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Det forløbne Aar var ikke rigt paa Be
giveniheder; i Begyndelsen af Aaret ,v.ar,Re
geringens PI.an ·om Nedskæring af Kon
junktm·l,illæget det, der i <alt ove, r, vejende
Gra1d fangede Tjeneisternændene,s Intere ser. .Det syntes til at begynde med, ,som
Regeringen ikke kulde faa Held i sit An
.slag, men det kon ervative Parti svi,g,bede,
paa trods ,af mange givne Løft.er, og lod.
Tjeneistemændene
I.Sejle deres egein ø. For
•
dem bland,t Tjenesbemændene, der havde
•sat_ sin Lid til dette Parti, maaitt:e det føles
, 
som et lag i An.si�tet, et 1Slag, der forhaa
bentlig maa
. :tte kunne bringe til ,al orlig
Efitertanke og F1orstaae1se af, at der ikke
fra den ide kan ventes tøtte.
Der blev i A•are <ts Løb
· fra fonsk llige
S
, ider rettet ka1,pe Angre'b pa.a Tjeneiste
mændene, dere~ Lønnin,ger v,ar for store,
og den ene te Vej til a1t faa Statens Bud
get -til at 'balance var at ned·skære Lønmin
gerne for di.sse, ,hvorefter d gyldne Tider
igen vil oprinde for Landet. Der blev fm
,anden ide protesteret mod isarudlan Tale,
bl. a. var Trafikminister Slebsager fremme
med en bemæ1�ke1sesværdig dtalel,se: » A·t
Tjenestemændene Lønninger ikke var for
store,- men 1der var for mange ,af dem-.�
Denne Regering af stærke og store Mænrl
har ·hele Tiden ,sin Opmærlæomlhed hen
,·endt paa Tjene temæn<dene ,som det ene te
, ted , der kian spa1�s.

2. JANUAR 1924

Det er let at se, hvad der kan verntes
af det nuværend·e Regeringsparti, men tiet
Aar, vi li,ge er begyndt pia.a, bringer os
Valg, og med temrnesedlen i Haanden kan
Tjenestemændene gøre en ~aadan Brug af
denne, at de Anslag, der kan komme, b1i ver
fo1,purre,t, for saa vidt det nuværende Re
geringsiparti ikke faar ,sine Mandater �or
nyede.
, r si
Den 1. Januar 1924 var det 25 Aa
den vor Org,ani•sation traad-te ud i Livet,
I
.hegyri<dt: e s i n Virksom
:hed for Forbedrring
.af Loik.omotivmændenes økonomi ke Vil
kaar og de mange ,andre Forihold, som
kunde trænge til en ,gi·undig Revision.
De 25 Aar har og a,a sat sine tydelige
,Spor paa saa m,ange Maader, og dem, der
har været med fra BegyJ1delsen, dem , der
vil \Se, har sikkert paa Jubilæumsdagen
send deres iOrgiani ation €11 venlig Tan
ke ..
Det har ikke ,al Tid været lige let at
faa Skibet bragt i Havn, Sejladsen har til
. vi er gledeit
Tider været far'lig; men nu, da
ind i 011gan:iisatione111s 26. Aar, tør vi_ sik
kert ,sige, 3ct vi fører den rette Kur og der
for -og.s,aa lykkelig skal naa det, der kan
naas. Vi skal i'kk€ her sluive Organisa
ti1onens H.iJsforie, 1nen alligevel ,skal Dagen
. tionenis Blad, vi har pas
minde,s i Org•anisa
•seret en Mærked,ag, vi har piae.seret -den for
fulde ejl, og Organisa,tionen Ror ligger
i fa te Hænder. Med M dlemmernes kraf
tige Støtte ,baade i 1924 o,g i de kommende
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mer, der skal afgøre, om Planen skal blive
til Virkelighed. Re1)l"æsentantskabet og
Be~tyrel en har ment, at Tanken fortjen
te at fremsætte , men anser det for en Selv
følge, at del maa overlades til :Medlem
merne at .skønne om, hvorvidt Tanken bør
bringes til dførelse.
Efter disrn Ord agt een Gang for alle
skal Udvalget i denne Artikel bringe saa
danne Tal og nærmere Oply,sninger, at der
paa Grundlag af dem .kan dømme 0m
Planens Forsvarlighed og Gennemførlig
hed.
I de 38 ar, For1brug1sforeningen nu
h.ar ekisisterel, har Udbyttet været ret skif
tende; i Gennemsnit har dbyttet været
6,4 Procent men for 1918 naaede,s 7 Pro
cCnt, for 1919 blev det 7,2 Proc-3nt og sid�n
1920 har det været 7 3 Procent, og efter alt
at dømme er det andsynligt, at Ud,by,t.tel
for de kommende Aar vil blive omkring
7 ,5 Procent.
Planen gik saa ud paa, at det skulde
fastsæ �es, at Udbyttet indtil videre ikke
kunde ov,erstige 7 Procent, idet det over
skydende Beløb skulde henlægges til et
Byggefond med det Formaal at bygge vel
indrettede og billige Boliger for Enker og
enligstillede Kvinder blandt Medlemnvar
ne. Det vilde for Medlemmerne betyde, at
de i Gennemsnit af tocl lidt over 3 Kr.
aarlig ( de, om havde købt meget, kom til
at yde et for•hold vis tStørr.e Bidrag, mens
de, der havde ]{Ø'bt lid,t, kom til •at afet,aa
mindre), hvi,s det overskydende Beløb
naaede 0,5 Procent, alt.saa i Virkelighe
den saa lidt, at det næppe vil kunne mær
ke . Men da Forbrugsforeningen i Øje
•blikket har henved 25000 Medlemmer, vilde
det blive en samlet Sum paa mindst 80000
Kroner aarlig, som kunde ydes til Opfø
re] en af en saadan By.
Planen aclskiller ,sig fra andre Byg
geplaner med lignende Øjemed ved, at der
ikke er Tale om Opførel,se af en stor Ka
serne med en Mængde Lejligheder, men
om Opførelse af en Række Huse me.d som det vil fremgaa af Grunc1planen To- Treværel:-eslejlighed,er til billig Pr.is,

Aar vil Or,ganisationen kunne bringe frem
det, der rører sig i Med!lem,skred en og fø
re det frem -til Held og Lyl{lke for o,s al\::!.
Det ligger os p,a,a ind,e nu ved Aarskiftet, nu c1a vi igen med Æng teke ser
frem og ,tænker paa, hvad Aaret vil bringe, ,
men ogsaa med Fnr-trøstning o, g Tillid til,
aL vor Organisation med Kraft Yil ,·ærge
,·ore Intereis~er og sætte ind, hvor der er
Haa
, b orµ Fo1,bedring, at bede Medlemmer
ne erindre, at kun ved kraftig , tøitte, ved
til aHe Tider at værge Organi ationen mod
&nigløib af ihv.ad Art tænk€1s kan, bliver
Organisa lianen det, den skal være.
Ved dette A-arskifte er der ærlig AJ1ledning til at mane til Sammenhold, nanr
man vender Blikket tilbage o,g s. er, hvor
mange Brydninger der har Yær t inden
for Org,ani atioinen i de forløbne 25 A::ir,
og skal vi udta;le et Øn ke for Aaret 1924,
maa det blive Øn iket om, at d n rette Kam
meratskaJbtS Aand i stigende Gra·d ma,a
præge Lokomotivmændene i dere� Færd, i
alle de sma,a Ting, som af mange l.ad2.s
upaa,agtet, men som ,samlede i en Sum be
tyder ~aa uendelig meget.
Og til Slut vil vi haa"\Je, at Aaret maa
forløbe U'llder bedr,e og lysere Kaar for
Lokomotivmændene, at .Sparemaniens
,.
Aand rnaa være død, og ,at Lokomoitivmæn
dene ved det 'kommende Valg vil forstaa
at lægge deres Lod i den rette Væg:t-skaal,
a,a vil Or 0anis,a·tionens Arbejde ,sikkert
kunne fremmes bedre til Gavn for os .alle.
Med disse ØntSker og Haab beder d
alle Medlemmer og '\�ore øvrige Læsere
modtage Ønsket om et
godt og glædeligt Nytaar.

1

EN ENKEBY.
Fr,a ,F.orbrugsforeningen for Em
bods- og Be.sbillingsmærud samt Læger«
har vi m-0clbaget følgerude:

Det af Forbrugsforeningens Repræ
sentantskab ned atte Byggeudvalg brin
ger ned,enfor nogle nærmer.e Oplysninger
om den paatænkte En:keby. Men inden
d�sse fremsættes, skal det eftertrykkelig
udtales, at det er Foreningens Medlem2

'DANSK lQKOMOTIV

idet det forudsættes, at Fo1·brugsfor-enin
gens Til.skud skul-de være en Gave med
det Formaal at gøre Boligerne saa billige
som muligt.
Efter de af Udvalget med sagVvndig
. \ ,;,sistan ce foretagrni Un dersøgel,ser fore
ligger nu følgende:
Foreningen kan faa en tæt ved Spot·
vogn og Jernbane beliggende Grund ved
Femvejen i Gentofte Kommune, 203,000
Kv.adratalen (79982 m 2 ), til en Pris af 2,70
Kr. pr. Kvad
- ratalen (6,I ' 5 Kr. pr. m 2 ); af
delte Areal kan dog godt en Fj-erdedel fra
sælges som Villa arnnde, eller tage til'b .l
ge aJ ælgeren, til en højere Pris, saale-
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des at det øvrige Areal kun v,ilde komme
til at staa i ca. 2 Kr. -pr. Kvadratalen ( ca.
5 Kr. pr. m 2 ). Foreningen vilde derefter
have et Areal paa ca. 150000 Kv,adratalen
til Bebyggelse til en _Pr:hs af ca. 300,000
Kr. Men disse Penge skulde førsL betale, ,
efterhaanden
som
Byggeforetagendet
skred fremad. De nødvendige Vejanlæg
(indbefattet Kloakering i Vejene) vilrle
komme paa ialt ca. 170,000 Kr., men og
saa dette Belø•b skulde jo først udredes
efterhaanden. Endv1dere maatte der reg
nes med en Renteudgift paa høj,st ca.
100,000 Kr. P,aa Arealet skulde saa op
føres Huse med To- og Treværel:seslejlig-
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værste, der kunde s:ke, var, at man paa
Grund af Forholdenes gun t kunne blive
nødt til at s.tandse Byggeriet - og sa,a
vilde der ikke ske andet, end at ælgeren
af Grunden tog den ubenytted,e Del af den
ne mbage, og man ktmde maaske i .saa
Fa
, ld komme til at tabe t derpaa udbeta,lt
Beløb, men de opførte Huse vilde blive
ut.aaende •som en .selvejend" og sig elv
klarende In titution, der vodvarende tjente
til samme Formaal som fra først af paa
tænkt.

heder med pit3ekøkken, W C og Central
varme, og det kan efter de nuværende Pri
ser ber gne,�, a.t hv.er Treværel e. lejlig
hed vil komme til at taa i ca. 12,000 Kr.,
hver Toværels lejlighed i ca. 10,000 Kr.,
heri medregnet dgifterne til Grund, Klo
I
akering, Ga1�-, Vandog Lyeanlæg, samt
Opførelse af et Kedelhue til Centralvar
meanl · gge1.se, eventuelt til Vaskeri og til
Dampkøkken. � aar der regne,� med, at
der i det hele opførtes 200 Treværelse - og
1 0 Tov.ære! e lejligheder, vilde det sam
lede Beløb bliwl ca. 4,200,000 Kr., hvoraf
de 2,300,000 Kr. vi, lde kunne fruas i Priori
teter, men Forbrugsforeningen kulde til
.skyide Reden, 1,900,000 Kr. gennem del
aarlige Bidrag i ca. 20 Aar.
De førnævnte Pri er paa Op-føre! en af
Lejligheder er mege· rundt beregnede, og
det er vor Opfatt-elisu, at de næp,pe vil blive
saa høje, aa det kan ventes, at Lejlighe
derne vil kunne udlejes for højst 500 Kr.
for en Treværelsee- og høj,sl 400 Kr. for
en Toværel.ses-Lejli�hed. Hertil vil kom
me Bstaling for entr.alvarme, men denne
vil blive lavere, end hvad det vilde
koste
'
at fyre i Kakkelovne, og Beboerne lipper
h�IL for alle de Ulemper ,og den lejlighed
som er forbundet mud Kakk !ovne.
By,gningerne vil kunde bære ig elv
uden at kræve noget yderligere Tils-kurl
fra Foreningens Side.
For det Tilfælde, .at Tiderne ,skulde
forværre eig, maa man selvifølgelig sikre
.sier mod, .al d t paa nogen Maade skulde
lumn gaa ud over For.brucrsforenincren
ell r den Medlemmer, for det kan vi :sik
kert alle let bl,ive enig om, at ForbrUJgs
foreningen er 1 r. 1 - Byggeplanen k, an
kun komme i anden Række. Og det var
da fonincren, hvis Planen blev vedtaget
af Medlemmern , .at danne et elslmb med
begræ1Yet Ansvarlighed, saaledecs at det
aldricr kunne komme til dreje ig om an
d.et og mere end de Pengemidler, dette I ol
~kab til enhver Tid raadede over. Der vil
alclricr blirn TfcLle om at bygge, uden at
man havd" de dertil nødvendige Perncre, aa
der ikJke vil blive nocren Ri iko derveJd; det

MEKANISK FYRING PAA
LOKOMOTIVER
DUPLEX LOKOMOTIV STOKEREN
Vecl Otto Benclixen.

Trods det ·høje Ttin, Tekniken nu er naael
til, er ,der æog ·sal en Grænse f.or Lokomotivets
Præslati,on. ev11e, idel �1enne kets Y deev11e i
lokomolivljenesten i mange Tilfælde ikke
uden Betænkeligheder yderhgere kan for'højes.
Der lod sig vel ,bygge [okomotiver, der kunde
køre hur,tigere og 1befordre endnu størr,e La
ster, end ,de,t nu er almindeligt, men LokomlOliv
før rens og navnJi,g io'komolivfyrbøderens Tje
neste vil,de derved aalede,s vanskehggøre,s, al
de næppe vilde kunne 01J1fylde de Krav, <ler sbil
ledes lil dem.
Jernbanerne i de I.Forenede taler er som
bekendt ,gaaet langt videre i deres Lokomoti
ver Størrelse end her i Europa, og om Føl
ge deraf gør sig der de Vanskel'igheder gælden
de, som fremkommer ved Overskridellsen af en
1·is Græn e for Lokomotiverne
tørrelise.
Bortset fra de leku iske Van kelighcd-er er der
i Amerilm ogsaa opstaae,t i:: ibehageligbeder ,der
ved, al Førere og :l<yrbødere paa de ,store
og være Mai::kiner �Hu forlangt højere Løn end
deres i'K,olleger paa de m'i ndre. Ved Voldgifts
dom er der og aa truffen den Be. temmelse, at
,Lønninger skulde rette ·ig efter •lokomotivets
Vægil, og ved i0Yerskridelsen af en vis Grænse
kulde der være -to [Fyrbødere paa Maskinen.
1Yl:en d,a Tilstedeværelsen af tre Per oner paa
Førerpladsen bar ine Betænke'ligheder, og da
Arbejdslønnen i de •Forenede tater er meget
Il1øj, aa •har ISpørgsmaalel om, hvorledes man
skulde afla ·te [E'yrrøderen i hans Arbejde, vun
det ærlig -Betydning der, og Arbejdet med en
hensigt-mæssig mekanisk ,Be,tjeni ng af iFyret
er langt mere fremskreden end andet 1Sted· .
,){an reo-ner i Amerika med, al en ,Fyrbøder
en Time kan ·skovle ca. 2300 kg Kul paa

.
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Kularler eI,.,ner s, ig og. aa oocl re for den meka
niske IFyri,ng end for' kovlen, og den Omstæn
diglhed. al rr•yr<løren ved mekani. k •Fyring for
lJliver lukket. har og.;a en gun Lig lndflydel ·e
paa ,Forholdene for mange Kut
Vi ved alle hvo•rlecle. 1Damptrykkel umiddei
•
bat1l -efter en lndfyrino- gerne vil folde, og al
delle del •kylde ,· de ,nylig indfyrede :Kul, der
straks virker kølende -paa he'le Fyret, dels den
aabnede Fyrdør. Enclvi,dere maa de indfyrc
<le Kul tage en Del Varme fra IFyrel for al �111l,Pnde , og ·tillige kræver de en forøget •Lufl
Lilføl' el .for a,L kunde fo1.,}n·ænde, og delte vir
ker ned 8 laaende paa i:Fyrels Temperatur og -nerl 
o:æltcr Ptorda1111p,nin� ernen. AL kunde holtle
Fyret jævnt orr ern at1tel forbrændende uafbrudt
er om b. ekendt 1-dealet. ,og del opnaa bed,.!
vod al fyre ty,ndt men o·fte. Herved er det imid
lerl:,d uundgaaelig-t, al en )1ængdc kdld Luft
faar .Adgang Li'! -Fyret til .�kade for dette og
faningendc Fyrk,a,ssen · Levetid. Hvor meget
ar denne l lempe, der :kan undgaas, l.:eror paH
iFy1,bøderen Duelighed aml paa lokomotivets
prnkli-ske I td. lyre!., c i R,elni,ng af iMurb11er, sell'
lukkende Fyrdør m. m.
Del mek,aniske 1Fyreapparat kommer ldo
all' t saa temmelig nær, ,'om -<.let kontrolleret af
Fp·l.:øderen ind fyrer den nødrendige Ku'lmæng
dc jænvl 11ele Tiden, amtidigt med at IFyrel
tilføres e,n jævn Lu•ftmængde. enten tdenne m1
holdes vedl· ige paa naturlig .Maade gennem
A:kek,asse ve,d den af pildedarnpen frembrag
ll' Træk eller der anvende Blæ· r,. om vedlige
lrnld r el jævnt •Fyr med prakll"isk ,talt ensartet
Temperatur medførende en kon ta,nt, jævn :F'or
dampning. J)eL -mekani. ke Fyreapparat bl'
handler alle lags 'Kul. og del tjener Lil det,:
Triumf, a,t selv do daarlig to ortcr behand
les, in,dfyre. ·og f,rn:hrændes m,ed godt Resul
La t.
Penn ylvania .Jernbanen, som altid har
indlagel en førende til'l'ing hl-andt ,de ,Forene
de taters Jernbaner. har i sil :For.-øg,sanlæg
i Altona aavel:;om •og aa i den prak,ti1ske Tj ne Le a,nslillel iFor øg om Paialideligheden af
den mekani ke :Betjening af lokomotivets Ji'y,r.
Der ,blev bl. a. prøYel el af denne iBanes , væ
re le ek,sa"k,slede lokomotil'er med tre Drivak ler. og -som med en Ri tefla,de paa 5.4 m2 i 011
Time forbrugte 4- 360 kg Kul. En saadan Kul
mængde 31avde -nat, urligvi ik,ke været til at faR
Bugt med ved HaancHua,fL.
aair de indfyre
de Kul ikke overskred den . ædvanlige Mæng
de. vi le Lokomotivet ved mekanisk Betjening
den samme Ydel e . :im ved kyndig ,Behandling
vl'd iHaa,ndkrafL. , ed Prøvekørsler med For
;;øg. l'Ogn over en ra. 1 0 km la-n g '' trækning
blev fast laaet, al Trækkraften i Lokomoli"vet.
Trækkrog ved -mekani·sk Fyring af !Kullene Vlar

IFyrcl; men delle svarer med en Forbrænding
,:1[ 600 kg Kul i Timen*) pr. 1 m2 Ri teflade
kun Lil en Ri leflade paa 3, 3 m2 (\ ore Litr.
R. 2;62 m2 ). Ved de i Artikilen »Tanker om de
svære Ioltogs Lok!Omolivers Udvi•kling « i »Dan,sk
Lok. Tid. « • r. 1 -'22., 1922, omtalle Lokomo
liver er der 'kun -een Ma kine, som naar el Rilearea'I paa '5 m2 nemlig de belgi ke ' tals1bane1,s 2 C 1 4 Cyl. Comp. Illog l-0-k'omoliv. .Med
et saadant Risleareal -tør iges al man saa no
get nær er naaet Grænsen for. hvad der med
Haandkraft forsvarligt •og ordentlig kan betje
ne . Naar da tage i iBelragtning, ait ved ame
rikan ke Lokomotiver er Ri tearealer paa 1op til
m2 ved 1PerS-Onlog ma·.·kiner -0g ved God _togs
lokomotiver endnu bøje1·e meget alm.indel'ige,
'aa vil man Jior taa, al el mekanisk ◄ yreappa
rnt er ikke alene øn skeligt men tvingende nød
rendigt, og det er gans'k.e afgjort a-t_uden dis e
Fyreapparater V'i'lde aadanne Lokomotiver med
en Træk.kraft i Krogen paa 15 000 ,kg-2 000
kO' for Per onlo" lokomotiver og paa 20 000
k; O 000 kg for God log·slokomoliverne Ved
k1ommende være en Umulighed. Til ammen
·ligning anføres. at D. . B. 1Lilr. ,R. har en
Trækkraft paa 9 200 kg og LHra D. · paa
7 230 kg.
For yderligere al frem'hæve de enorme For
dringer, om kan stille under amerikanske
Forhold, skal ·kortelig nævne , at. det paa • Vir
ginian Railway' • nye 1 E
E J Mallet
Com
•
pound lok,cmotiver, der har et Risteareal af
10,09 1112 , naar d'i se !har været anvendt Lil
svære Godstog paa store ligninger, har været
nødventdigt al indfyre 6 000 kg Kul paa en Ti
m eller en TonR hvert tiende Minut. Her
vilde Haandifyring komme ynkeligt tilkorl, men
del drejer ig da ,og aa om Befordring af op
til ·150 svære God·svogne.
Del -lig,ger allerede ad killig Aar tilbage, a,t
de før le iForsøg an ti'lledes med Intdførelsen
af el brugbart meka,ni. k lndfyringsapparal for
l.,okomotiver. Al ,Amerikanerne nu er naaet saa
l'idl paa de-Lie Omraade, og al me,kani k Fy
ring anverdes i saa ·stort Omfang, sikyldes og
saa andre Grunde end elve Betjeningen af den,
som ovenfor nævnt. af Lok-0motivernes tørrel
1
se cetingede store Risteflade. Det har
nemlig
mange· leder vi•, L sig, at oen mekani ke Fyri,ng
er mere økonomisk ell'(l æ'yring med Ha:and
krafl, . elv om der •og aa paa leder ·har gjort
sig de mod li alle Erfaringer gældende. )fange

+

.

*) I Robert Garbes • Die Dampflokomotirnn <ler
uegenwart• er an)!ivet, at i Følge man1?e Forsøg er
rle største Kulrnængder, rier kan brændes i ameri
kansk(, Lokomotiver pr. I rn 2 Risteflad pr. Time
følgende:
. 1000 Kg.
Bløde Kul (Bituminøse)
Antracit i store Stykker
500 •
• s111aa
. . . 800 •
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8-10 pCl. større end ved lutandbeljenl Fyr,
livil,kel kunde føres lil• bage til del regelmæs
sigt betjente ,Fyr. •Mængden af d'et fordampe
de Van-d •var ved mekani• k F
, yring 5 pCt. større
end ved IHaan<lfyri ug. Paa jævne !Siigning,eT
kunde dei mekarrisk fyrede Lo"komotiv befordre
en 16 pOt. st, ørre La,sl. Forsøg-ene har foran
ledige-t Pennsylvania Jernbanen .frl vidbgaaen
de Indførel-se .af mekani k Betjening aif Lo'ko
rnotiver,nes Fyr.
Andre
- Jerhbanesels, kaber, hvis mekaniske
In<lfyringsapparaler afv'iger fra den Kon•stru-k
lion, som anvendes ved Pennsylvania,banen, kan
ligeledes l::erelle •om gunstige Resultater. Bal
limore og Ohio Jernbanen J)efordrede f. Ek:;.
med mekanisk fyret [.ok<imoliv 4 800 t. paa
en Strækning, 1hvor de,n haandfyrede �faskine
kun formaaede a-t transp•orlere 4 500 ,l. Verl
. hurligt!køren-de Godslog er del foruden FO'r
ogelseD af den ·befordrede La•sl ogsaa blevet mu
ligt a,t forøge Hastig/heden megel, bely<le'ligt. En
rnegel beimær,kel,sesrær<lig Y, de-lse •af mekanisk
fyrede Lok,omoliver blev omtal l ved el Møde i
Foreningen af amerrikanske :Maskiningeniører.
Et llgodstog me-d en Last af 3 200 t var paa
en trækning af næ,;ten 1·60 km hlen�l b- efor
dret med en vedvarende 'Hra lighed af 80 km i
Timen, og ved en anden .Lejlighed var me,d et
meka,nisk fyret lokomotiv blevet 1befordrel cl
Tog med en Vægt af over 5 4,00 t. .Saadann•e
ReisuJ.tater t, ale-r nal, urhgvis ·til Gunst for Ind
førelsen .af rne.kianis1c Indretninger ti'l Betjenin
gen an Lokrnnotivernes ,Fyr, ·o g de amerikaruske
Jernha-n•edirekti•oner 'har da rheHer ikke tøvet
med at indføre ,saa·danne Indr,et, ninger. PenD
1
sylv,ania Jernbanen U1avde i iMidten af 19 4- al
lerede 3-00 Loko1110rtiver i iDrift, som blev meka
ll'i k fyrede, og el større A
, ntal af , aadanne
Lok,omotiver var yderligere bestilt.
Naturli-gvis ha'l' 1 uti,dens mekani1ske ln,dfy
l'ingsapp,arat for Lok,omotiver, eller , som del
kalde•s: •' loker« (Mechanica,t 6toker), stadig
være-t un,d,erka,stet \Foran·dring0r og F
. or.bedrin
ger, inden det hwde fremtræde i del· s, nuvæ
rende .Skikke>lse. Det e. r ikke mange Aar ,si
den. at en i ,tc, kerlype lignende ,d,en til .slatio
nære Anlæg anvendte »Erit« Stoker blev br
lraglet · om det bedste. I 19'1'2 1blev en Del
nye God•stoigslokomotiver at i Drift paa Chi
eago Burlington og Quincy Banen. IMas, kiner
ne var af l E 1 eller » anta F'e « Typen og blev
udrustet med et ,(13,arn wn« Indfyrings- eller
rettere 1U nderin,dfyring:sa.pparal, s, o
, rm bes,tod af
4. :Snegle. ,der modtagende ide nødvendige Ku•l
fra en Grube i 1Førerlhusgulvet, �worlhen •Fyr•
høderen skovlede disse, skruede ,dem ind un-der
o.g o
· p i Fyret. DP 4- Snegle drives •gennem
, nekkelhjul af en I ille ·selwlæn-cl ig Tiampma ki
ue. Endv
• �dere har >der været gjor-t LForsøg med
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rotereorle Apparater, som Yed Hjælp af Rotor
slyngede· Brænd
: selet ind i F'yret. Alle di,ssc
forskel·lige :F'•orsøg, hvoraf største Delen endda
er rel ukendte •havde del ,tilfælles, aol 'Kullene
af Fyrbø
, deren 1skul,de lempe, fra Tenderen til
[n dfyring:Sapparatel.
Af en moderne Lokomotiv ' laker fordr,}
der:
1) A
. l en ringere iK.uFkvalitet kan �nvendes.
2) Aol Kulle•ne tran,;;porlere• · mekanisk fra
Tender til lndfyringsapparatet.
3) Al delle er i tand til under iFyr-bøde1•e, n,;
Kontrol at kunde inidfyre Kullene i den
øn. kede �1[ængde o-g paa en sa,adan Maa
. l hele Rislearea1let dæk•kes jævnt, deri
•cle, a
naturligvis inclbe,fattet s, aavel •de forreste
s:m de bageste 1Hjørner uden Anvende-Ise
af nogen Slag,s 1Fyrværktøj.
li) At de,- opmaas en J·e,dre Forb�·æ111ding end
ved Haand[yring.
;"'i) At der opnaas . tørre '[an.nage pr. Tog.
6) A,t ,der opnflas •større Gennemsnitslha�• tig
hed.
7) At 1Keclelrepal'ationerne neclsælles.
8) At .Stokeren fungerer -. ikkerl, og at even
tuel Skiften ameservedele let lader ,s�g gøre.
!)) Al den ikke �ager merP Plads end højst,
nødvendig.
10) Al dens for.s,kellige Dele i Fyrel er monte
ret saaledes, at de i•kk,e forbrændes, saJTit
at, ,de ikke virker formin
- d-skende for Risle
arealel.
11) Al tokeren er sa.aledes indrettet, al den
de'lv'i. 'kan fungere, elv 0111 enkelte Dele
af den hav,arere, eller al den i Tilfælde
af tota>l Nedbrud ikke er i Vejen for Haan<l
Jyring.
Alle disse - -Fordele maa siges at være laget
i Betragtning ved de, Slo"ker,typer, rsom her skal
be krives, og af hvi'lke vi ,skal hegynd
· e med »Du
plex Stokeren« til lwis Be, kri-velse vi har faaet
til,send I "Maler-iale fr.a »T_,ocoimotive
toker
Company«, Pilt hurgh.
I denne Beskrivelse er anfør,l de F01,dele,
,;om Anver:de1l en af Stokeren giver ,baade et
fra lokomotivper ·on,a\ets - som fra Jern.bane
direk,Lionens Side. Denne Anførelse former s· ig
s:im 1Svar paa , pørgsmaalet: »IH vorfor <1110,dta
ge•.; Dere" Opfindels• e .mecl Bifald og Glæde af
tegge Parter - lmade l'Okomotivpersona�e og
Jernbane.direktion, naar nye Op-findel.ser tfor det
meste bekæmpe, af den ene eller anden Par,!?«
(Fon�, I' ties).
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nabnede F tligheden med i nogle sm,ukike Ord
:1l byde Forsamlungen velkommen, en . ærlig
Velkomtsluilsen til Hr. Rich. Lillie, · om efter
111 dhyclelsc ha r•de beæret Fe. ten me'Ci ·it Besøg,
og dP frrmmede D f'ltagere fra H.anders Afdelin<rrr.
Lokofører Alf Niel en, Hobro, med ·ine lo
Sønner unde·11toldt derefter Forsamlingen i ca.
en halv Tim , for hvilket de høst de tort Bi
ra•lcl.
Der fter overgave O1"Cl.el til Hr. lliah. Lillie.
som u·nrlrrlholdt med el megeL ind!hoJdsrigt Fore
drag, <lel omfatlende D. L. F:s Arbejde i de om
trentlig 25 A-ar, den har levet, dels Lokomolil"
ma:mdenes Ar'bejde og Ansvar paa taalille t n,
,;amt el Par Ord Lil Damerne om, hvorledes de
burde modla"e og hy.gge om Manden, na-ar •han
kom hjem efter endt Arbejde. Alt i all cl
Foredrag, • om var præget af den fulde ,Alvor.
og som nok før eller senere Y-il ,vække Tanker
og Frugter hos de tilstedeværende Tillhørere; ja,
den ' Lags bnrde vi indenfor D. L. :F. !have mere
ar. hvilk.et je" tror vil Yære ]made til Gavn og
GI æde for "\1 edlemmerne og lette Arbejdet en Del
ror Hovedhe lyreisen i sin (Efol!hed.
Efte1· .l◄'oredr -agel rnr der fælles Kaffe.bord,
som, maa ig ' lil Værtens Ros, v,ar mu-M ar
rangeret, her her kede den nigtige Fe tstemning,
oo- flere havde Ordet bl. a. RicJh. Lillie, som ta,k
kfc'de Afdelingens Damer for <len store Offervil
lighed. de 1havde udvist ved Ind. amlingen til
.I ubilæumsbannerel, og fort aUe <lerefter med
en Tale, om . æ1,Jiig gjaldt Damerne, og hvori
han [rem.kom med Vending r, som til Tider
Yakle stormende :Munterhed.
T-il lut ud·bragte Damernes kaal, og Lokf.
Md.s Fm<l hævede derefter Bordel.
Dcrefler tog Ballet sin Begyndel-se efter Alf
� ielsen og ønmers gode Mu sik.
Efter Ballet var <ler arrangeret et fe lligl
og .delikat Frokostbord hvor det gik •lag i lag
mc-d Taler og udanagte-' ·kaale og Leve for
,mavel Hr. Ricl1. Lillie som n. L. F., Mu. ikken
og Fesludvalgel.
Fe-trn slullede Kl. :-3, hvori omlrenllig all
l'crsonale fra �Jokoafd. i Langaa deltog.
8t1 god og veMy,kkel Fest, der nok , kal hi
drage til, at lignende Ffc'. ter afholdes
noget
'
oflerr.

INDTÆGTEN I 1923

Vi ,;kal i m--eslc J r. •bringe en Opgørelse a:f
il.okomolivmændene Ind-lægter i 1923 til Brug
for d n fore. laaende Opgin>I ·r pfla , katteblan
ketten.

DØDSFALD.

..

Lokomotivfører H. W. Hans n, Aarhu H.
afgik den 5. December P'lud. elig ved Døden. Af
døde, der vel rnr ygemeld1 m n i'.kke sengelig
gende
overra krdes a [ Død n paa Vej
iil il Hjem.
Begrave-Isen fandt
led den
10. paa nordre K'irkegaard, og Afdøde fulgte
til Graven a1f et sforL Følge fra begge Afdelin
g·er ar D. L. F., foruden lægt og Paarørende.
I [Følget saas begge Dislri•klE>t. "\fa. kiningeni
ører.
Ved Graven bragte Formanden for den sted
lige uokomotidører-,Afd,eling Afdøde en HHsen
og ol »:Fan-el« fra D. L. F., og mindede ham
som den god Kald fæll med n Tak for am
arhejd et i Aarene som. vandt.
Afdelingens Fane saml Fanen fra Jernhane
foreningen af 1 3 paraderede red Graven.
Ære være ban. }finde!

Drltager.

I

P-.

JOHANSENS STAG TIL PROPNING AF
KEDELRØR

rr en nor ·k Kon. trll'ktiion paa hvi-lk n der er
udtaget Patenll ,over hele Vevd n; det udmæ 1·
ker si frnmfor de mange an;dre li-gnende Hjæl
pemid·ler ve'Ci in enkle :Form, 'Og 'be taar af et
keglefomnel Legeme som bruges til Tætning af
Rørenden i Po1 hrændingt kammeret. Keglen er

,.SELSKABELIG SAMMENKOMST".

•Lørdag den 17. �ovember havde Langaa
Lokofører og Lokofyvbøder Afdelinger elskabe
lig- ammenkom L paa Hotel Langaa.
Formanden for Langaa Lokførrraf<leling
7
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delt i lo Dele forenet med el Hængs, el; den fø
re;; gennem hl : lag g nnem del Rør der skal
proppes, hvorefter den v-ed en enkelt Bevæge'1s. e
udefra kli::1.pper ammen som en Kegle, der
trækkes ind i Røre11den og fast pændes tæt,
,·ed Hjælp af en Plade med tilsvaren,de Gevi11
og Nføllrik, LSom dækker den anden Ende af
Hørel i foorr ste Rør�a,d('.
taget har Yæreil forevist tekfili,. ke Myndig
heder i Norge, .fra hvem der foreli'gger de bed
ste Antefali1�er, og :del syne og aia at opfy'id-e
alle de For-dringer man bør ,,:,,lille til en aadan
Sikkerhedsforan la'itning.
EN NY MOTOR

er fre mkommet som en ammenstilling af de
tre 1}fa 'ki�1typer: Dampma.skinen, To- !Og Fir
laklmoloren. aa narl den tbegynder at ar<bej-de
udvikles der Damp ved \Hjælp af Ud, tødets
pildeva.rme; denne ,Oamp anvende 1til iat ky.J
le Cylin<lrene ud, •og bor.tdTive Forbrændings
protlukterne.
Dampudvikleren •h ørger tre
Ti111g: Dampfremstilling, Afkøling al '.Forbræn
din1g ga. en og Lyddæmpning.
)fo�oren omtale !Og a.f\hi'ides i amerikanske
l• agblade, desværre kun fotografisk, aa det f'l'
umuligt ail rors,laa. ,dens n
, ærme1,e Indretning,
. om jo nok kunde være egnet W at 1fa.nge In
teressen, ærlig da den . •ka1- være bely,delig lel
lPre end en 'lilsvarC'n•de Motor for,, amme H. K.
SKIBET TIL FLYVEMASKINER.

Del tidligere amerikanske Tran por.ts. kib
,Jupi- ter« er Hlevel ombygget ,Ml at være Af
gang - og Land·ing led for F,lyvema,skiner, og
Pr under avnet »Langley« in<llemmel i Flaa
den. Af del /Oprindelige S:ki'b er -kun ' kroget
og Drivma,skinel"iet -tiilbarge, ·hele del øverste
Dæk er raseret og afgiver nu uden n,oget ,S'Qm
l1e•I L opstaaende, Plaid -til �1ogle og 1lredive
E lyvem1a 'kiner. I in t- idligere kik1kelse var
del et af de før le kibe i Ver.den, ,som h
- avde
eleklri k •Fremdrift, og denne er da og aa b:
beho-ldt i det ca. l 70 .•
:Meter lange · kilb, der har
!lo ' kruer om kan ·give det en .Ha, tiglhed af
t 5 •Kn'Ob. Flyverdæ'kkel er opbygget paia fl.ere
for
Søjlerækker af Ghtterdragere, indbyrd
bundet
• med ' kraastag, aaledes al den samlede
La111dings.fl
, a,de blliver piaa ca. 16'5 .Meter, 'hvor
del ene te op. laaende er to Radioma• ter ibord,J,
. om 'kan læg•ge, ned. "aaledes at <le ikke g llC'rer.
Røgen fra Kedlerne føres Li•l to lang 'kibs under Dækket l01bende - liggende kor tene.
"1◊m er indbyt�de.s forbu111<lel, ' aalede at Rø1gen
ofler 1F•orgodthefindende •kan iføres ud i Læ
siden.

Ti DEN DE
JERNBANELÆGER.

ygekassen Repræ ell'lant kab har fra 1.
Januar 192'4 an al fung. Jernhanelæge H. Frie
derichsen, Gl. K•ongevej 147, i den ved Jern
banelæge Eiler � iel en· Død ledigb'levne P.o. t
som Jernbanelæge i 25,B lægedistrik,l paa Fre
deri·k berg.
Hepræ.sentarut kabet har fra I. Januar 1921a[ en Del af del nuværende 2,5. ilægedi trikl'
oprettet ei nyl Dislrik;t - Nr. 37 - omfattende
Vanløse Husum og Rødovre.
l()m Jernbanelæge i Di lriktel er ansat læ
ge V. Brandt, ::K.llingseyvej 20, Vanløse.
Interessenterne har for 1 Aar ad Gangen
regnet fra 1. AprH--31. Martr. frit Valg mellem
den i Distriktet ansatte Jernbanelæge og Jern
banelægen i 2'5A lægedistrikt (p. �- Jernbane
læge Stamer, Smallega,de 8).

TAKSIGELSE

Min hjerte'ligste Ta,k bringes alle for den
venlige Opmær'ksomhed paa min Jubilæums
dag.
C. 1. Kl,em, Ro.

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER.
Sj.
Falst.

Jyll.
Fyn.

• 12370 10869
12371 10892
l2.37·2 10891
1'2376 1 ,. 99
12380
123 3 10903
11690c 10241w
12385

l 0930

12386 10909
10092 1094&
123!}3 10914'4
12394 10921
12'3!}5 .10926
1·2396 l 0924
12397
1239

10906
10016

12899

10927

9774d 10020
112/�Q/� 1093

NYE BØGER.

Rung, Otto: Den røde Halv
maane.
1Harbce, Rolf: Brevet og andre
•Fortællinger.
lHamsun, Knut: isle Kapil I.
Ort.t, Olga & E lrid: V1i Tre.
Andrejev og G,orki: Del rus i. ke
IDyb.
Thi led Jen en: Kapellanen.
1Leopold. vend: As essor HIQl
berg.
!Krarup Niel en: En Ø terland færd
, .
BregendaM, Marie: Den gamle
J>rov t.
!Ring, BarbTa: En Mand.
1Rønber,g, G.: Den gamle Køb
mam:lsgaard.
Gravlun,d Thorkild: Voksebro.
Jan· en, Børge.: Firenzes Guld.
1Hoffmeyer. N.: T•onen fra Him
len.
Baad gaard, Anna: Olara Hille.
EJ.ster d. y.: Den kønne Ung
dom.
Jespersen. H.: Den S'lærkeste
Magt.
Gorki, Maxim: V.andr-inger.
INeiiendam,
Rdb.: iUng<lom og
I
Galskab, .
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Sj.
Falst.

Ti DEN DE

(Lo'komoitivfyrbøder P. Andel'ISen, Korsør, til
Fredericia.

Jyll.
Fyn.

12'406 1094.-8 Strange, H.: Inger Prier.
12'407 10933 UAhmann, Edv.: I danske Far
vande.
10945
anidemo·se: iF-0rtællinger fra
1241.1
'
iLabraidor.
12:i:1'2 ,10970
andernose: Jul. En Julebog
fra Hjemmene.
124!13 10911 Bure, Kr.: Kærlighed er Guds
Gave.
12'416 10923 !Hoffmann, Kai: Nat og Dag.
Digte.
12'JJ17 109·28 Juel, hoel: R,osa. En Sikæbne.
12419 10957 IBruun, Hans C.: Livets Veje.
W420 10961 [Dal, igne Greve: !Den gamle
!Me ter.
12'421 109115 Eggers, Olga: Gaden.
1W22 933'2 (Borberg, vend: Ing,en.
124'23 10978 iReumert, Ellen: om Mennesker
er.
12426 ,1096 Heinberg, Aage: To unge Hjer
ter.
fousmann, Carl: IDe 'Skraa
:I 2427 10975
LBrædder.
12.t.i,29 10962 Dinesen, Marie: Mens Dansen
ga,ar.
12430 10973 tMiohaelis, Karin: ' yv østre
ad 12433 10963 Ewald, Jesper: Profeten fra
.Adelgade.
112436 .11004 IJ3urrougle : VildmandenTarzan.
1'243'7 11003 iBondesen, P. .: Julesne.

Paaskønnelse:

General-direktoratet har udtalt sin J:>edste
Paaskønnelse •over for Liokomotivfører Hans
Christian Peder en, [K]bhavns G·odsbanegaard,
i Anledning af, at han paa Taastrup tation
vied resoqut .Qprtræden har reddet en Medan.sat
fra at J:ilive over•kørt af e.t gennem'køre11cle Tog.

Afgaaede ved Døden:

Lokomotivfører H. V. Hansen, Aa:ril:ms H.,
den 5-12-213.
1Lokomrotivfyrbøcler C. M. Niel en, Frederi
cia, den 7�12-23.

Januar.
(i'

AALBORG• BRØNDUM • HOBRO
AKVAVITTER

SENKING
med ny

patenteret
Lultblandinga

Replator

Udnævnelise fra 1-1-24:

Lo>lmrnotivfyrbøder iF. A. Møbius, Frederiks
lhavn, til Lokomotivfører i Brande (min. iUdn.).
[,ok,omJotivfyrJ:Jøder J. L. G. Petersen,
iKlblhavns God bg., til Lo'komotivfører i Gjedser
(min. Udn.).
Haan,dværker K. P. M. Nielsen, Kbha,vn
. ,s
Godi bg., til Lokomotivfyrbøder i Gjedser.
.Haandværker H. C. ielsen, !Krbhavns Gods
bg., til L,ok1omotivfyrbøder i Vamdrup.

.

li'orflyttelS'e efter Ansøgning fra 1-1-24:.

L
, okomoiiYfører J. M. N. Pedersen, Odda
sund Nord (iDepotforst.) til Ringkøbing (De
potforS1l.) if. Ops1wg.
iLokomotiY!ører IH. C. C. Henri.kisen, Gjed
, er, til Nyhorg.
Lokomotivfører L. Ghristensen, Brande, til
Aa1•hus H.
[,o'k.omotivfyribøder J. G. Milne, Klbhavns
Goæsbg., til Holbæk (Rangf.) ifølge Opslag.
Loiktomotivfyrbøder B:. tA. T. -Gotfredsen,
Vamdrup, til Frederikshavn.
iLokomotivfyr,bøder N. (13_ . Nielsen, Gjeder, til Kbhavns Godsbg.

(Hvid Porcelænsemaille)
med Cirkulations-Varmekanaler.
Mindste Gasforbru&"
Regelmæssig Varmefordeling Stecrnln&" paa Illst
Ovnen, hvori alting lykkes
Skancllnadens storste Speclal
udstll Ung.
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B. Mø11er & C�.s
L. P. Aistrup leve- IC.BØRS
CIGAR-

rer

øgræsmøbl., Divaner, Tæpper,
pisest., ovevær., Bøtne-,
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der faa over hele Laudet. er
fabri�eret af de fine te Tobakker

I.

Det er den bedste 15 Øres Cigar

Dame• og Herreportemonnai,
�
Lommebøger, 'ode og Doku•
mentmapper amt Dam · og
5 pCI. - Rejsetasker. - 5 pCI.
� Reparationer og Beatllllneer modtag. �

�

Lædervarer!

Lædervarer!

JOHN. R. HANSEN
Absalonsgade 29.

~ /; .

PLANTE-

c::::--.::::>

.

Ny RAVN s 8 0 R 6 1071
Vesterfæltedvej 80-82
'

Statsfianepersonalets

Brand1orsikrinus-Forenino.
Eksped itiomkontor:

Vesterbrogade Nr. 26,

TJ1eJ1arulel.
.:•• !

...

anbefale
Rejsekufferter Citytasker Portemonnæer
koletasker, Teirnebøger m, m.
i �tnr·t dval�.
Telefon Vpster 1494 v.

H.
0. Hansen,
'
62, Ye terbrog!l'de ·62.

� tort Udvalg. -
Und rbeklæd11i11g, 'trømper, okker.

Trikotage- ou Garnforretning.

Leverandør til Forbrugsforeningen.

_; I

Reserveret
Carr Larsen,
26, Pilestræde 26

'

'

.,

'

l
'
1

0.

I

, l"I:
lnda,tri Vestergade 3 lbbn. B.

Amk. Gummovare

Ill. rrl I li I te mod ilO Øre i Frimrl.
IIISIRET El IP!DITION ♦ Tdl. BJea 1195
lodu pr1j1er, anlltl - A J(tplejeartikler
Jernbancme11d 10 pCt. Rabat

"Vesterhus" Herreekvipering - 2 9, Istedgade 2 9
Alt i Herrelingeri til Dagens billi1!Ste Pri er.
�to1.·t Udvalg i Gummikravetøj.

Indmeldelser ou Oplysninger

HUSK!

&

Sonch•e Rouleva:i·cl 79.

gen
Lædervare--Forretnin
Sdr. Boulevard 44-46

1(11/ant Er�/r,t,,.i11g

pr. Brev eller gennem 'rillidsmæmlene,
der for København er:
Hr. Lokomotivmester Clausen, Hr. Te;ner W. Jacob sen, Hr. Ma kinar•
bejder M.Kirketerp, Hr. Rangl)rme f�r
Lemming og Hr. "Fuldmægtig Pock I.
Regnskabskontrollen, giver Oplysning
om alle Foreningen vedrørende Forhold

,,.
· Kaffe-

...d""-...
""''"
.:

Telefon Nr. 6626.
Foreningen er oprettet 1891, har ca. !JOOO
Medlemmer, ejer ca. 63,300 Kr. og har i
Understøttelse uddelt ca. 66,500 Kr.

Lav P,·æm ie.

Thora Sørensen,,

... ,
=
"'
·... ...

'relf.

anbefaler sin ny Restaurant
y Ravnborg-Kabaretten:
.,Lillebilen"
Entre 50 Øre.
Kl. 7¾

STØT VORE ANNONCØRER

I
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'l

,

'

.

I

I
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Jernbane(w1ktionærer 6 pCt. Rabat.

,g::

:,:,
::

..

,. ,.ABE
TRJ.COTA(.-EF_..\BRJJiEN
.
L'i
"

ABEi, IC'-'l'RIXl<�Sf,L\UE 22
A It 1 Tl'ikota<>e
" direkte fra· Fabrik· �' .:._ Jeri',banefunktionærer 5 pCt.•
0. KNUDSEN
.
f

,

Tt>�D�M Jl3S aile Pnstkontortir I SkandiLavien.

:,:,
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Cigå1•f:�-�-�:�������-��-���..--�������-�����...

Reda'ktion: Vesterbr6gade 9 a 2, Kjøbenhavo B.
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613
Udgaar 2 Gauge maanedlig.
.!bonnement�pri : 6 Kr. aarliir.

ii::

i ongin.al pRstniri E'ret Aftnpni'n g bed;i_t. · · �
Ol! :1b�olut holdbart. · Faa paa 1/1 & ½ FL
A nnone••-Es.pedition

.. .

�y Yestergade 7 3, København B.
T�lefon Central 14613.
Kontortid Kl. 10-4.
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