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FERIEHJEMMET 

Den 17. Juli er det to Aar siden, Dansk 
Lokomotivmands Forenings Feriehjem 
aabnede sine Porte for Medlemmer eller 
dei·es Paarørende, der kunde ønsl e at til
bringe deres Ferie der. Den forløbne Tid 
har i fuldt Maal givet os Bevis for, at 
Feriehjemmet, som Institution betragtet, i 
fuldt Maal har været sin Opgave voksen, 
og den stigende Benyttel e af dette viser, 
at Medlemmerne mere og mere indser, at 
der med Feriehjemmet er føjet et værdi
fuldt Plus til de Goder, som Foreningen 
iøvrigt kan skaffe sine Medlemmer. lkke 
alene den stigende Benytte! e af Ferie
hjemmet viser os, at dette trænger sig me
re og mere ind i Medlemmernes Bev'.dst
hed som et Sted, der er værd at være, men 
ogsaa den Kendsgerning, at de Medlem
mer, der med deres Hustruer eller alene en 
Gang har været der, kommer igen, taler 
mere end alt andet for, at Hjemmet har 
prentet sig ind i Medlemmernes Bevid t
hed med uudslettelig Skrift, og at de nærer 
en varm Kærlighed til Stedet. 

Dette forundrer jo ingen, som kender 
Hjemmet, ja, vi vidste alle paa Forhaand, 
at det maatte gaa saadan, og derfor var det 
ønskeligt, om de blandt Medlemmerne, 
som endnu ikke har set Hjemmet, vilde 
aflægge dette en Visit, kortere eller læn
gere, hvilket vilde have til Følge, at Hjem
met vilde faa saa mange flere Venn r. 

Hjemmet taler sit eget men tydelige Sprog. 
Beliggenheden er saa central som overho
vedet mulig, og tillige saa skøn, som øn
skes kan, lige opad Fjorden med dens yp
perlige Vand i et meget kuperet Terræn, 
der kan gi ve An ledning til mange fornøje
lige Spadsereture til forskellige Udsigts
punkter, hvorfra der haves den prægtigste 

dsigt til alle Sider mod Kalundborg til 
Fyn og til den anden Side af Fjorden, der 
er smukt kranset af Skov til det skøm1e 
Asnæs. Fjordens dejlige Vand opforrlr '-'r 
til Bade, og der bades meget. Sidst, men 
ikke mind t, er Hjemmets Indretning, og 
den °ode og rigelige Mad ogsaa værd 
at notere, thi og aa det betyder noget. 

At Medlemmerne befinder sig goctt, 
vidner følgende lille Notits om, som vi har 
modtaget med Anmodning om Optagelse: 

»St. Hans Aften havde Gæsterne, der op
holdt sig paa Feriehjemmet, besluttet at fej re 
en lille Mid ammerfest. I den Anledning havde 

man nedsat en Festkomite til at arrangere det 
fornødne. KL 9,30 Em. var det blevet paalagt 
at. møde i Havestuen, men med den bestemte 
Instruk , at man med de forbaandenværende 
Midler skulde forsøge at udklæde sig saaledes, 
at man var ukendelig. Ved den omhandlede 
Tid kunde man se for kellige Personer i fan
tasti ke Dragter snige sig om mod Havestue!l, 
og efterhaanden, som Deltagerne ankom, slog 
der dem en Latterbølge imøde•, alt eftersom de 

havde lagt en større eller mindre Opfindsomhed 
for Dagen. Da alle var samlede, marscheredes 

der i Procession til Stranden, hvor et stort Baal 
var antændt for at jage Heksene til Bloksbjerg. 
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Under Afsyngelse af Midsommervisen dansedes 
der om Baalet, der lyste klart mod Himlen, og 
efter Sangen og Dansen nød man det smukke 

Syn af de mange Baal, der tændtes eller var 
tændt rundt om Fjorden. Da Baalet var ud
brændt, marscheredes ind i Spisestuen under Af
syngelsen af den kendte Julia, Julia o. s. v., 

hvor Gæsterne bænkede sig om de blomster
smykkede Borde. 

Da alle var samlede, talte Lokf. Olsen, Ng., 
smukt om Feriehjemmet, og paalagde Gæster
ne at værne og frede om vort skønne Feriehjem 

og samle saa mange gode Indtryk som muligt, 
for senere i Mindet at opfriske alle de dejlige 
Dage, man havde tilbragt hernede. 

Efter Olsen havde flere andre Gæster Ordet 
for at lovprise vort dejlige Feriehjem. Efter 
at man havde afsunget en smuk Sang

1 
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graferedes Selskabet, hvorefter Festen afslut
tedes med en lille Svingom.• 

Der har som dannet sig Tradition til 
Stedet, idet at alle Gæster i Løbet af me
get kort Tid tilpasser sig efter Stedet, og 
lever som en stor Familie i et stort Hjem 
under en venlig og omsorgsfuld Økono
ma's Ledelse. 

. Hjemmet arbejder sig sikkert og støt 
ind i Medlemmernes Bevidsthed; den Mod
stand, der har været, svinder mere og mere 
bort, og nu mangler vi blot, at det skal 
vende sig saa vidt, at Andelshavernes An
tal forøges betydeligt, saa at Hjemmet hvi
ler paa det sikreste Grundlag. 

Vi skal derfor paany opfordre Medlem
merne til at tegne Andele; der er ingen 
Grund til at holde sig tilbage. Alle kan 
deltage, og alle Andele modtages med Tak
nemmelighed og Glæde. 

Tegn Andele! - Agiter for Hjemmet!

TEORI 06 PRAKSIS M. M. 

Som praktisk Lokomotivmand har man 
jævnligt Lejlighed til at stifte Bekendt
skab med Modsætningsforhold mellem 
Teori og Praksis, som ikke burde findes, 
og som ved et mere intimt Samarbejde 
mellem de to Faktorer kunde udlignes til 
gensidig Fordel for begge Parter og i sidste 
Instans til Gavn for Banerne. 
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Forskellige Omstændigheder har inu
givet mig den Tanke at søge Forholdet 
nærmere belyst gennem vort Fagblad, og 
jeg baaber dermed at opnaa, at Spørgs
maalet maa blive end mere åktuelt. 

, At der i Artiklen muligt findes smaa 
idespring fra det egentlige Emne, formo

der jeg dog ikke vil virke skadeligt. 
De sidste Aaringer har jo, som vi alle 

har følt, staaet i Spareaandens Tegn, og 
næsten utallige er de Foranstaltninger, 
der fra Administrationens Side er forsøgt 
for at opnaa en økonomisk Anvendelse af 
Personale, Maskiner og Materialier. Det 
er der ikke noget at sige til, vel at mærke 
dog, naar Foranstaltningerne er fornufti
ge, og det indvundne Resultat mindst staar 
Maal med Anstrængelserne. Det ynes 
imidlertid ikke altid at være Tilfældet, og 
er efter min Opfattelse da et indirekte Be
vis paa manglende Samarbejde mellem Te
ori og Praksis. I 2. Distrikt, hvor jeg er 
bedst lokaliseret, er Oliespareriet den le
dende Maskiningeniørs særlige Kæphest 
- med eller uden Grund skal her være
usagt - men at Oliespareri kan føres ud
over Fornuftens og det heldiges Grænser,
skal derimod ikke forblise usagt, ja det
forekommer mig endog, at der er Anled
ning til for Praktikeren at gøre Teoretike
ren opmærksom paa, at man paa et Loko
motiv smører og bruger Olie for at op
hæve Gnidningsmodstanden mest muligt
og for at bringe Slitagen neil til Minimum.
Det synes os Praktikere saare simpelt;
men vi er lige ved at faa Indtrykket af, at
Teoretikeren kun interesserer sig for Olie
spareri og mindre for Slitage; et vistnok
noget fejlagtigt Syn paa go<l Økonomi. -
Af hvilken Grund sendes et Lokomotiv
mindst een Gang aarligt paa Værkstedet
for at faa et grundigt Eftersyn og en ret
gennemgribende Reparation? - Selvfølge
ligt for at faa raadet Bod paa de Skavan
ker, som Slitagen foraarsager. At en Ma
skines Reparation paa V ærkstede-rne for
Tiden er kostbar, er noget, der ligger i Si
gens Natur; men lige saa naturligt fore
kommer det Praktikeren, at man som Føl-
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ge heraf i ikke mindre Grad end paa Olie
spareri bør have Opmærk. omheden hen
vendt paa Fornyelses- og Reparationskon
toen. 

At man er ved at gaa over til Anven
dels af Olietrykpumpen i Stedet for Lu
bricatorer er et Skridt i d n rigtige Ret
ning og hilses med 'l'ilfred hed af Perso
nal t. Ligesaa med de stilbare Smøreven
tiler paa forskellige Dele af Gangtøjet, 
amt af ikke mindre Betydning, at Bronce

lagern i Driv- og Kobbelstænger efte1·
haanden erstattes af taallagere istøbt 
Hvidtmetal. Især for ældre R- og D-Ma
skiner er denne Reform paakrævet og bur
de være iværksat for lang Tid siden. 

Ved Brugen af H vidtmetalslagere kan 
nemlig opnaas virkelig Oliebesparelser, 
Far n for Varmløbning bring ned til et 
Minimum, og Levetiden for baade Lagere 
og 0l'apper forlænges. Mærk dog, heri lig
ger nemlig Hunden begravet, at bemeldte 
Lagere maa holdes i god Orden, altid sidde 
fast i Stropperne og værn velsammenfilet 
samt naturligvis være murt forsvarligt. 
At disse Omstændigheder ikke altid iagt
tages, har man adskil lige Gange haft Lej
lighed til a� konstatere. - Et Hvidtmetals
lag r og især et Kobbel tangslager kan 
uden at varme gaa med en yderst ringe 
Olietilførsel; men elvfølgeligt kan Olie
tilførslen blive saa minimal, at Metallet i 
Lageret »males«, og at Slitagen dermed 
bliver uforholdsmæssig tor. Herimod maa 
der indtrængende advarn ·. 

Vil 'l'eoretiker ocr I rakt i ker hver isæ1· 
vise ig sin Opgave vok en, da maa Op
mærk omheden hen lede ocr aa paa Maski
nens Levetid og Levevilkaar, og der maa 
b stemt advares imod, at d 1· fra Admini-
trationens ide raabe : spar 01 ie - uden 

Hen yn til Konsekvensen. Naar man 
smører godt, kører man crodt; det er et 
crammelt Fyndord, der endnu har l:-Iævd. 

Den I( valitet alm. mørk Mineralolie, de1· 
anvendes ved Stat baneme kan vel være 
god nok til Aksler, men rnaa anses for at 
være lovlig simpel eller mager til Gang
tøjet. Det vilde sikkert være god Økono-

mi, om man gik over til at anvende en no
get bedre Kvalitet Olie hertil, thi da kunde 
Forbruget nedsættes uden nogen yderli-· 
gere :Bare for Varmløbning, Slitagen vilde' 
nedsætte og Maskinerne blive betydeligt 
mindr til ølet med Olie, end de bliver med 
den nu brugte Oliekvalitet. V cl Indkøb 
af Mat rialier til Lokomotivdriften vil det 
sikkert lige aa vel som i t privat Hjem 
betale ·ig at købe det bed t og ikke det 
ringe te. 

M n, hvorom alting drejer ig med Hen-
yn til en økonomi k Drift, er, at Banernes 

Admini tration forstaar at bevare og ud
vide I er onalet Interesse for dets Ger
ning i Stedet for ved Magtbud o. desl. at 
gøre Per onalet sløvt og ligegyldigt. Den
ne Opgave ynes Administrationen ikke at 
h lde ig klart nok for Øje, el l r ogsaa 

g · den ikke løst. 

Der er imidlertid andre Bri t, d r kun
de ønske omtalt. 

Der g 1· ig i Aarhus, ihvert Fald til
syneladend 0

, imellem Distrikts- og Værk
stedsledel e et mindre godt amarbejde 
gældende, lige om der af og til es Ting 
paa Ma kiner, udgaaet fra Værkstedet., 
der er egnet til Ki'itik, en Kritik, der kan 
rejse paa Basis af Lokomotivmand erfa
ringer og paa Aspiranterfaringer fra 

ærk ted t. ' 
Forholdet mellem Distrikts- og Værk

sted ledel en kan bedst illustrere gennem 
en Omtale af Distriktets An trængelser 
for at opnaa de bedst mulige Resultater 
med H nsyn til de stilbare Ventiler paa 
Kobbel- og Drivstænger. Di triktet lod 
med en ret tor Bekostning, n Lokofører 
fra Aarh u efterse de i Di triktet væren
de Togma kiners tilbare V ntiler og dis
ses rnørerør, der uheldigvi · er ret uens
artet af Huldiameter. D ncrang ·tod der 
aaben Fejd mel lem Distrikt og Værk
stedschef 0111, hvorledes selve Ventilen 
kulde konst1·ueres. Di. triktet ønskede 

efter ine Erafringer den oprindelige 'l'eg
ning ændret aaledes, at Ventilen kunde 
taale n tørre Løftehøjde. Herimod trit
tede ærk ted chefen, men maatte dog til-
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sidst bide i det sure Æble. I Parantes be
mærket har Værk t d chefen den ret ke
g.elige Fejl, at han er høj t uvillig til at 
ændre en Tegning, selv m Ændringen ei· 

aabenbar paakrævet. 

For at fort ætte med Smøreventilerne 
bemyndige den af Di triktet uds ndte Lo
kofører til fra Værkstedet at rekvirere 
Ventiler, der pa ede til it b stemte Smø
rnrør. Efter Modtag 1 en af d rekvirere
de Ventiler ind attes de af nævnte Loko
fører, og Løftehøjden regulerede . Det var 
aare godt. Bag fter udviser Værkstedet 

imidlertid den Ligegyldighed eller Vrang
villie, naar en Maskine med saadanne til
passede og brugbare Ventiler tilgaar 
Værk tedet for Reparation, at Ventilerne 
ikke opbevares sær kilt; men i Stedet i æt
te , naar Ma kinen atter er færdig til 

· Brug, alle mulige vilkaarlige Ventiler,
hvad enten de pa er for Smørerøret ell r
ej. Paa den Maade ophæver Værkstedet i
Realiteten Distriktet parebestræbelser;
thi en Ventil, der er meget f r tynd ·eller
for konisk, taaler kun en mikroskopi k
ringe Løftehøjde, kan altsaa praktisk talt
ikke indstilles med ikkerhed uden Olie
spild, og det er Loko'.motivmanden ikke
tjent med, thi han rnaa staa for kud, naar

lieforbruget bliver for stort. Iøvrigt er 
de Oliekvanta, der er fa t at som .r orm for 
de for kellige Maskintypers Forbrug af en 
aadan Beskaffenhed, at hvi Admini tra

tionen vil bevare Personalets Alvor og ik
ke et stort Grin overfor d n lags Bestem
mel r, da maa der nare t foretages en 
Revision paa det Omraade. Til Eksem
pel siml blot nævne , at der paa en R
Maskine af Schweitzerne kan »spare. « p 
til 150 kg Olie pr. Maaned! 

Hvor der i Realitet n kunde og burde 
pares Olie er ved Kry hovedboltene paa 

de allerfleste Lokomotiver. I mange 'l'il
fælde er enten mørepind ne for tynde, el-

1 r ogsaa er de utætte ved Konussen, aa 
at Olien lynges ovenud og dermed gaar 
til Spilde. Det bør man k"mrne bort fra 
snare t ved i Stedet for de gamle Dæk ler 
og Smørepindene at anbringe Dæk ler af 

Kon truktion, om de paa de 3 cyl. R-Ma-
ki.ner anv ndte, nemlig med for kydeligt 

Lukke over Paafyldning aabningen, og 
med en alm. Smør væge anbragt i møre
røret. 

Vedrørende Bremsetøj og Balan etøj 
gaar '!'enden en i mod at Retning, thi 
rnang Lokomotivmænd, og Y. rk tedsfolk 
lige aa, tillægger ikke n ordentlig og re
gelmæ ig Smøring af nævnte Dele til-
trækkelig Betydning, og cl tte er forkaste-

ligt. t Brern etøj og i ær Balancetøj 
hold el rnurt har tor Indflydel e paa 
n Ma kines Bevæg ligh d, maa og kan 

ikke underkendes, og til Gengæld har 
rnan°elfuld Smøring her elv agt til Følge, 
at litag n paa nævnte Del bliver ufor
holcl rnæ ig og ufor varlig tor. Men 

Forud ætningerne for, at de1· rn re , er 
. elvfølgelig først og fremme t, at der er 
Adgang til at mør , at der finde de for
n dne mørehuller, og at Hullerne vender 

pad og ikke nedad, og at ventuelle Fø
ringer og aa er for ynet med mørehul. 

t anføre ligt skulde ikke yne paakræ
vet, m n r det de væne alli.g vel; thi fra 
Værk tedets Side udvise en mindre pa -

nd kødesløshed i omhandlede Retning, 
hvilket ikke ju t aninrnrer Lokomotivman
den til muligvi forgrove at kravle ned 
under en tilsølet og aldri<,. ordentlig ren
gjort Maskine for at efter øge mørehuller 
i Balancer o v. 

propos Rengøring. Hvorfor benytter 
Lokoførerne sig ikke af dP,re Ret til at 
paaføre Rapporten fornøden B0mærlrning 

om, naar han Maskine paa Udva kerda
gen ikke gøres ordentlig ren? Det ynes 
d r d g at være mere nd 100 pCt. nled
ning til - men ker ikke. - Og hvorfor 

bliver Ma kinerne paa arhu IL daarli-. 
gere rengjort end paa nogrt andet jydsk 
.D p t? 

Værk ted nrns Monteringsmetoder er 
heller ikke uegnet til Kritik. Det vil være 
de allerfl te for ikke at ig alle Lokomo

tivmænd ret pinligt bekendt, at hvad der 
paa en Maskine ved Brugen kan gaa løs 
ret hurtigt efter Afgangen fra Værkstedet 
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'DANSK lQ.KOMOTIVli DEN DE 
gaar løs; det være sig Førerhus, Fodpla
der, Afstivninger, Forbindelsesstykker, 

. Askekas er, Stang- og kselkiler osv. i 
næsten det uendelige. At dette er en ube
hag lig og ikke ufarlig Kalamitet for Lo
komotivmanden og et Besvær for Remise
haandværkeren iger ig selv, ligesom Sli
tage paa lø tsiddende Dele, Tab af Bolte og 
Møttriker blev uforsvarligt stort. Men be
klageligt nok er det, at Skylden for Mis -
ren væsentligt kan tilskrives Værksteder
ne, nemlig ved at der fra Haandværkernes 
Sicle udvises nogen og fra Værkmestrenes 

ide nogen Skødesløshed, ener i det mind
te manglende Paapasselighed. Jeg har 

nemlig Erfaringen for, at adskillige 
Haandværkere systematisk undlader at 
spænde Møttriker og Skruer tilbørligt fast, 
og dette er i Hovedsagen Skyld i, at man
ge Dele paa en Maskine rystes løse og un
dertiden endog tabes. At det er for groft 
synes indlysende, dog beklageligt nok ik
ke for mange Værkstedsfolk. 

Samtidigt ønskes Lejligheden benyttet 
til at gøre Læseren bekendt med et nyt og 
interessant System, der er indført af Ad
ministrationen i Aarhus· H. Remise for at 
spare Lokofb. og Aspiranter. Først bør 
dog oplyses, at Antallet af Lokofb., As
piranter og faste Haandværkere i Remi
sen er nede paa et saadant Minimum, at 
man nærmer sig Katastrofen, og at Loko
motivmestre og Maskiningeniører fører en 
Fortvivlelsens Kamp med Personalemang
len. Men til Sagen. Det ny System be-
taar i, at Reparationer paa Ma kiner i 

Remisen foretages efter Forholdstalsme
toden, saaledes at forstaa, at Reparationen 
udføres i en vis Brøkdel af det Omfang, 
som Lokoføreren finder paakTævet, og som 
han indfører i Reparations-Journalen. 
Systemet er udmærket egnet til Hensigten 
og derfor anbefalelsesværdigt til Efterføl
gelse. Antallet af Haandværkere i Remi
sen Ar. H. er saa lavt, at de 6-7 Aspi
i-anter, der findes for Tiden, ikke kan und
væres. Lokomotivtjenesten kan heller ik
ke undvære samme Aspiranter, ergo maa

de ud at køre. Saa indføres Forholdstal -

reparationerne, og der spares 6-7 Mand. 
Det er god Religion i 2. Distrikt; thi hvad 
har det med Økonomi og Sikkerhed at gø
re, at Maskinerne ikke bliver istandsat, 
naar de trænger dertil, og tillige gælder 
det naturligt om kun i saa ringe Grad som 
muligt, at 2. Distrikt opfylder Lokomotiv
mandens Ønsker, og gør ham Tilværelsen 
taalelig. 

tatsbanernes Lokomotivpark repræ
senterer en mægtig Kapital, og til at besty
re og forvalte en aadan Storkapital maa 
Samfundet og dets Borgere kræve indsat 
dertil fuldt kvalificerede Mænd. Man har 
hidtil hentet disse Mænd fra Teoretikernes 
Lejr alene og ildrn, saavidt mig bekendt 
fra Praktikernes. 

Sammenstødene mellem dis e to Lejre, 
og de derved fremkomne Gnister, beviser 
imidlertid det uheldige i Administratio
nen ensidige Sammensætning, og, for at 
afbøde dette og for at skabe Ro i Lejrene, 
var det betimeligt og ønskeHgt, om der ved 
D. S. B. snart blev lidt mere Fart i Ud
viklingen i moderne og mindre stokkon
servativ Retning end den hidtidige.

Aarhus, Anno 1924. 
Pen og Blæk. 

t 
DR. INGENIØR WILHELM SCHMIDT 

Ved Otto Bemli:cen. 

Den 16. Febrnar i Aar er Bygningsraad Dr. 

ingeniør Wilhelm Schmi-idl en af de største Ba
nel::rydere inden for den tyske Teknik, Grund
læggeren af det Schmidtske Overhederselskab i 
Cassel, efter lange og svære Lidelser død i Be
thel ved Bielefeld i sit 67. Aar. Han blev bi
·at paa Kirkegaarden ,i Wahlershausen i det
Hvilested, han selv havde valgt.

chmidt blev født den 18. Februar J 58 i 
W egeleben ved Halber tacl t som eneste Søn af 
jævne Bønderfolk, og hvor han gik i Folkesko
len. Allerede tidligt viste Anlæget for Teknik 
sig hos ham. Han lærte Klejnsmedeprofessio
nen i Wegelel::en og Halberstadt og gik da paa 
Vandring .. Under han Arbejde i Dresden før
te Tilfældet ham sammen med en betydelig 
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'DANSK [QKOMOTIV Ti DEN DE 
Kunstner, Kunstmaleren, Prof. Eltrltarcll, Læ
rer ved det daværende Kunstakademi. Han 
opdagede Schmjdt's usædvanlige Evner og 
gjorde ham l::ekendt med den daværende Rek
tor for Dresden tekniske Højskole den berøm
te Professor, Dr. Zeuner. Gennem denne lærte 
han ligeledes den ved samme Højskole virken
de Professor 7:en:icki at kende, som paa den 
elsværdigste Maade tog sig af ham og frem
mede hans tekniske Uddannelse. JVlærkva�rdig
vis kunde S bmidt aldrig gøre . ig fortrolig 
med Matematikens Formler, men han lagde all 
til Rette for sig paa sin egen simple Maade, 
saaledes at han ved Hovedregning operationer 
og paa fri Haand var i Stand til at teherske 
de vanskelig te Problemer i Varmetekruken, 
hvilket ofte satte hans viden kabelige Merlar
J-ejdere i Forbavselse. 

Næppe 25 Aar etablerede han sig selv. læn
digt i Braun chweig og stillede sig Forbedrin
gen a[ Varmekraft.maskinen som Livsopgave. 
En af hans første Planer gik ud. paa a,l kon
struere en lille Kraftmol r for del nødlidende 
Haandværk. - Elektromotoren manglede end
nu den Gang. Ved. di se Arbejder kom Jrn.n ind 
paa at drive Maskiner med en Blanding af 
varm Luft og Damp og sluttelig Dampma kiner 
med højt overhedet Damp alene. Forsøgene 
med overhedet Damp greb cl ybt ind i Damp
maskinens Historie, og frem for alt va.r del 
Hirn's Arl:ejde i Mtihlbausen i El. ass, som og
saa videnskal:eligl kom Spørgsmaalel nærmere. 
Men det var egenllig kun tør Damp, som man 
praktisk vilde opnaa, og selv bekendte Lokomo
tivfagmænd som Borries og Golsdorf ansaa del
le for fyldestgørende i Forbindelse med Corn
pound indretning. De første Forsøg, som fore
toges i 8 Maaneder i Aarel 1891 hos Beck og 
H enkel i Cassel, før le li l en foldslænd ig Om
væltning i Dampmask inbygni ngen. De før le og
saa til Schmidls Flytning lil Wilhelmshøhe verl 
Cassel, da den ham venligtsindede Direktør 
Henkel havde lovet ham en videre nderstetlel-
1-;e til Gennemførelsen af hans Arl:ejder. Nu 
I liYer næppe tygget et nyt Da:mpkraftanlceg, 
llVor ikke ]-liver J-enyltet højt overhedet Da.m11. 

Ved den første Schmid t'ske Compounclma
skjne med overhedet Damp og Kondensator, en 
yderligere Fortedriug af de første Maskiner, 
og som ligeledes blev bygget af Beck og Henkel, 

blev i Aaret 1 91� fa tsJa;iel det overordentlig 
gunstige DampforJ-rug af 4 '/, I{ilogram for en 
indiceret Hestekraft-Time, en Værd.i, som i hele 
Ind- og Ud.landets Tekruk vakle berettiget Op
sigt, thi de indtil da almindelige Dampma kiner 
af samme Størrelse havde et cirka dobtelt saa 
stort Dampforbrug. 

Den af Schmidt's Konstruktioner,. som skul
de blive af størst Betyd.rung for hele Verdens 

Økonomi, er Overheclrrlokomolivef, Lokomotivet 
med overhedet Damp. Der bliver nu drevet 
OYer 100000 Lokomotiver med Ol'erhedet Damp 
i alle Verdensdele. Foruden en Kulbe.-parelse 
paa fra 15 · 0 pCL J,l iver paa delle Omraade 
ved Anvendelsen af o,,e1'hedel Damp opnaael 
en Forøgelse a[ Lokomotivets Trækydelse paa 
indtil 50 pCt. 

De praktiske Englændere kaldte Schmidls 
Opfindelse det tørste } remskrid I. i Lokomotiv
bygningen siden Slephensons Dage, og med fuld 
Hel. Del Schmidtske Overhederlokomotiv førte 
ind paa. Vejen tit Simplificering, hans 2 B Lo
komotiver (Hjularrangement som paa vore K
Maskiner) overtraf f� Cyljnder Atlanlic (2 B I) 
og 2 C-Lokornotiverne med mættet Damp. Lo
komotiverne blev alter enklere kortere og end
og lettere, frem for aH var det muligt med del 
enkle lo Cylindre Drivvmrk endnu at gøre Fyl
dest elv ved de slørsle Ycl<'lser. Hvem kan vel 
tænke sig de amerikanske Kæmpelokomotiver 
Rrbejcl<' med mættet Damp? Med 3500 Hest.es 
Kraft kunde selv mekanisk Fyring næppe klare 
den 

Siden Schmidt's Indførclrse af Overheder
lokomotiver viser den mest epokegørende Ven
d i ng i lokomotivbygningen sig i Bygningen af 
Kedlerne med Hen yn til Opretholdelsen af del. 
hidtidige Kedeltryk, ja det var endog hyppigt 
muligt at gaa langt under dette, aaledes i 
Østrig ved Litra 760,228 til 11 Alm., i Tysk-
1,rnd til hyppig kun :12 Atm., . om før l een og
lo Aarlier senere med voksende Ydekrav ige 1 1 

steg lil 1 fl-15 Atm. 

Et Eksempel tør frem for alle belyse 
Schmidt's Ydelser. Den franske Nordhme fo
rer som bekendt de hurtigste Tog i Europa. 
Tvunget af voksende Togbelastning blev den 
sidste Type med mættet Damp, 2 C 2 /1 Cyl. 
Compound Lokomotiver konstrueret med Vand
rør kedler med et Tryk paa 18 Alm. Dis. e svm
re og i Driften og Vedligeholdelsen dyre Loko
motiver kunde ikke tilfredsstille. Man greb da 
straks til den overhedede Damp, ombyggede 
rlenne Ballic Type til 2 C Compound Lokomo
tiver med overhedet Damp og havde den samme 
Ydelse. 

I Virkeligheden blev enere anskaffet lette 
2 C 1 Lokomotiver med. smal Fyrkas e, om med 
en Belastning af 4-00 t og paa Strækninger med 
lange tign in ger af 5 : 1000 ha.vde en Køre
hasiglted paa 100 km i Timen (Paris t. Quin
tin). Disse Maskiner er endnu Banens Stolt
hed og renyltes af de Fagfolk, som har faaet 
Tilladelse til at deltage i Kørslen paa dem. 
Allerede i Aaret 1913 udtalte dm1 daværende 
Maskinchef for den franske Nordbane, Mr. 
Asselin: »Avec le surchauffeur Schmidt nous 
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'DANSK fQKOMOTIV1iDENDE 
arnn lous«. (Med chmidt Ovcrh deren har 
Yi all.) 

Alle Nybygninger for offenlligc Jernh.rncr 01· 
OYcrhederJokomolivcr og kun ganske smaa Ty
per bliver endnu bygget lil mællel Damp. Del 
vil i Lokom livbygningen na:-ppe Iorelo ig være 
en · ødvendighed al gaa over til højere Uam11-
lryk, dog ogsaa her har hmidl allerede vist 
Vejen. 

De sid.'le lolv Aar af Wilhelm 'rhmidl's 
Virken var oplaget af lndforel en af høje Damp
.·p· ndinger paa 60 og Ilere Alm. Di· e Ar
bejder havde han allerede paabegyndt i l 5 
. om ung lfand, men maallc efter .fleraarig 
Virk omhed opgive dem, fordi paa d n da.vm
rende Tid hverken han ·elv eller Teknikens 
Hjælpemidler endnu var modne til delle Pro
blems Løsning. Den første ffentliggorelse af 
Wilhelm clunidl's heldige Arbejder og For:og 
med høj. pændl Damp kele paa. Foreningen ilf 
tysk0 lng0niørers Generalforsamling i Cassel i 
Juni 192J. De den Gang l�ekend tgjorlc u ·ccd
va.nlig lave .Dampforbrugslal paa ca. 2.5 kg pr. 
i ndicerel Hestekraft/Time, om var Hevet fa l
slaaet ved en Dampmaskine paa 150 HK, vakte 
atter uhyre Opsigt aaYcl i Ind- som i Udland, 
lh i de I·eviste, al den Videnskab og Praksis, om 
uhensigtsmæssig ansete Stigning af Damptryk
ket, hvilte paa faJ k Anskuelser. u, m-eppc 
tre Aar efter, slaar fa t, at i Fremliden vil 
næppe cl slorre Dampkraftanlæg blive bygget, 
som ikke anvender Damptryk paa li-0, 50 - ja. 
liJ 100 Atm., ligelede el a.ndel fremragende AC
snil i Dampmaskinens Hi loric, om er indledet 
af Wilhelm Schmidt. 

Schmidt var en be. keden, ucgennyllig fand 
lil in Død. lngen a.f han mange Udmærkel
ser kunde bringe ham borl fra hans Jmvnhed. 
Gerne fortalte han om ·in dvikling. For fat
tige og 1rndlidende havde han ledse en aabcn 
Haand og el trøstende Ord. Han Førernatur 
gjorde sig ikke gælden.de i den brede Offentlig
hed.· Han var ingen Taler og skyede enlwer of
fentlig Oplneden. Han var en udpræg t L1:--erd
og Kunslnernalur. I hans mægtigt arbejdende 
Aand kæmpede ha ns Ska l:erid0er sig ofte farst 
igennem efter sv..cre Kampe. Hans Genialitet 
gjodre . ig ærligt gældende i hans Venners 0g 
Medarbejdere :mevr Kreds. Der var ing0n, 
som kom i nærmere B0røring med chmidl, 
som kunde unddrage sig hans stærke Person
Jigl1eds Indflydelse. Han var gennem trængt ,1 f 
en dyb Fromhed og fa t overl:evi ·t om, at han 
ved Gud. Naade var kaldet til al hjælpe Men
neskeheden ved sit Arbejde. Den ulykkelige 
Udgang af Krigen virkede overordentlig ned
trykkende paa ham. Han pinte in Aand med 
den Opgave, hvorlede han bedst skulde hjælpe 
sit elskede ty ke Fædreland. De dermed for-

bundne Tanker og Arbejder aavel 
heraf følgende i ndsb vægeiser var 
ogsaa Aarsagen lil hans id:te være 
fra hYilken nu Døden har udfriet ham. 

De lyske lngcniør0r og hel Verden 
beklager hans aJLfor tidlige Bortgang. 

.·om de 
sluttelig 
ygdom, 

Teknik 

FORBEDRING AF KRONENS KØBEEVNE 

FOREDRAG I NATIONALØKONOMISK FORENING 

AF EJNAR COHN 

I Løl:et a[ del 3. Aarhundrede efter vor Tid·
regning Begyndelse faldt Pengenes Værdi i 
det romer k Kejserrige lil mindre end ¼o. 
Dengang som nu finansierede Krigene gennem 
en Pengeforringe! e, der, da man ikke kendte 

edd0lpressen. foreloges ved en stadig . tigende 
Jl-landing af Kobb0r i Guldmønterne. Dengang 
som nu ha Yde delle en Dyrtid til Følge, der 
søgl0s modvirket ved Udfør. el forbud og ved 

lak. imalpriser. Omkring Aar 300 e. Kr. ud� 
sledle Dioclctia.n, da Priserne tadigt , leg, en 
Maksimalprisforordning, der omfaltedealleLuk-
usvarer og alt Arl:iejde fra den ufaglærte Arbej

der lil Profes ·orenies ( LP:son iJs on: Den r.o
merska Kaj crliden, I, 93). Det hedder i Indled.
ningen til denne Forordning, at •for de Varer, 
som føre i Engro. handelen eller om. ælle i 
den daglige Detailhandel i Byerne, er Prisjob
beriet slegel Lil d n Grad, al en tøjlesløs Pro
filhunger ikke slækkes· hverk n a[ rigeligt Ud
bud eller af gode Aar«. Forordningen fa l ·æl
ter derfor Makimalpri er, og hedder det videre 
•da ogsaa yorc For[ædre har givet Love med
den Hensigt, at Frygten for Loven skal . ælte
on Bom for Frmk h0den, saa paabyd0r vi, at om
nogen frækt vov r al overtræde denne Forord
ning, skal han !-øde med Livet•. Der var Døds
straf for haadc Køl:ere og S1:-elgerc, der over
lraad te faksima.lpris0rn0, og Dødsslra f for
den, der oplagred Varer i leclel for at fore
cl0m i Markedet. aa forsvandt I arcrno, og
Dyrtiden steg - en Denar, som 100 Aar tid
liger var aa meget værd ·om en engel k o
Yereign i vore Dage, var efter Diocletians Død
faldet saa. stærkt, at der f. Ek. . gik 1 000 af
dem til Betaling af et :Maal Vin pa� godt 1/, 

Liter. Hermed forsvandt Pengene som Omsæt
ning. midd0J, og Romerriget vendt tilbage til
Naturalhusholdningen.

Femten Runderede Aar enere, den 2 . .Juli 
1793, udstedte Jacobinerne efter Gironden. Fald 
cl Dekret, der gan ke var kalkeret over Diocle
tian . Der fa. tsættes :

M

aksimalpri er, Pligt til 
at afgive Indberetning om Beholdninger, navn
lig af Korn, amtidig med at det blev forbudt 
Møllere under Straf af Slaveri paa Galejerne at 
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'DANSK [QKOMOTIV1i DEN DE 
handle med :Korn, og Hamslri ng straffedes 
med Døden. ResuJtaleL var om sædvanlig, at 
\ arerne forsvandt, og Paris· Borgmester sagde 
i rn Forhandling m l Konvenlel om Diodelian 
havde agt l500 Aar før: Profithunger, Egoisme 
og Ondsind hos cl m, der ejer Lagrene. Saa 
kred man videre og ud ledte den 29. eptember 

1793 el næsten almindeligt fak imalpri. dekret. 
For \ ar r gjaldt som Regel Priserne i :1790 
med Till ;g af '/", for Arbejdslønnen fordobled 

alserne fra 1790. Det forbødes såmLidigt at 
udføre næsten alle Raastoffer. Men Varerne 
kom . Ladigt ikke frem, hvorfor man i Paris ind
førte Brødkort; men de Lo Unzer Brød og det 
Maal Ri.. om Korlet gav Ret Lil daglig, var 
ikke til tede. elv om det saaledes ikke lyk
kede at kaffe Varer og da navnlig Brød frem 
Lil de store Byer, synes det at være lykkede at 
stand e Pri Ligningen. Men der fa t alles og
saa traffebestemmelser, der var stadigt stren
gere og om kulminerede i et Dekret af 10. Maj 
1794, hvori der fastsattes Dødsstraf for dem, 
der nmgtede at modtag A signaler, om havde 
betalt med eller modtaget As ignater til Under
kur. eller om, før en Handel var afsluttet, 
spurgte om, i hvad Mønt Betalingen kulde finde 
Sted. Og endelig ·traffedes med Døden saa
danne Personer, der maatte blive igteL for at 
have købt eller olgt Valuta. Min Kilde til 
disse Oplysninger (Levas eur: Histoire des clas
ses ouvriere · etc. en France, I, . 201) mener, 
al Ræd elsherredømmet medførte en tandsning 
i Pris ligningen. De 100 livres i Assignater 
der var faldet til en Værdi af 27 i eptember 
1793, s1eg til 48 i December og holdt ig paa 
30 å. liO i første Halvdel af 179/i-. Men da Ræd
. elsherrrdømmet faldt med Robe pierre, og da 

trommen af Assignater stadigt løb, begyndte 
Prisstigningen for Alvor, gan�ke som vi saa det 
nu under Verden krigen, da Baandene slappe
des og Papirpengenes fosse ikke reducerede. 
eller endog forøgedes. »Lad os vende Blikket 
mod denne umaadelige Papirpenge-Cirkulation; 
lad o sige Folket hele andheden, for at det 
. kal vide, at Dyrtiden ikke alene skyldes ProfiL
l�egær og Begivenheder, over hvilke man ikke 
er Herre, men ogsaa den store ifængde Papir
penge, der er sat i Omløb, og som vi nu skal 
beskæftige os med forsigtgit at drage ind. « Ja, 
Ordrne er ikke fra 192!�, men fra 1794 og kyl
de · en Taler i Konventet efter Robespierre 
Fald. Men før Direktoriet begyndte Inddrag
n ingen af Assigna terne i 1796, var deres Mæng
de steget til /i-8 Milliarder (hvoaf dog kun 24 
i Omløb) og deres Værdi falde ttil ¼ooo eller saa 
meget om den ø terrigske Krones i Juni 1922 
(E. Heck. cher: Ekonomi och Historia, S. 29 ). 

I :1797 su. penderede England Bank in 
Guldindløsning, og i 1809 var Sedlerne faldet 

J 5 å. 20 p t. i Værdi overfor Guldet. I 1810 
udsendte Ricardo sit berøm te kridt: High price 
of bullion as a proof of the depreciation of bank 
n tes. Der findes paa de ialt 66 ider i denne 
lille Bog saa godt som alle de Argumenler, der 
er at anføre for al vi e, at del er l{øl emidlernes 
Overtallighed der har fremkaldl den ugunstige 
Handelsbalance aavelsom Prisstigningen paa 
Varer og Guld. Den lige saa berømte Bullion 
Comittee afgav i J 10 sin Betænkning i Over
en lemmelse med Ricardo Betragtninger. Men 
hverken Ricardo eller Bullion Comitteen for
maaede at overl evi e Bank of Englands Direk
tører og sL::ire Kred e af Befolkningen. Under
hu. et vedtog under sin Behandling af Bullion 
Commitleens Betænkning med 151 lemmer 
mod 75, at edlernes Købeevne maatle anses 
for hidtil at have været og og aa nu var lig med 
Rig ls lovlige Mønls, og at del følgelig var Gul
det, der var steget i Pris, og ikke edlernes 
Køteevne, der var faldet. Da før t Guldindløs
ni ngen, efter Ricardos :Mening i et Øjeblik af 
politi k Panik, var u penderet, var det faste 
Holdepunkl borte, og Seddelmængden fordoble
des, mens Pri er og Vekselkurs steg. Den evigfl 
Historie om igen; men Ricardo ser klart gen
nem det hele Forhold, gendriver Argumenterne 
om den ugunstige Handel balance som Aarsag 
til Valulafaldet og giver vægtige Bidrag til 
Spørgsmaalet om Diskontoen rette Højde. Hvad 
han �orlanger om Lægemiddel mod Prisstig
ningen, er en Reduktion a.f Seddelmængden, til 
Guldprisen i det fri Marked aller er gaaet ned 
til Møntprisen, saalecles at Guldindlø ningen 
kan genoptages. Det gjorde man og aa i 1 19, 
idet Banken tilpligtedes at sælge Guldbarrer paa 
mind t 60 unzers Vægt, d. v. s. til en Værdi af 
240 Pd. Sterling (c. 4 500 Kr.), til en Pri , der 
var sukcessivt faldende. Men Deflationen gik 
, om altid, naar en saadan økonomisk Bevægelse 
æller ind, hurtigere end ventet, og paa 2 Aar 

rnr man aller i Sland til at genoptage Indløs
ningen (jfr. Artiklen: Bullion Committee i" Pal
grave Dicticnary, E. Cannan: The paper pouncl 
1797-J 21, London 1919, hvori Bullion Com
mitteens report er optrykt, og Axel Nielsen: 
Bankpolitik, I). Jeg v.il senere komme tilbage 
til del hele Spørgsmaal om Gulddækning og 
Guldindløsning i Almindelighed. 

amtidig med dis e Forhold i England hav
de vi jo her i Landet en Valutaelendighed af 
el ganske andet Omfang. Ogsaa her var Sta
tens Laan ho. den seddeludstedende Bank Ho
Yedaarsagrn li I Pengeforvirringen, og alle led
sagende Fænomener var iøvrigt af ganske sam
me Natur, som vi kender dem baade før og 
senere. Det er ganske interessant at se, hvor
ledes A. S. Ørsted i sine »Betragtninger over 
Danmark nuværende Pengevæsen« fra 1815 er 
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trængt ind til Problemel Kærne. Han er aa-
1 des at Pengene Va.•rcliforringel ·e telyder en 
Be katning af »Kapitalist r, Embecl mænd, 
Pensioui ter og alle andr , hvi Formue og 
Indlægter var be temt Lil nog t vi. t i LanclPts 
almindelige Penge«, og at man paa denne Maa
de afholdt mange af de Udgift r, som u11 ler 
en regulær Laanevirksomhed vilde være ka let 
over paa Fremtiden. Han viser ligelede , al 
de produ erendo Kla er faar Muligheder fol' 
igennem Møntforrii1gelson at sætte dere Ind
tcegter i Vejl'el, og han talPI' om, hvorledes den 
lil.·ynPlaclPnde Velstand, der herved fremkom
mer hat· »bafl den uheldige .Følge at disse 
Klas er ikke blot vedligeholdt alle forh n til
vante yde! er, mon ogsaa udvided di e, no
get som man vist ej .·kulde misunde clem, saa
frpmt di se Nydel er havde Laael i et rigtio-t 
Porhold Lil den dem billigen tilkornrnPncle l)p] 
i ationalvplstanden, men som ellers skadPr 
liaade dem elv og det hele«. Og han . iger 
videre: »Endelig slaar don produktive Klas, e 
sig i Længden bedst vod al give de 'l"ænd, der 
. kulle sorge for mdelighed, Oply ning, Ret o 
Orden, en aadan an ·la'ndig B lønning for de
res Arl:ejder, al de med lver, Lyst og ren Villie 
kunne gøre dero · Gerning. Dog de fy. i k og 
moral. k kadelige Følger Landels Ov rsvøm
md·e med Papirp nge har haft, lader· sig no
genlund oprette, og Kongens \ isdorn har givet 
o.- Borgen for, al delle Onde oflerhaanden skal 
for ·vinde og aldrig mere fornyo «. 

• Vi erkender alt aa fuldkomm n de kado·•
lige Følger af det ystem, om fra Aaret 1 "0 
til 1 13 blev brugt for at tilvejebringe, hrnd 
Finan. rne behøvede. Men vi paastaar kun, 
at vor tilling var saa mi lig, og Collisiouen var 
. aa tor, at hvad der end var bleven gjort, vilde 
det ikke været uden skrækkelige Følger; og vi 
holder o fuldkommen overbevi te om, at de 
fleste, der nu med saa megen Be temtbed og 

elvtillid vide bag efter at udvikle, hvorlede 
Regeringen skulde have baaret ig ad, vilde ha
ve . kreget lige saa ·heftigt over de mod atte 
Forholdsregler, hvi disse havde været tagne, 
som over dem, df'I' blev fulgte«. 

(Forlsælto .. ) 

VELFÆRDSFORANSTAL TNINGER PAA 

LOKOMOTIVERNE 

I aa H. B. Mødet den 15.-16. i\Jaj ser jeg, 
at ager, som Velfærdsforanslaltnioger paa 
Lokomotiverne er drøftet, og jeg vil gerne be
nytt t Lejligheden til at pørge den ærede H. B.: 

»Hvor bliver Bagsejlene af til Maskinerne? Vi
har her ved Ged er Depot forgæves pejdet ef
t ,,. dem hver Gang, al en ?\fa kine kom fra
Værk t det nu det sidste Aar.

For 1 1/2 Aar ·i den blev cl t s meddel L, at 
dpi· 1 ar foretaget nogle For øg med fa te del 
m d Pressenning, men de ]i or øg maa være m -
get indgaaende, siden at der ikke har vi. t ig 
nog t Re ultat endnu. 

Hvad Personalet paa Ma:kinen har dojet, 
og ærlig i don ·idste haarde Vinter, ka11 in
gen, som ikke har prøvet det, dann ig Begreb 
om, og i ærdeles paa de ældre Ma:kinlyper 
med de allfor korte Sidevægge og Tag, som der 
særlig mct'rke ved J-aglæn. Kor el, naar Reg11 
og Sne taar ind i Husel. 

Hceyer. 

Tiag. rjlono rr paa Trappernr. 
HPd. 

JUBILÆUM 

Lokomolivm . ter . P. Niel. en, Esbjerg fej
rede d. IB. Juni 25 Aars lJagen for sin An-
s. Ltel. e ved tatsbanerne. 

Da . er en gammel Kending fra Lokomo
til'folkene Rækker, der den me te Tid har ve-e
rot stationeret i Es. dels som Lokomoli vfyrb. 
senere :om Fører og nu sid ·L som Lokomotiv
me ler. har i sin Tid . om Tillid mand for Af
delingen deltaget livlig i Organisationsarbejdet, 
va.r det en elvfølge, at Esbjerg Afdelinger ikke 
lod Dagen gaa upaaaglet hen. 

Allerede ved 7-Tiden om M or!!enen mødte 
Lokomotivmændenes angkor (af hvilket . har 
været pas iv Medlem siden tiftel en) for at 
bring Jubilaren en Morgenkoncert. Jubilaren 
og hans elskværdige Hu tru kvitterede ved al 
ind byde angerne til Morgenkaffe. 

en re paa Dagen mødte Deputationer fra 
Afdelingerne for at overrakke Jubilaren et dob-
1:ellkapslet Guldur med In kription. Ved det 
veldækkede Frokostbord, til hvilket saavel San
gerne om øvrige Gratulanter blev indbudt, gik 
Taler og ang lag i Slag. 

Blandt Gratulanterne var bl. a. Ma kin.in
geniør Her om, om udtalte, at det jo ikke var 
paa Generaldirektoratets Vegne men om privat 

[and og Leder af 5te faskin ekl.ion, han fandt 
Anledning til at takke Jubilaren for g dt am
arbejde i den forhold vis korte Tid, de end nu 
havde arbejdet ammen, haabede paa fol'tsal 
godt amarbejde endnu i mange Aar. 

Tøvrigt formede Dagen sig om en Fe tclag, 
som ikkert saavel Jubilaren som de cl ltagcndo 
Yil mindes længe. 

H. 0.
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'DANSK lQ.KOMOTIV Ti DEN DE 
JYSK-FYNSKE ST ATSBAN EPERSONALES 

BIBLIOTEK 

Lordag den 14. Juni Kl. 1~¼ Em. af holdte 
Genera lfor aml ing i B ibliotekslokalet. 

Regn kabel fremlagdes og godkendt . 
S tation. · fol', la nd er ie lso n og R g n ·ka b ·fo-

r e r Lund g nvalgles som Mod lemme l' a[ He-
. ·lyl'el en. 

Assi . lent mo rsen ge nvalgte. som R ev isur 
og 1( 0111 , l'i s t F'rk . Agge l' som Revi . Ol'Suppleanl. 

SYGEKASSEN 

.Jr rn t a nelæg P et ri , Clas.-on ·gade 3/i-, er 
L rt rejsl fra 20 .. J uni Lil 20. Juli d. A. Ha n. 
Pl'aks is i næ rnle Tid . rum val'rtages af Orel'-
1,l'go F'ri i ·, Oden egad 2. 

Kern . ullati ons ticl: Kl. 121/, - l 1/,. 

l,okomoli v/ c rerkreclsen. 
H olbæ k: Hepnc. entant V. :Møller , En ighed . -

vej . 
Glyngøre: R opr re. entant . B. . Black. 

ilke l:org: R epnl' en ta nl :M. A. Helund, Told -
1.odgad . 

Aa ben raa: ·Repræs nla nt M. Ma lhi e. e n. 
Vojen : He præse nla nt B. l~lmg t'('('n . 
Logumk los ler : Heprm enlant N. .T. P r 

Kvi s t. 
Tinglev: R eprn:•. enlanl N . P . . Jorgrnsr n. 

/,oko11wl id !}rboderkreclse11 . 
Hrammin e : Hcpnl'se ntanl Th . P. Ander n . 
Vard e: Hcpnw;e nla nl . And 1·s n, Tre-

k;;rnlen . 
Skjern: Hrpræ.-c nla nl C. G. V. Pedel'SPn. 

Nærværende Nummer er a-fl,everet 
paa Avispostkontoret den 4 . Juli. 

Aale trup: Repræsentant W . Thorngaard , 
Tjene lebolig E. 

H rning: Repræsentant C. Clau en, Grønne-
gade. 

Hjol'ring: 1 opræ. enla nt P. Conradsen, Bag-
te rpvej. 

Løgu mklos tr l': Rrpr a' . enlant M. K. Jorge11-
. p Il . 

Tinglrv: R præ e nta nt H . P. H . Ha nse n . 

TIL 
MEIJtBMSbt5 _ .. 

0YPl'f ørt fra /J . . & M. P. /il D. L. F. 1. J 1111i 
19:24: Lokfb. As p,· . .J. P etersen , Aarhu . 

For/ l!}ll else. 
Lokom livfyrbøde r K. G. Mad e n, Vam-

drup , lil a l;cnraa und r 14 - 6- 2lt. 
Lokomotivf yrbodrr K. K . V. Ander. rn, \ i-

l org. til H erning fra 1- 7- 2 1-. 

Af ·ked . 
Lokomotivfører E. P. .J. , . Morten sen 

K hl1avns Godsbanegaa rd , efter 11 søgning paa 
t :rund ar ,' vagelighed merl Pen.-ion fra 30- !J 
- :H ~111i11. Af ' ked . 

f ,r,dsfald . 
Lokomotivfor r R. C. He ndix rn, Oslerbro, 

drn I l- 6- 2't. 

nor/fald af Funktion. 
Den Lokomoliv[yrbøderne i Næ. lved E. C. 

\ id s trup . C. La r sen, R. V. . J akobsen og 
\' . T. Thom. en lildelle Funktion som Rangel'fø-
1·e1· bcl ragles som bortfa ld en (und e r 17- 6- 24) 
Yed æ. lved Ma. kind epofs Ovrrga ng fra Ran-
ge rdrpol lil Linieclrpol. 

AKVAVITTER 

,,Roberts" Herre-Magasin - Istedgade 140. 
All i Herre• og Drengetøj. Lingeri, Hatte og Arbejdstøj. - Jernbanefu nktionærer 10 pCt. Rabat. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbeobavo B. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Abonnementspris : 6 Kr. aarlig. 

TP11:neM paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Annonct>-Expedition 
Ny Vestergade 7 3, København B. 

Telefon Central 14613. 
Kontortid Kl. 10- 4. 

Frederikaberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, København F . 
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