afgiv,e Rekvtisition paa Læ

gebe øg æ.a bet�ds, at Lægen ktan aflægge
Be øget paa ,sin sædvanlige 'Tur,

3) altid ved Rekvisitio,nens Afgivelse at gøre
-Opmærksom paia, om Besøget h,as,ter, eller
om der ønskes Lejlighedsbesøg.

tationerne, der som Regel modtager og 
viderebe ørger H.ekvtisitioner paa Lægehjælp Lil 
.i\fodlemmer paa Landet, l:ooes yde deres Bi-
tand .til ,disse RegJers Overholdelse, bl. a. ved 

at henlede Medlernmemes Opmærksomhed paa, 
at de ved ikke a,t ovei,holde R,egleme, udsætter 
Sygek,assen for betydelige Udgifter, der even
,luelt ma,a indvfodes ved Kontingentforhøjel o 
eller ved, at de-T paalig,1es ln teressenterne en 
Andel af Udgif.ten. 

Jern_ba,nelæge Gu.nni Busck er bortrejst fra 
7. til 23. d. M., .og hans Pr.aks-is i nævnte T.ids
rum vareLage ,af Læge 0. Neumann, l

s

,ltan,ds
Brygge 15.

Ko11. ultatio11stid: Kl. 1-2 s.amt Fredrag Kl. 
6-7.
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HELIUM TIL LUFTFARTØJER 

forsøgtes under Krigen af U ... A. I fodsæt
ning til den ,brændbare Brint, er det ufarligt, 
men forekommer kun i ringe Mængde og er 
ret dyrt ·at fremstille. Heliwn - af Helios, 
Solen, - fordi det førnte Gang paa,vistes i ol
atmosfæren ved pektralanalysen - kan frem-
tilles a,f · ranerts ved 1Beihandling med fortyn

det kogende vovlsyre; del forekommer ogsaa i 
�alurgas og i Mineralvand, som kan indeholde 

a 9 pCl. Rehum i Luften, men elv indgaar 
det ikke nogen kemisk Forbindelse med noget 
andet Stof. I 1915 begyndte man i større til, 
at fremstille Helium af Naturgas i Kansas ved 
at gøre denne draabeflydende efter Ljnde's Pro
ce ·, hvmved ma.n i Tri.rn kan opnaa en LuHmt 
med 92,5 pCL. Helium, idet Resten er Kvæl
stof. Dette fjernes ved Hjælp af Trækul, om 
omtrent fuld tændig optager dette i i,g, og Re
sullalet er da en 94 pCt. ren Helium til Fy,ld- · 
ning af Beiholderne i Luft kibet bærende Del. 
Dets Vægtfylde er to Gange Brintens. 

}i ørst ved lutningon af Aaret 1921 lykke
des ,det U. . A. at ende ·siit første styrbare 
Luftskib med Helium Luft som Bærekraft pa,a 
Prøvetur, og paa Baggrund aE den kendte 
Ulykke med R. 34, og de andre Luftski'be, der 
er forulykkede ved Eksplo, ion af Brinten, og 
brændt op, var dette et stort Fremskridt. 

Medens •en Liter Helium vejer 0,18 gr., er 
Brint kun halv ,saa tung; det amme Riunfang, 
en Liter, vejer ved 0° og 760 mm Tryk kun 
0, 99 gr. ]forskellen i Opdrift evne er dog 
langtfra saa st-0r, skønt don almindelige Betragt
ning vilde 1J11ene, at O,pdrifl og Vægt.fylde rnaalle 
være proportionale. 

Denne Opfattelse er dog forkert, thi som 
Sammenligning maa elvfølgelig anvendes den 
Luft ki.bet omgivende Atmosfære og Opdriften
bestemmes af Forskellen mellem Luftarten -
(Gas ens) - Vægt og Vægten af den fordrevne 
Luftmængde - (Atmo fære). For de to -
Erin l og HeliL�m - er :V orholdet saaledes, at 
kan en vi Mængde Brint løfte 75,14 kg., vil 
lige tore Mængder Helium løfte 69,58 kg. og 
d011 id.i te Luftarts Opdrift bLiver aal,ede, 92,(i 
pCt. af Brinte:n.s. 

Blande de lo Luftarter i Forholdet 5 pCt. 
Helium og :L5 pCl. Brint, som er langt billigere 
at frem tille og lrod Brintindiholdet uantænde
lio-, bliver Opdriften 93,4 J.)Ct. af Brinten . 

.. 
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'DANSK lQ.KOMOTIVliDENDE 
Ei1 yderligere Fordel er -det, at Helium 

langl mindre end Brinten er lilhøjeig til at 
sive ud gennem det omgivende Hylster, og et 
Luftfartøj vil kunne bevare sin Opdrift ca. i;3 
længere Ti<l, end en Brilrthallon, Ligesom Ka
hytternes !Stilling i Fo11hold til Hylstret væsent
ligt kan forbedres. Hidtil 11ar man af Hensyn 
til Forbrændingsprodukternes Afgang fra Mo
torerne, maattel anbringe di se i. nedhængende 
Gondoler, hvorved Drivtrykket fra kruen fjer
nede. fOT •langt fra Længdeaxen. og Hes•tekriaf
ten .forøgede derfor 'betydeligt, paa Grund af 
Luflmod tand etc. og delte skulde ikke mere 
være nødvendigt. 

VERDENS STØRSTE DIESELMOTORSKIB 

hygges for Tiden hos Fairfielcl i Glasgow; det 
sk.aJ. øfiter O1Jgive:nde være paa 22 000 Tons med 
Sulzer Totaktmotorer paa 1.2-13 000 H. K., og 
med Hjælpemotorer paa til ammen 1 500 H. K. 
Skibet skal anvendes i Pas agel'fart paa -Ny 
Zeeland og er forsaavidt interessant, som det 
vist er -det første store Pas-sagerskib med Diesel
motordriH, og det største Maskinanlæg, !hvor 
Maskinerne atlbejder i Totakt. 

NY ENGELSKE DAMPTURBINER 

English E-lectric Co. fabrikerer nu Damp-
1 ur-biner fra 100 KW og 5 000 Omdr./M

. 
op til 

�O 000 KW og 15000. Skovlihjulenes Konstruk
tion er forsfellig efter de forskellige Formaal, 
enten Curtis' Hjul, hvor Dampen -expandere 
fire Gange, for derefter at gennemløbe flere Ra
teau Hjul eller to Aktions:hjul. British Thom
son-Houston Co. fabrikerer Turbiner med Cu_r
ti - i Folfuindelse med Rateau Hjul fra 750 til 
30 000 KW. 

Damptilstrømningen reguleres ved Hjælp aÆ 
flere Ventiler, som bevæge. ved Sving,hjul,sre
gulator i Forbindel. e med el Trykoljerelæ, og 
elvvirkende Regulering af Tætningsdampen til 

"Pakdaaserne. 
He1ihjemrne ,hævder AtlasdMilpturbinen sta

dig sin Plads ()IVerfor alle udenlandske Kon
struktioner. 

BYTTEANNONCE, SØNDERJYLLAND. 

Da Redaktionen har forlairt Adressen paa 
Ind1<enderen af B_vtteannoncen Bil. mrkt. >)Søn
derjylland c, bedes den paagreldende omgaa
ende indsende Adressen til Redaktionen. 
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Lok01noli-vførerafde'l!inger. 
København G. F,orman,dens avn og Adr. 

rette· til: ·T�. M. chmidt, Svinget 17, 3. S. 
Frederici.;c1. Kasserereins Adr. r-ettes til: 

S.iæMfmc1sg,a,de 56, 2. S. og RepTæ enrtanterus
.ravn og Adr. Tettes til: F. C. Jensen, Sjællran<l,s-
gad,e 56. 2. •

Randers. Kas ereren,s Navn og Adr. Tett.es
til: A . .Ten en. Ved LokomotiVl'emisen. 

Langaa. Repræsentantens Navn rettes til: 
C. Lv.sholm.

V,iborg. F-01-mam,dens ·avn •og Adr. rettes til:
C. H. Ji sen, Vendersgade 11, 3. S., Kasse
rerens • avn og Adr. rettes til: Joh. M. J,oosen, 
.T ylliandsg,a;de J 2 og Repræsenrtamiteoo Navn og 
Ardr. mU,e· til: Chr. Ank.iær, Boyesgaide 2, Srt. 

Vamdrun. Kas ererens Navn og Adr. r-etle-;i 
!·il: J. C. H.iorthøj. Remisen og ReipTæ entantens
Navn og Adr. rrLtes -ti0: .T. C. Hjorrthøj, Remi
sen.

Brande. Forma:ndens :r:avn ·og A,dr. rettes 
t.il: R. BilJe.

Sønder-borg. Formande11s Navn .og Adr. ret
tes til: H. J. Fournais, Dybbølsgade 17 a og 
Kas er,erens Navn og AdT. l'ettes til: P. F. 
K'llud,. e11. Dybbøl-sg:ad1:i 8 a. 

1;okO'lnotivfyrbøderafdelinger. 
Slag,else. RepræsentMliteiil,S Niavn og Adr. 

T()lftas til: J. K. M. Andersen, Nansensg,a;de, 3. 
Ged. er. Formandens ,avn og .Ardr. rettes 

lil: H. P. Jørge11 en, V,e.stervoldgad·e 1 .og K·a:s
se-rrrens Navn og Adr. rett til: N. H. Bfome, 
L. Jensensg.

Brande. Ka ererens Navn Tetbes til: J.
Jensen og Repræsentantens Navn rette til: J. 
.Jensen. 

Afsked. 
Lokomoli vmesrter I A. A. Nielse-11, Esbjerg, 

efter Ansøgnirng j Naad.e p.a,a Grund af A1de-r 
med Pension fr.a 31-1-23 (kgl. Afsk.), 

Lokomotivfører C. T. P. R.aismussen, Kor
sør,. efter Ansøgning paa Grund af vagelighed 
med "Pen ion fra 31-3-23 (min. Afsk.) og 

LokomolivføæT J. A. S. ·w.iilke, Viborg, efter 
Ansøgning paa Grund af Svag,elig1hed med Pen
si-on fr,a 30-6-23 (min. Af k.). 

• 
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'DANsK[QKoMorivlioENDE 
Fårflyttelse. 

LokomoLivfyrbødcl' A. M. Aagaard, Vam
drup, til Lunder kov under 6---3-23. 

AALBORG· BRØNDUM· HOBRO 
AKVAVITTER 

Tilladelse til at bytte Tjenestested. 
Lok-0motivfyrbøde1'Iie K. M. R,an n, kan

derborg, og K. Ra mu ,sen, Helsingør, i:mder 3 
---3-23. 

Nærværende Nummer er afleveret 
paa Avispostkontoret den 17. Marts. 

H. J. HANSEN 
SkrædPrme�f PI" 

38, Sønder Boulevard 38. 
Anbefaler sig til rl'Hrr. Jernbnnemænrl 

Telefon Vester Hi74 y. 

Leverandør til Varelott",l'i,t. 

E 
Lædervareforre!Jling 

, St. Kongensgade 15 

Dametaske·r 
l stort Udvalg fru 6 Kr.

Jern banefunkt. 5 0/0 Rabat. 

Niels Nielsen, 
Uhr- og Kronometermager. � 

GI. KoQgev. 153. 'l'lf.-V 1653-x. 
Stort Udvalg af Stueuhre, Lommeuhre, 
Pyuteuhre, Vækkeuhre og Uhrkæder. 
Rimelige Priser. - Reel Garanti. 

I. Kis Reparationsværksted.
Jernbanefunktionærer 5 Ct. Rabat. 

,,Diamantstøv" 
Nutidens og Fremtide1is 

V askemiddel 

Enefabrika nter: 

Danske Oliemøller og Sæbefabriker A/S 

li 

C. LOEHRS FABRIKER
Fredericia 

. III 
� ■ 

VARE H�U S 

Bemærk Kiærs Klæder 
HABIT • · HABIT 

35 Kr. 20 Sktndergade 20 35 Kr. 

Bøger , Papir - Musik , Fotografiske Artikler. 
VIGGO NIELSENS BOGHANDEL 

TELEFON 9327. IST�:DAADE 64. TEl,E�'O� 9327. 

�.?!.r�!.!.�l�Jf �!!Il !,]�Jøi!��� �I 
L.P.Aistrup leve-
rer Søgræsmøbl., Divaner, Tæpper. 

Spi est., ovevær., Børn!'-, 
Ungpige- og .Bondemøbler 

R"t"hetaline
TOR VEGA DE 20 

SporvognsHnie: 2-�-19 

Lædervaretorretningen 
(C. ;J e n � c n) 

V e s t e r b r o � a d e 30 
har det største og smukkeste Lager i 

Kitha� - Mapper - Portenurnaier - Sedtlelbø�er 
de sidste r yheder i Dametasker 

Jernbanefunktionærer 5 pCt. Rabat 

Bl t � l • g S 
u 30 Sdr. Boulevard 30 oms er,orre DID en u yrenen Tlr.\.3106 {llj.arskrdeb,neiade} Tlf.1.311� 

Blomster - Kranse - Dekorationer 
Billige Priser VERA PETERSEN Billig Pl'iser 

,,S C HULT Z'', 
Istedgade 134.
Telefon 11 372. 

ALT I MANUl<'AKTUR T[L BILLIGSTE PRISER=========== 
SPECIALITET: !faskiatøj, Skjorter, Underbeklædning, Drengetøj, Linned, Forklædtr, St>n.grnrlsty1·. 

Q"vin•t"'"'dlPI' nandta!!"f>llil, �tRt•hanPfnnktinn,..rf>r li pCt. Rab11t 

TH. TONSGA·ARDS Gl'GAR- 06 VINHANDEL ANBEFALES VESTERBROGADE I I A 
Telefon Vester 2636 x 

-

A/s Det danske Mælkekompagni, København. 

Redaktion: Vesterb,·og,ade 98 a !, Kjøbenbavn B. 
Tlf. V ester 8173 eller Vester 8113.

Udgaar 2 Gange maanedlig. 

.Abonnementspris-: 6 Kr. aarlig. 
Tegus paa alle Postkonterer i Skandir.aviea. 

Annonc.--Expedition: 

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

Kontortid Kl. 10-�. 

Frederik■berc Boctrykkeri, F alkoneralle 11. 

.. 
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