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16. FEBRUAR 1924

lig rad ibidr,aget til Tilrnjebrin cre}, af
Over kuddet. Men og.saa andre Faktorer
FRA 1. APRIL 1922 TIL 31. MARTS 1923
har v·;eret medvirkende. aalecles har Fri
.sen paa Forbrup, materialer i cl t ·~tor
og
"'
Drifl,s,aaret 1 9�2-_: fandt d r ingen
hele være lialdende. Lønning�ua o-iftern
l ch·iclel,se t tl. .af lat�ban 'n Cttet; derimod
"'
er craaet ned, o cr Gennemføre. l n af de af
('
bl v L1: 'ngden af de do•bbelb�porede Bane
parekommi ... ionen af 21. Februar 1921,
strrckningcr forøget m d 25,( km, id t
tillede
Fo1rlag J1ar i rnan,g Hen:, endel'
s
Dobbelt poret Frederi {'ia- y ejl bl v •aab
bidraaet
til udgift01·n 't-,- 11 ormin<l..: kelise.
nel for Drift.en den 9. ( klober 1922.
.:iden mod forega,a nrlo
Faldet paa Udo-ift
r,
Me lcns SJ;at,.,,banedriflen i .\ ar ne 1916
\ ar u.daør i alt ca. .6 �1ill. Kr. D ( ' t l' r
;')
-17-1921-�2
om ,Folge af"\ enkn lul
all
aa lykk do at bringe 1 clgiftcn ne<I.
g •n o," clen:- EfterYirknin oM-er ,o,.,-av t ted :-e
l'ncloig m cl et meget ilnscligl B loib, del'i
d,a.arligerc o'konom·-1
Re,slnt::it, &'la l <1':l
I
mocl har d n forholclsvi h l' Lydelio-o r-cl
::;urn <let vil 'fremgaa af ned n laa n do
�mttcl e i Tia�sterne, del' Ianclt tecl i H n
k rma:
hold til Loven af 1 . Mart. 1922,
9 Kr. ikk (' medført en saaclan Tru fikfOl'øg l1916-17 ................ 1 75
e. at man blot tilnrormelse~vL l1a l'
1!)17-1 ................ 10 296542 »
kunnet bevare samme 1ndt· --gL
om
191 '-19 . . •. . . . . . . > . • . . . . 16 076 793 »
i 19:.il-2... tigningen i Rej crne An
»
1919-:20 ................ 25 626 9
bal mod foregaiaende .\ ar udgjorde kw1 C'l.
]920-21 ................ 53 616190 »
16
, p t., •Og den sendte God mrcngde for
1921-22 ................ 6.., 437 370 »
ocrecl
� kun med ca. 5,3 pCt.. Tndtægl bel •gn r Drifti3aarel J 922-23 t V nd,?
nedcrancr
n blev hereft r ca. 25,2 Mil!. Kr.
J)l( nkt, iclet Driften o-av et Ove1·slcud pa.a·
m de rneæ ,betydende Forihold fol'
npimocl 1 Mil!. Kr. imocl et linde1rl ud det
tat
banerne
Drift o cr Økonomi i Drif -
o
fore -aaende ar paa oa. 62 4 Mill. Kr..
ln-ori dog var indb fatt t (' a. 161 Mill. Kr. aaret 1922-23 skal man i det Eolo-encle
øge at gøre Rede i .store Tr k.
til Ned krivning af Lag rpri en p.aa lat banernes Kulibeholdnin,o- pr. 31. Mart�
Brænd el til Lokomotive1·. Færge1·
1922.
og Skibe.
Ved Ned krivningen crik Lagerpr'1Sen
for Kul ned fra ca. 144.4,0 Kr. ipr. t i �fart'
.\ n kaffe! en af Br� na,� I til Lokomo
1922 til ca. 45 Kr. i _\ prH . _ ., og Nerl tiv r F rger ocr kib m. v. i Drift a,aret
krivningen har aalede i ikk uvæ. ent- 1922-23 voldte ing n Van kelimhed r.

STATSBANERNES BERETNING
OM DRIFTEN
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Den -samlede Import udgjorde ca.
310 000 t, der leverede.s fra Storbritannien.
Seholdningen ved Driftsaarets Begyn
delse udgjorde ca. 159 000 t, det samlede
Forbrug af udenlandsk Brændsel c,a,.
350 000 t, og iBehold:ningen ved Aaret.s Ud
grung var ca. 119 000 t, svarende til ca. 4
Maaneders Fol"brug.
Indkøbsprisen for .Kullene v.a,iieredie
fra Kr. 28 til Kr. 48 pr. t og udgj-orde som
GennemJS.nit ca. 35 Kr. pr. t mod ca. Kr.
52 det foregaaende Aiar.
Det i Aaret,s Lø.b til .l,o'komotiver, Fær
ger og Skibe for1brugte Sr.ændsel - oa.
330 000 t - -blev ført til Udgift med ca.
Kr. 13 000 000, eller Kr. 39,54 pr. t mod
Kr. 173,05 pr. t i det forega.aende Aar.
Ved Brændselsindkøbenie - og i øvrigt
ogsaa ved andre Indkøb - har General
direktoratet været biistaaet af en særlig
handelskyndi,g, men dennes Virkisomhed
har i Finansaaret 1922-Q.3 endnu ikke .an
t.a,get fastere Former.

ført for.holdsvis ,store Udgifter ved Materi
ellets VedligeiholdeLse. Materialepriser
ne har dog vi.st Nedgang i Forhold til d':l
foregaaende Drifts.aar, om end de liangt fra
er naaet ned paa samme Niveau ,som i.
Aarene før Verdenskrigen.
Spo1·enes Vedligeholdelse og andre
Forhoid vedrørende Bane- og Signal
tjenesten.
Saa'Vel Vedligeholdelse ,som Forstærk
ning .af ,Spornettet har i det forløbne Aar
kunnet finde Sted i fornødent Omfang paa
tilfred.sst, illende Maade. Der er hertil af
Skinner anvendt Hovedspor 19 419 løb. m
til almindelig Vedligoooldelse og 156 854
lø,b. m ti1 FoIBtærkning.
Af Spor.skifter og Krydsninger er ind
ført en ny Type til Ovel'bygning med ;32
kg Skinner, kara:kteriseret ved krumme
Tunger, bredere Glidestole og længe:rn
Krydsninger. Endv�dere er ved Overbyg
ning med 45 kg Skinner indført et nyt
Norrnaleporskifte med Heldning,svinkel 1
: 9, forsynet med fjedrende Tunger; den
hertil !hørende Krydsning er ·fol'ISynet med
bevægelig Vingeskinne.
,Forisøgene med Blinklys i fremskudte
Si,gnaler er b'levet for-tsi .at med s.aavel Gas
som elektrisk Lys. Der er ,paabegyndt
Fonsøg med fornkellige nye Konstruktio
ner af Signaler paa Somme samt med au
tomaitiske iSignaler ved UJbevogtede
Vej
•
overgange.
Gedser-W.arnemiinde Rutens Thadio
st.ationer er blevet fo1'8ynede med moder
ne Rørmodtiagere, hvorved Stationernes
Virkningsgrad er iblevet forøget betydelig.
Der er Driftsaarets Løb imprægneret
.,. Stk. i
328 022 Stk. Fyrre.sveller (330 338
1921-22 ) og 1 058 Stk. Bøge,sv:eller
(21 548 1Stk. i 1921-2·2). Geoo.emsnitspri
sen for Imiprægnering af Sveller har for
Fyrresv•eller været 1,37 Kr. og for Bøge
sveller 2,73 Kr. pr. Stk. mod henlholdsvie
1,70 Kr. og 3,79 Kr. det foregaaende Aa.·.
I ca. 68 km Hoved,spor er GrTuSbaUa"
sten i Løbet af Aaret erstattet med Sten
oolla.st, ,saaledes at ,der ved Udgaingen af
1

1

Vedligeholdelse af det rullende Materiel.
Den i det foregaaende Driftsaar ind
traad.te Stigning i Værks, tedernes Aribejds
mængde er forteat ind i Driftsaaret 1922
-23, idet Vedligeho1de1sesa:cibejdet ved
Ma:teriiellet er fremmet ,saa meget, at der
er indtraa;dt næsten normale Tilstande paa
det omhandlede O1maade.
Det hiar i Drifhs.æaret været muligt at
fremskaff.e de til VedligeholdeLs_en ai det
rullende Materiel nødvendige Materialier,
men de indskrænkede Vær'lætedsforhold
har i høj Grad besværliggjort Arbejdets
GennemføreLse, ,saaledes at man for at til
fredsstille de Krav, der stilledes ifr.a Drif
tens .Side, dels vedblivende lh,ar maa:ttet
overdrage en Del af Vedli-gelholdelsesar
'bejdet - for Lo'komotivernes Vedkom
mende - til private Fabrikker, dels jævn
lig har maattet arbejde med 2 Hold Arbej
dere i enkelte Afdelinger af M.aiskirnafde1ingens Værkisteder. 1Begge di.sse Frem
gangsma,ader, der kun er lidet tilfredstil
lende i økonomisk Henseende i Forbindel
se med ret høje Materialepriser har med38
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Driftsaaret fore.fandtes 817 km Spor med
stenballart, heri medregnet det nye 2. por
pa.a træk-Ilingen Fredericia-Vejle.
;End videre er der -ti'l Brug ved Vedlige
s -, Forstærkningsog Udvidelises
lde1se
•
ho
arbejder aniskaffet ca. 16 192 t taal kin
ner til en Gennemsnitspris af 149 Kr. pr
t, 18 348 stk. dan�ke, uimprægnerede Bø
gesveller til en Gennems nitispris af 3,90
Kr. pr. tk. og 303 3 tk .udenlands ke,
uimprægnerede Fyres veller -til en Gennem
o3nitspris af 5,28 Kr. 'I)r. tk. Af Forbin
delsesdele er der i udlandet a'IllSkaffet 5 791.
t til en Gennerrusnitsipri,� af 156 Kr. pr. t
og i Indlandet 46 -t til en Gennemsnit3pri a:f 401 Kr. pr. ,t.

Det ,gennem8 nitlig da,glig kørte Antal
PersO'Iltogs'kilometer efter de ovennævnte
Køreplaner s amt efter de tilsvarende Kø
replaner i Driftsaaret 1921-22 stU!ede sig
sæalede,s:
Sjælland-Falster Jylland-Fyn

Køreplan af 1/0 1921 1055:! km 19920 km
< 1/,0 1921 9 78 C 19 761 C
20 748 C
• I 6 1922 12 352 C
1922 12 055 C 20 H 14 C
C I

I alt

30472 km
29 639 C
33 100 C

!32 69

C

Over,fa1·terne.
Antallet af kibskilometer har i Drift:s
aaret udgjort ca. 762 00 mod ca. 700 000
i Driftsaaret 1921-22.
For s aa vidt angaar Pri erne for Ma
terialer, der indkøbes af Søf.artsvæsenet,
kal anføres, at den edgang, der for Smø
reolieprisens og Tovværksprisens Ved
kommende fandt ted i Løbet af det fore
gaaBnde Drift aar, ,blev fortsat de første
Maianeder af 19-22-23, hvorefter Pri•serne
har !holdt s ig ret konstante til Drifts aaret
l ' dgang. For Maskirupaknin,aerrne.s Ved
I 0 nde indtraf der en Prisnedgang i
komm
Begyndelsen af Drift aaret, hvorefter og
siaa Pri Bn for denne Artikel har været
ret konstant.

Godsvognsbenyttelsen.
I Driftsaaret 1922-23 er Beholdnin
gen af t<atsb-anernes egne Godsvogne ,ste
get til 12 077 tk. om Følge af Tilgang
af 401 nye Vogne, medens de lejede Gods
vo,gnes A ntal, der Aaret forud udgjorde
1 462 tk., nedJbrag•tes til 499 Stk.
Der har i Drifts aaret ingen egentlig
Vognmangel været. Kun i Jylland-Fyn
har man paa Grund af en betydelig Ud
førsel af Hø og Halm i Vognladninger til
det sydlige Udland !haft '.Dogen Mangel pa!t
flade Vogne med stort Bundfladeareal, eg
net til Hø- og Halmtrans porter.
Der er i Aaret 1922-23 kørt ca. 529 100
Særgodstog kilometer mod ca. 594 400 i
1921-22.
Toggangen.
Ved Driftsaarets Begyndelise gjaldt
Køreplanen af 1. ,Oktober 1921. En ny
· ommeren 1922 traadte i
Køreplan for 3
Kraft den 1. J'Uili. Ved denne roreto.gæ
betydelige Udvidelser og Ændringer.
Af særlig Vigtiglhed k,al anføres, at
de tidligere ·Katfol'bindelser med Tyskland
over W arnemiinde atter oprettedes.
Vinterkøreiplanen traadte i Kraft 1. Ok
tober. Med Undtagelse af Køreplanen for
'
Nord- og Kystbanen, der som sædvanlig
ind.skrænkedes pa,a Grund af den mindre
Trafik om Vinteren, bibeiholdtes ommer
køreplanen i det væsentligste.

Takstændringer.
om anført i DriftsberetningCn for
1921-22 kunde de Nedsættelser af Tak terne, der skulde foretages i Henhold til
Loven af 23. Marts 1922, først gennem
føres i ,Løbet af Drifbsaaret 1922-23.
Fm. den 1. April 1922 nedsatte 3
Ta;ksterne for Frimærkepra,kker med 16-17 pCt., oa
0 fra den 20. s. M. gennemførtes
en • e d.sættel-se af Tak terne for levende
Dyr paa 33 1/3 p Ct. ;Fra den 1. Maj 1922
blev der foretaget ec1sættelse af TaklSte,
ne for Gods , for Fragt tyk.gods gennems nitlig 26 pOt. og for Vognladningsgods
gennemsnitlig 12¼ ,pCt., o•g desuden blev
der i Henhold til den i forannævnte Lov
optagne Overgamgsbestemmelse ydet viSSa
Fors0'Jldere en yderligere edsættelee i
Fragten for vo.gnladninasviseSendinger af
• Indus trivarer saaledes, at Fr.agbes temte
C,
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ten for di186e Varer ,blev 20 pOt. lavere end
de ordinære nye Takster, for Tørv dog 30
pCt. Tak,sterne for Ustykgods, der alle
rede fra den 5. Juli 1921 , a d·ministrativt
var nedsatte, lblev ikke yderligere nedsatte
rnd den fra 1. Maj 1922 foretagne Ned
sættelse af Godstaksterne, men en Regu
lering foretoges. :D ra 1. Maj ned-satte<S
'
endviden:i Takstern° for Abonnement, kort
ret betydeligt, og fra den 1. Juli 1922
blev l'Ildsfrrivningsgeibyret for Rejsegods
nedsiat fra 1 Kr. til 50 Øre, og Talrntem\3
for Billetter til Ill Klaese nedsatte med
gennemsnitlig 10-12 pCt., hvorhos For
holdet mellem Priserne for en III Klas
ses og en 11 Klasses Billet ændredes fra
l : 2 lil 1 : 1,7, 1sa1alede,s .at. Nedsættelsen
for denne Klasse udgjorde ca. 25 p,Ct.
Fra 1. Oktober 1922 foretoges der a<l
mini,str.ativt en ed.sætte] e i Taksten for
Sukkerroer paa 20 pCt.
1 Anledning af ovom1ævnte Takst·neu
sæltelseT i den lokale Færdsel ble\· der i
Løbet af Driftsa!aret foretaget Ændringer
i Taksterne i do forskellige gennerngaa
cnde For-bindot�er:
Takistcrne i Forbi11del en med de in
denlands1rn Priv.abbanor ·og lvcderim· æn
dredes e,an ledes for Gods og le\'-0nde Dyr
i Tidsrummet l. Juni-1. September 1923
og for Billet1a1{isterne,s '\ edkommende fra
1. Juli 1922.
Do nye Forbindelsægods- og -kreatur
tariffer mod Privatibanerne bJ,ev o·pstillede
paa et nyt Grundlag, ihvorved Stn.�sbaner
nes økonomiske Risiko forøgedes med ca.
2 Millioner Kroner ud over clen Ris, iko,
om den almindelige Takstnedsæltel e
medførte.
God,3La.l{sterne i Forbinde1se med Sve
rige og Norge ændredes dels fra 10. Ma,j
1922 (Tillægstaksiteme), dels fra 10. Juni
1922 (de direkte T.akster). Billettalæterne
i ,sa;mme Forbindelse ·blev ændret fra 1.
Juli 1922. I Forbindelsen med det ,sydlige
Udland ændredes Taksterne for Gods og
levende Dyr fra 1. M.aj 1922 og Billet
taks-terne fra 1. Juli 1922.
De i Hen/hold til Loven ,af 13. Marts

.
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1922 foretagne Takstnedsættelser var bortset fra, hvad der mulig vilde krmne
inddndes ved forøget 'Drafik - beregnet
at ville medføre en ,Ri,siko for. tat,sbanern':!
af.i alt ca. 30 Mill. Kr. (inklwive den sær
lige Nedsættelse .for vis.se Industrigrene,
der udgør ca. l 1/2 Mill. Kroner, og de oven
nævnte ca. 2 Mill. Kroner som Følge af
den ændrede Beregning af Taksterne i
For,bindel-sen med indenlandske Privatba
ner), nemlig for Pei,sonbefordringeil1 ca.
12 Mill. og for Godsbefordringen ca. ·1.3
Mill. Kr.
Kommissione1· 09 Udvalg.
1 Drif tsaaret 1922-23 er nedsat føl
gende Komniissioner og Udvalg:
Den 20. Aa_)ril 1922. Et Udvalg til Re\'i
sion ,af Statsbanernes Sigi11alreglement.
Den 3. Februar 1923. Et Udv.alg angaa
ende Lejeafgiften for !Statsbanernes
Lejeboliger m. m.
I ,samme Drift,saar har det under 23.
November 1921 nedsabte Udvalg til Gen
nemførelse af de nye Tjooe.stetidisregkl'
rnd tations- og Togtjenesten afsluttet sin
Virk,s.omlhed efter tillige -:-- tildels med en
noget mndret Sammensætning - ,at have
,foretaget en Gennemgang af Tjenesteord
ningen ved Søfarvsvæsenet, Bane og Te
legraftjenæ-ten ,samt Maskintj�meslen. r
Driftsa,aret har endvidere den runder 10.
Januar 1919 nedsatte Kommission angaa
cndc Pe1i3onalets Instruktion gennem Or
drer m. m. afsluttet sit Arbej,de.
1

1

Statsbanernes Personale.
I Driftisaaret 1922-23 er ·den Indkrronkning i Pe1'sonalets Antal, som
paabegyn·d te.s i de foregaaende Drift aar,
blevet for,bsat. Det samlede Antal af faste
og Jø,se A rbejdere udgjorde sa.aledes ··den
31. fart 1923 oa.. 21 600 (19 344 fast an
satte og ca. 2 300 Ek traarbejdere) imod
ca. 22 600 den 31. Marts 1922 (19 533 fa;t
ansatte og ca. 3100 Ekstraarbejdere).
Samtidig 'har Ar,bejd,�ydeloserne været
stigende, idet 1bl. a. det præsterede Antal
Tog- og Sejladskilometer er gaaet op fra
ca. 14,45 Mill. i 1921-22 til ca. 15,89 Mm.
40
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i 1922-23 O" _ ntallet af V oanaks !kilo
meter fra ca. 481 Mil!. Hl ca. 502 Mil!.
Ptm,,onaleindskrænkningen er aulede i
Virkelig•hcden noaet tøne, end d t frem
ga.ar Yed ammenlia nina af det i:,amlede
Per,~onaJe i DrHtsaaren 19:.2-23 g 1921
-22, idet dette den 31. Mart,. 1923 udgjorde I,',7-1 pr. Ban - 0" ,· crfart kilometer,
13,62 pr. 10 000 T (J g- 0" ejlad�kilometer

I

I

til Trafikken Be lridel�e har nød,· ndig
rrjort en frem~k.rndct Repar,ati n af (let
rnllende Materiel.
I \' rens temmel•s m d Lonbeværrelerne inden for P1ivatindu lrien ned"'atte
Lønn n for det timelønnede Per nale i
Løbel af .\. pril Krnrtal, og i
ntralYt rk
~tederne har GennemsnH,sforlj ncstcn ud
ajort:

Juli K1· . Oktober I,1·. Januar l(y_ Driflsaar
1922
1923
1922 ·- 2:3
I 922
I
1
1
Haa11tl1·ærkcn• ........ . ca. 2/i0 Orc ca. 207 Øre I c·,1. l!):3 01·<' ca. 1.91 Orc ca. 1!)4, Ørr cH. l!J7 01·t·
l 93 •
• I I » I '' I �2 »
I :! ''
Arbejdsmænd .. ..... . . . ,. 224 •
J �
Drift aar
192 l 22

J

April K1·.
1922

I•

•

,,

J

,.

Wortsætte�).

og 1,31 pL JUO 000 \ n::rnnl· lkilomet�- r
·m cl 9,12 pl'. Bn,ne- orr vf'rfar kilometer,
15,32 pr. 10 000 'l'o"- orr 't- jlad kilomel-:ff
"'
og 4,,0 pr. 100 000 Vo"nak:' elkilometer
den 31. Mart� 1922.
L cl(' ,·0cl Tjen ,..,~tern.and:' lo\'Cn af 12.
f-;,plp111l,0r 19]9 f,ll:;;lt...;n,t(c ,. ..;a�rli<n Løn"
ninmstill,1'g (Konjullklur-, 'led- og Dyr
tid tillæg) tSketc der i DrHl0:,-·aarel 192223 ingen Enrlrino- for tccl(illærr0ol ;:: Ved
komm (' ncle i Forhold til Drift a,::trct 1921:?2; derimod blev Konjunktul'Lillæ ,.,oaet, jfi·.
§ J i L v _'\ r. 97 af 23. 1fart� 19:.2, fra den
I. April 1922 nedsat med 1/:1, lwor,h Il Dyr
tid1sW lmg0c,L der Yed l -drraa1 "en af del fo
rcgaaenclc Drifbaar ,·ar i.:;0111 1Iak~imum
< JO Kr. for gifte o" 540 Kr. for u"iile, fn
den l. April 1922 necb,,atl ' ~ til h niholdsvi~
594 Kr. og 396 Kr. og fra den 1. Oktober
s. A. yderligere til henfh 0 Id \'i 540 I r. og
'
360 Kr. For hele Driftsaar I 1922-23 ud
gjorde DyrL, id-stillæaget i alt 567 Kr. for
gifte og ·, Kr. for Ll"iftC mod henihold ·
Yi,s 972 Kr. og 64. Kr. d et foregaaendc
Aar.
,... '\ ærk
Arb· jdstiden paa tat~banerne
::,
steder nncl r :.vfaskinafd lina en har i
f
(' .\ rbejd :, timf3r
Drift. aret Yærnt 4 ' ' (' f el·liy
'
in·. ge.
I enkellc Afdeling-er i entralværk te
dem (' - navnli0 i KcdeJ�medierne samt
Træ- og Vo a1wærk:,t det i� arlms - ihar
der jævnlig Yæret arb jd t i 2 Hold, og d?r
er i mindre Omfang udfort Arbejde ud over
det .anfortc ntal Tim r, naar Hensynet
1

PRISTALLET
Den 11. Februar kom cl .t nye Pri . lal, og c! ·! blev 209, n ligning af 5
Points.
Det ble,· si·kkert en kuff J,� for man
rr
,..,c, ,1t Tallet ikke naacde ,højel'c op, me11
·lati. ti k Bmcn,UG Opgor lsc vk;er os cl Ile
Re ultat, og derved er dm inl t a
, t gøre.
Af Dagspnr en Yil de flæte af ,·orc
Læsere være bekendt med Virkningen ar
d 11113 slignin", der giver en tigning pan
b
Dyr!id~tillroget
af 54 KL for gifte, Enke
mænd m. fl. o,g 36 .Kr. for ugifte eller e11
maan dJig ligning af hcnholdsvi..; -1¼ KL
oa 3 Kr.
1 Juli 1919 va1· det L dgiftstal, der an
\'Cndte \' d Beregningen af Dyrtidstil
læ0 t, 3 466 Kr., og dertil .,�varede for aifte
t aarligl DyrticL tillæg paa 702 Kr.
Da d l clgiftdal, man nu er naaet til
eJter de , id t indhentede ply~ningcr, er
'
3 274 I r ., d. v. . 5,5 p t. ell r ikke .fulde
:. X 3 p t. under 3 466 KL, bliv r Dyr
tid:,tillæaet en Portion la,, re ncl c1 for
annævnte 702 Kr" d. \'. , . 648 Kr. elle1·
5-:1: Kr. maanedlio- for a,:-,ifte oa for urrift'
36 Kr. maanecllig.
Da Da"- og Timepeng , _ atpenge, Kø
repcn o-e,
v rarbejdspen ae O" y ederlag
for inddra"11e Fridage forandre :, :hv 'l'
an o- Dyrtid tillæget afriger med 10 Kr.
Era '702 Kr. (det i 1919 fa t :,;atte Dyrtids
tillæg) og da _ \ fvigel en kun er - -:I: Kr.,
forh j ,: di �e r'or,,kelliac Yd >INer.

'
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[)en giver forøget Tonnage pr. Tog.
iMakisimum Diamptryk til enhver Tid.
Y,der stadig det ,s'tø11Sle Arbej,de.
!Forøget ".Mid,delha·stig'hed for svære Gods
•to1g.
5) Forbedring af Toggangen.
6) F,orminc1ske'ls, e af lMulighedern<:i for Kedel
, h avarier.
7) Forringede Udgifter til Overtid :til det kø
rende Pers•onale.
8) i:Forøget ikkerhed i Togtjenesten, da to
lMand kan ho'lde iUd�ig.
9) tMindre Tid til (Fyrri:w.sning.
-Den Stoker Type, som i det fol!gende .skal
beskrives, »(l)up.J,ex Stokeren«, Type D, bestaar
af
1) En DriVIIllaJSkine.
2) Et Tandstangs- og Tandhjuls, -Kraftoverfø
ri-ng,s,system for Transport- •og Elevator
iskruerne.
3) Transportsystemet med et KulknU1Serappa
rat, Tra11:sportiskruen, Driv,ak,selen med

MEKANISK FYRING PAA
· LOKOMOTIVER
DUPLEX LOKOMOTIV STOKEREN
Ved Otto Bendixen.
(Sluttet).

Lokomotivper,sonalet og da navnlig Fyrbø
deren har Fordel af IStoker, en af følgende
Grurude:
1) Bo11tfa1d af fy,si-sk Arbejde.
·2) :Forøget Arbejdsevne.
3) Mere regelmæssigt A11bejde da de ,samme
1F10Lk k,an følge den samme MaJSkine •hver
(Dag.
4) Forholdsvii.s ,be,dre Betaling set paa IBa.g
·grund af det mindre
• 'legemlig,e Arbejde.
5) Bedre, Lejlighed til at lære æ'øreren.s Ar
bejde ·og Pligter a,t kende og derigennem
hurtigere '.Dygtiggørelse til Forfremmelse.
6) iFy11bøderen faar \Betaling for Intelligen,s
i .Stedet for legemli-gt !Slid.

.

Fig. J. ,,Duplex" Stokeren. Drivmaskine med Hovedcylinder, TancJRtangshus,
Transportsyst_ernels Fordelingsspjæld og Samlekassen.

Tandhju-1, samt den Vinkeljernsramme,
som danner rr,oppen ruf Truget til Trans
portskruen, og .som slutter ,til Tenderens
Bun
- d.
4) !Drivværket for Transportskru�n med Gang
skiftning.

7) .Flere og bedre Timer i Hjemmet, da Fyr
bøderen ikke <:ir udslidt og over,træt.
8) !Længere Levetid som Følge af roligere og
mindre opshd<:inde Ar-oojde.
9) ' tørre Sikkerhed i Tjenesten, da
, det min
dre A1,bej.de gi:ver [Fyrbøderen Tid til Ilt
J1-0lde Udkig og iagttage .Si-gna'lerne.
lO) Renligere iA11bejde, da Røgplruge, n grunde. t
paa den b
, edre Fol."brænding er betydeligt
reduceret.
Jernbanedirn�tionen har iFordel. af Stokeren
ford
- i:

5) Samlerka,ssen, som -danner Mellemled mel
lem T11ansporbskruen og Elevatorerne.
6) Højre ,og v,enstre Elevator.
7) (Højre og ven
- s.tre Elevatoiis Drivværk med
Gall!g,skiftning.

Fig. 2. Traasportskruens Driv- og Bakmekanisme samlet.
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Fig. 3. Duplex Stokeren "Type D"',�sel fra højre s ide.

pound pr. O" Tomme overen lelili!Dende med
de-t Arbejde, om �ræ.ves af 'He-nsyn .til Ku1le
ne [Kvalitet og Kvanti,tet, og det reguleres au
lomati,sk aif ,den føromtalte -Kugleventil. ' nder
normale F'Orho'ld er der kun 'Kraft paa tem
pel lagets ene Retning nemlig i den, hvori hefe
Transport-, iKmt ning - og !Elevator ystemet
drives, idet at delt taar ti1'le under temp
lets Tilbage-gang, som f.oregaar ved meget lav,t
Tryk. r>a imidlertid aavel TrallS'J)ortskruen
som Elevator kruerne ved Om ti'lling af nogle
Paler ( e Fig. 2) kan bringes li! at gaa Bak,
enten alle tre eller enkeltvis, der,som en · ten
eller lignende kulde :have sig fast, saa kan
te-mpel laget ogisaa foregaa med Kraft i den
modsatte ,Retning e'iler i begge 'Retninger, alt
sammen automati k reguleret. møringen fore
gaar fra lokomotivet, Hovedlubri·kat-0r, 'Og' -pil
dedampen gaar enten hen f.oran en ,af As,ke
ka seklapp
· erne eller •til · korstenen, i enkelte

) Overgang rørene (indeholdende Damp:
' traatletudene), som danner Forbindelsen
mellem ElevMorerne 'Og pr-ederørene eller
Fordeling'røren e.
9) iHøjre og ven tre iFordelings, rør.

Drivmaskinen. ( Fig. 1.)

bestaar af en Oampcylinder sædvanlig 11"
(279,3 mm) i Diam. med 17 3/." (4-40, mm)
Slaglæng,de. I C lindereru Dæksel finde an
bragt en Hjælpeglider, om drevet af , tømplets
frem- og tilbagegaaende Bevægelse regulerer
Hovedglideren
Bevægelse, , om hesørger
Dampfo1,delingen til templet. yistemet er vel
kendt fra lKnorr's -D,amppumpe til Fødevands
forvarmer og tb krevet i ,iDansk Lok. Tid. « N r.
22 1920. Dampen tilføre.s direkte fra Kedlen,
men bliver dog redL1ceret v-ed at passere gen
nem en ¼" ugleventil. iDamptrykket i Cy
0
linderen er meget variabelt, I. •Ek . 1
8

t:

Fig. 4.

nit og Afbildning af ven tre El valor vist liggenrlr.
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l•'ig-. ii. Hojrc "!-:" ,·cnstrl' (h!'rga-rig�rør mrd DampstrnalPrør.
Tilfælde rel ned gennem el kort pild-edamps
rør og i nyere Tilfælde ti'l en æ'ødevandsfor
rnrmer. Cylinderee,s anden Enrde lukkes af et
Dæk-se<!,, om tillige er sammen.-tøb
, l rnccl og ,dan
nrr Slyr for 1den nohhrlle Tandstang (med
hori,;;ontale -og vcrlikulc Tmndrr), som ovrr
fører 1Slemprl og , tcmpel•stangen,; frem- og
tilbagegaaende iBevæge<lse Lil Transport- og Ele
vatormekanismen. Fig. .I vi,ser dette og Driv
maskfocn,; Cylinder samlrt med Tan-clhjul,slrnset
ng 'Sarnlerkas,sen.

greb mød Palhjulet, medens d1,t andel Sæl Pa
ler smækker til, og -del vi'l være unødvendigt
ylderJ,igerc al forklare, a.t Pal.hjulets og de1,rnerl
hele Tril ns, porlsyslemct.s Hcveclak,sels Omd rr j11i ug1s1·rtning blivør mod,sat.
J)el er i1'.clly:;cnde, a,L fenclel'Cns tl(11lru111 el'
bygget i selvlempende Form rnc-cl ,de tre 'Sider
skr11c1 n-encle og den fjer-de Siclr -nmnnes,L Føre-r
huset er •IOiClrnt. I BunclPn af denne Trag.t J1 n
des del Trug, i hvilket TransP'Or,lskruen gaar
, aa
rundt. (i?i:g. 3). Dette Trug er monler-0L :-;
lcde., at en 1ri!S BeYægel,seisfribecl er tilladt. l).�t
1
lig-ger saialecles i en !13æriug, ,som hviler paa
Ruller, ·ligesom del tykke Trug, som •dannrr
"801,binclelsen mellem Truget i Tenderb1111clr11
og -a;mlerka . en ·pa.a ,det paa Lokomotivet mon
te-redc lnldfyringsapparat, er meget bcva:-geligl
o.g illbsa.a ing!c'n' 1kade ,lager af Bevægek-;en ,mrl· 
lem �faskinc oo- Ten,der inclbyr,cl1,s (Fig. 3).
Langs cli se t10 i ll1inandens 1Fm·-læ11gel·sc an
- øjre ide 1lig,ger Tram;porl, sy
br.agte Truge;; h
. lcmets Hoveclak\3el. Dette udg.ailr fra rlrt oven
nmv-nle •Gang,,-.kiftning, hns•, Lil hvi'lkcl de11
halve Aksel rrd el Univm:sallecl er befæstet.
Dette Stykke Ak,sel• ,danner en firkantet kede.
i -hvilket det an,de,l halve I tykk-0 A-kse-1 passr:·.
og !Hor del, samti-di.g med at Hotationen
over,

Transportsustem,.et (iFig. 3)
drives af tancl·sta,ngens hor i.son La-le Tænder,
som 1griber ind i el Ta-ndil1jul, ,der er befæstet •Lil
en ·korl Ak. el, paa hvi, 1-111,clen 1Ende cl.er siiddc1·
et nlll'cll iHu;:;, som fol'll•dcn ,a,L ornsluUe et an
del Tand- ellrr Palhjul til-lige danner fFæste for
tre Par Paler. af l1l'ilke dog kun een Pal af
hvert Par er i J,nclgreh med det •omtalte Pailhj1il,
som aH"ail vil -dreje;;, naar det runde Hu,s,
»Gang ·kiflnin�;;husct«. drejes af førstnærnlc
Tandhjul rrcl Tan,dstaog-0nis VaJ11dring •den ene
Vøj, medens 1 ill, erne glider •o-ver under Tand
slangens Vandring den an1clen Vej. Se Fig. 2.
Ved e-n · clrykkl'rst.ang og en meget ,simpel Me
kanisme kan det ene Sæt Paler løftes ud a[ Ind-

Fig. 6. Sprederør med Afbøjningsribber , et forfrn. og fra Sidell.

44

==

'DANSKfQKOMOTIVT,DENDE �-----�---:....----

,.

Fig-.!!17. D11pl x SlokerC'11 111ontcrct paa ,\'irginian• .J('rnbanC'ns ll)('Slc I E e· I, I �lallet leclclcllc
C:orn11011nd Lokomoti1·.

Samlerkas en

fore.�. kan glide ud og ind følgende Tenderens
Bevæge!. er i l•:orhold ti'l I askin n . (Fig. 3.)
Drn -. id le Hahdel af Hovedak len, alt aa den
firkanlC'<le 'Og mas iYe, ender i et andet Univer
s;tllE-d, som danner Forbindelsen med det id-te
Stykke HoYedak-el der er anbragte i fe le paia
Trugel monler cle Lejer. Delle Aksel lykke
orerforer ge-nnl'm indka, pledI' Tan<l,hjul Bevæ
gelsen til Tran port kruen.
I Hovcdtrno-eL Iorre le J el er anbragt en
Knt1.�er eller Kværn , om idet Kuli n c:tf
Trnnsportskruen ll'ino-e. frem vil Jmu e ,di e
i passende t k•ker •S-Om ikke p.aa deres \ ej vi
cle1·e gennc:-m lokeren kan v•olde r lemper. Del
hermgelige lykk Trug før<}r fra HoYedtruget
til Samlrrkas. en.

Fig.

er bollet til Tand lang hu l (iF,ig. 1) og -danner
forneden] un,elspor fol' Elerntor rn - kruer og
cl re Ak.sle,r. med n.1 d1!n foroven danner iFlan
ger paa hvilken Elevatorlrn ene eller Rørene
bolle . Endddere danner amierkas en 'højre
ide Leje for •Forbind 1 ::e.... ak len mellem Tand
lang og Gang kiflnringis!hu I". Paa Fig. 1 ser
man lillige i den fremadvendle Aabning, hvor
igennem 'K.ullene bringe inc. l, el 'I)jæld, om
amendes Lil a.t fordele iBra:incl. let med, idet det,
naar det drejes bil en af iclern {' , mere eller
mindre leder den fremadskridende Kulstrøm
lil den ne cl! r den anden Elevator, 'hvorved
nlen den ene eller d n andrn halve ide af
Frret betjenes.

. Forcrhus med Duplex
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'i:>ANSK lQKOMOTIV DEN DE
som under Skydetjeneste over istor-e !Stigning-er,
som tidligere nævnrt brænder 1 Tons '.Kul hvert
10. ·Minut; men sa;a drejer ,det sig ogs, a.a ,om et
Tog paa 17 600 Tons.
I iFi,g. 8 ,ses -et Interiør af Førerhuset paa et
Lokomotiv monteret med {)uplex Stokeren. Som
det .ses -er iFyrdøren, i ·dette Tilfælde en auto
mrutisk, todel-t verti,ka•l ved kiOiillprim-eret Luft
oplukkende Fyrdør, Patent Franklin, bleven 'bi
oohio1dt, og det foi,staas, 1at Sitokerens Sprede
rør er f-ørt ind :gennem Rør, om er va'1'8et i
Kedlens og Fyrkassens Væg.
Det vil før-e for V'iJdt helt at ,beskrive Sto
kerens Pasning m. m. Det vil være- nok at an
- e ,arbejder ·stød
tyde, at itokeren paa en Maad
v1s med een eller flere 1Omdrejnin:geT pr. Stem-

Elevatorernes

Skruer drives a.f Tarud&tangelllS vertikiale Tæn
d-er ,ved et paa en Akse'1, ,sOiffi ,gaar op gennem
Elevaibol'!Skruerne, fastsat Tandihjul (Se Fig. 4).
Og,saa her a
, nvendes et Gangsk'iftningshus til
hver Elevator, paa hvtis Topende det- ihvi'•ler og
let ka,n ibetjeines.
Elevatorrørene slubter til
hver ,sit

Overgwngsrør

i hvilket der munder eit Damp,straalerør ud, og
disse Overgang,srør før-e videre .til S,prederørene,
som føre ind itil iFyret. Fig. 5 V'iser ide ,to Over
gan,gisrør. iM,an , ser .i de to Pmssa1ger en firkan
tet Studs, -gennem 'hviiken Dampstraalerøreine
føres op. Fig. 6 vi•ser -et prederør. Dets ejen-

---J ,----------,

_;_

Fig. 9. Monteringen af Duplex Slokeren paa el moderne Lokomotiv.

dommelige Form er ·ve-le.gnet ti'l at 1sprede en af
iFla-den
en iDampstraale in-dblæsrt !Kulstrøm.
for-oven forhin,drer Kulstrømmen i at gaa for
højt, ,samtidig med at den :spredes, m-ede:ns de
ho Gruber forneden giver en iDel af !Kulstrøm
men, som ,samJer dem, en ihel anden Retning,
nav-ulig ud ti'1 Siderne i Retning af Fyrels ba
geste Hjørner.
Ti'l Stokererns iUdstyr hører tilhge 2 1Mano
metre. net ene viser Damptrykket i St- oker
Drivmaskinens fHove-dighderka•1sse, medenis det
andet, ,som er -et -dobbelit !Manometer viser
Drumptry,kket i :Damp,straalerørene. De:t er for
syn-et med en istor og en lille Viser. · Den - store
V1Jser .for 'højre, -den lil,le for ven-stre Straælerør.
:Fig. 7 'Vi er en D Type Duplex :8/toker mon
teret paa et af » Virg, inian« Banens nyeste 1 E
X E ·1 iMa,11-et leddelte Compound Lokomotiver,

pel,s'lag. Kuli-ene er fr.a Truget i Tenderens
Bund ,befordret af Trans·por,bskruen ti,l Knu
s-erren og videre til Samlerka,ssen. Herfra be
fordres de op al E:lev1at-0rerne til prederørene
h vior ,de -blæses ind over Fyret. Smøringen af
alle de under Tenderen værende bevægelige
Dele -smøres- fra mørekopper under iFørerthu3gulvet, lb.vorfra Rørlednin1g-er føTe ti_l :Smøre
stederne.
Duplex Stokerens Yde- og :Spredeevne rngu
leres for den imiflyden.de Kulmæug,des Vedkom
mende v,ed Stoker-Drivmas'kinens Antal Stem
pelslag pr. Ti-dsenh-ed, medens 1Spredeevn
- en af
Fyrbøderen reguleres dels ved ,det i Samlerkas
sen an'br,ag;te :Spjæld, d-els ved 1at regu1ere Dam
pens Tryk i Dampsitraalerørene, hV10Tved Kul
lene 1kan ka1stes kortere eller længere ind i Fy
ret: ' ka'1 et mindre rent Fyr ·brændes ud ned46
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sættes tokerens Antal empel lag, samtidig
me,d at ' IJjælde,t i amlerkia sen drejes cf. Ek .
, en a:f Transportskruen
til højre, ,hvorved d
fremadidrevne ,K ul,strøm kun ledes til den ventre Elevat1or, so<m da 1bolder venislre ide af
Fyret vedl�ge, meden den anden ide 1brænder
ud, og selvfølgelig drej
pjældet til vønstre,
kial
naar højre ide af Fyret ka1 Teillses.
el rent \Fyr kun bolde vedlige, spredes Kul
lene kun ved iHjæl]) af :Dampstraailer af lavt
Tryk, llV'orved Kullene vil lejre isig paa de ba
geste Ri ster.
!Betjeningen ,af t-0keTen er, naar Erfaring
er indvunden, meget løt, da Fyrbøderen vil have
paa iF-0rnemmelsen det �ntal leml)el laig, som
Drivma kinen skal gøre, amt med hvilket Tryk
Klllllene ska-l blæses ind i Fyret under de for
skellige Forhold, hvorundeT Lokomotivet ar
bej:der.
aar Lokomotivet er fyret op betjenes Fy
røt ved iH1aandkraft ,til furlarugl DamIJtryk er
n.aaet, og cføl\Sl !Ilaar Lokomotivet forlader Ba
negaarden sælles tokeren i_ Virk,soon!hed.
I ovember Maaned 1923 var 6000 Duplex
Slo'kere i Anvende'1 se ve• d 79 Jernbaner.

•Det er derfor ,glædeligt at læse den yt
aarshilsen som var i før te ummer af Bla
<let i Aar, hvor man netio.p .hentyder til den
levend
, e Kammerwt kabebs Aand, som skal være
Or,gani ationens ym.bol o, g dermed o,g saa dens
Vejviser for kommende Tider, der ligger i den
ne iUdtalel e et -Frem yn, for bivad der vil kom
me, og h V ad der vil og IDaa kræves af en Or
·,ganisaLion med Aktiorusvil.Jie og .Aiktionsevne;
men kal Tanken i den ud.send,te · ytaarshilsen
virkeliggøres, hvad je,g tror, man ønsker, saa
vilde jeg gærne sige: dra,g Lære af Bryd'llin
gerne, om har været, tore som smaa, · øg at
finde Aarsagerne, elv om ,de ,har dybe /Rød
der, og 1begaa aldrig or,ganisaitord ke Justits
mord. !Lad o alle forstaa Organisationen,s ret
te !Betydnin,g, ,saa kan ,o,g vil 'Vi iMeninger til
Trod . kæmpe i sluttede Rækker med IVOre fødte
Mod.slan,dere udadtil og mod Disharmoni ind
adti,J, lad os forstaa vor Tid og dens Tegn, da
vil KammeralS'kabets tAand -sidde i [Høj ædet, og
ejren, al Mod land til Trods, være vor.
Gedser i Januar 1924.
P. Sessing.

DAMERNES INDSAMLINGSLISTE
BIDRAGSLISTE OVER INC'SAMLINGEN TIL ET
FORENINGSBANNER

ET PAR ORD

kal en Organi alion 'Være levenide, maa
den have alle en IO'rgani.smes Organer i Slig.
hver liUe Organ (.Medlem) maa
• udføre en vis
iLivsvirksolillhed dersom ikke Organisationen
tSkal for umpe og derved 'Være ukampdygtig.
iDen ab:n�ndelige l()pfallelse er ,vel nok, .at ,be
taler man i,t Kontinigent, og saa ellers lade
iLedeL.sen om Resten, aa er al,t ,godt.
Det er imichlertid iik'ke alene en Del Med
le,IIllmer, som tænk•er saa, men -0g aa i Afde
hlng,sbestyrel er ihar man den -Opfabtel e: vi
alene vide, lade og ,gøre; det er en Kendsgerning,
at enhver Henvi.sninrg bliver besvaret med el:
de,t kal ,v i nok ordne, behold ,de g,ode '.Raa;d til
der bliver spur,gt.
Alt dette er manglende For.staaelse af in
dre organisatorisk Betydning, og der er desvær
re Medilemmer, om lader sig tilrelleviise af aa
danne Udtale! er, maa ke ihwkommende det
gamle 'Ord, at den Gud giver Bmhedet, ,giver
ham ogsaa F,or tanden, - dermed er lanigt fra
-sa,gt, at alle Ledende ,er , aadan. Jeg ved, at
der aa1Vel i clen øverste Ledels ,som i Afde
Hnrgsledel,ser -&iidder Folk, som Organi aJticQrnn
er en Liv sag, men at der -0gsaa er dem, som
mangler alle organiisatori ke Forudsætni,n,ger,
, _ !Bjostrup siger: »Kun
m.ed andre Ord om C
kan tralle vore Viiser efter«.
kal Organi ationen i de kommende Aar
være <let, 1SOD1 den skal være, maa deLte lF-00:
�old ændres, og der maa recrrgantiseres kraftig
mdaidtil, døt vil sige, hvert Medlem maa være
et levende Organ •i den rStore Or,ganisme.

iden Indsa.mlingsli ten til Banneret er af
lullet, er indkomm t følgende iJ3idrag:
København Gb.
Lokomotivførerhustruerne H. FaJkenberg
tK.r. 2.00. 1H. '.Hein Kr. 2.00, P. Falck Kr. 2.00,
iL. iLarsen Kr. 2.00.
Aalborg.
iLokomotivfører I. K. iHansen's Hus'tru Kr.
3.00.
Rettelse til farrige Liste.
nder Khhvn Gb. er opført iH. M.
- skal være H. H. K. ielsen.

iel en

25 AARS JUBILÆUM

Den l. .MaTts kan Lokomotiv-fører A. Lar
sen, Pilealle, kjern, fejre � Aarsdagen for
in An ættelse som Lokom-0tivmaoo.
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riaar man ser noget ind.ført, der er uprakti,sk,
maa der protesteres.
Jeg sigter hermed til de S,mørevenmer,
der efte11haanden �liver sat paa LO'komotiver
nes Stanglag, ere.
Ja, aa'1æuge et Lager ga.ar godt, kan Tan
-ken være go, d nok, rrien ved Varmeløbnin,g er
den upraktisk, ,og enh1ver blclt no,genlunde erfa
Ten Lokomotivmand ·vecl, hvacl det vil sige at
køre med varme Slænger. Det kan gaa an part
)faskiner mecl u.dven-dig liggende Gangtøj. men
pclla en C�faskine er de højst uiheldi:ge. En
Varmløbning aJ et tangla,ger kan være hænde
Ug, selv med den aller største Paap,asseli·ghecl,
og man ved da, hvad det vil sige, naar før t
en saclldan »Klods« er løbet varm; den er næ
,sten i1kke til at mætte med Olie. Hvad skal
man saa gøre? Ja, efter mit Skøn har man
tre Ting at vælge jmellem: Enten skal Lokomo
tivfyrbø·deren kry;be ind under MaskJnen .og fyl
,Smøre-kop,pen lige saa tit, der er Lejliglhed der
til - og derved sinke T,01get - fordi tlette
ikke kan gøres paa anden M.
• aade. end ved med
en Skruenøgle at fjenie Ventilen. eller man la-
der clet hele gaa saa længe det kan. og derved
odelægger baade øle og Lag, er, eller man ska.l
gaa fra sit Tog og tilkalde Hjælp.
Det er højst ubeha,geliigt at byibe ind under
Maskinen i Snavs og Søle, og man maa ik<ke
blive forbavset, hvis D'hrr. L
, okomotiv.fyrbø
dere forlanger Skindbukser nd.Jevereclc til dette
Brug. Endvidere er disse Ventiler indrettedP
-til kun at gaå med UineTalc1lie, og -denne ,Olie
har under Varmløbning ·en meget ringe Smøre
evne. Jeg tillcllder mig derfor at henstille; lad
os blive fri for disse Venti1or paa 'Maskiner,
hvor Drivstæng
, erne Hgger indvendig.
Kalundborg i Januar 1!}24.
C. Lehde.

FERIEHJEMMET

Fra 1. iM-arts modtages Bestillinger paa Op
hold paa iFeriebjemmet i Sæsonen 19,24 (15.
- tember.)
:Maj-16. ep
BestillingeTne bedes send1t tH Foreningens
Kontor, Ny Vestergade 7. 3. ., København B.
under Aqr. Ferie- og Rekreationsh.iemlllet.
For at u□dgaa unødvendig Konesp9ndanrP;
skal jeg ti,llade mig at anmode om, at Bestil
] ingerne indehol, der nøjagtige 0ply,sninger om,
hvem Ovliold bestilles til, d. v. s. den eller de
paagældendes Stilling og Navn og for Børn
OpgLvelse af Alder.
P. iU. V.
C. M. Christensen.

KONTINGENTBETALING M. M.

En Afdelingskasserer har anmodet om al
fa.a følgende Henst-illing optaget i Bladet:
» Da det ofte hænder at afgaaede eller lil
(faaemle Medlemmer ikke har deres Medle111.�
bager i Orclen. hvilket medfører unødvendig Ar
bejde for Afdelingerne. henst'illes til Medlem
merne at faa dette uhelclige Forholcl rette/. «
Vi skal medgive Henstillingen vor hedsle
Anhefa.Ii111g og ha1aber paa, at Resultatet maa
blive det at ,)fecliemmer, cl er for flyttes. sø r
ger for, at deres Papirer e1· Orden ved An
komst til den ny Afdeling.
Reel.

AFTENUNDERHOLDNING

De køberuhavnske Lokomotivførm·�Af.delin
ger afholder Aftenunderholdning med Bal p·ar1,
Elabl.issementet »Gimle«, GTund,tvigsvej M: Lør
da,g den
• 1. Marts Kl. 8 Em. præcis.
Ha, gb. :}3entzens Selskab vil opføre »Apolfo
Tea tret«,s store Succes:
AMOR PAA VILD 8 1PiOR!
Farce.JOperetle i 3 Akter a,f :Leonard Haskcl
og '\Villy Steinbel'J;. - Musiken af Po
, ul Linokc.
Ueune iFarce-10pere, tte er meget fiks og ustyr
lig mor om ved sine mange Fiorv
, eiksl.inger og
originale Pointer.
For Musiken borger Po1ul Linckes Navn. det
er 'herlige 10g iørefoldend,c 11Ielodi,er.
Der vil her blive Lejli,ghed for Medlemmer
ne merl l<'amilie og Vem1er at tilbringe en Rær
del<'s fornøjelig Aften.
1 Forventning om stor 1'ilslutning er Billet
priserne .sat meget lad.
Forestillingrn varer. fra 8 E-m. til Kl. c11.
10. dPrefter ,B11l til Kl. 2.

FRA JUBILÆET

.

Paa Jubilroumsfestdagen kom et Par unge
Daa:ner hen til 111askinen for Tog 1158 i J yderun.
De ovenakte en B
, uket IR.oser og en Kasse Ci
garer til Uddeling� Købenlhavn og ønskede Per
.-o,nalet t,il Ly<kJ<:e pa,a F'estclagen. Ue unge D:i
mer var Døtre
• > af pen·. Lok:f. Andersen, d
- er
paa denne ,smukke :Maacle hilste sine gamk
Kal11!l11erater.

1

EN FORBEDRING

Der er i de sidste 4-5 Aar, ja, maaske
merc. lavet en Del om paa Lokomotiverne og
i11dført forskelli,ge Forbedringer, nogle er g,ode,
og dem er Personalet s, elvfølgehg glade for, men

Festudvalget.
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'DANSK fgKOMOTIV DEN DE
··cm Belønnin-g for det af mig udførte Arbejde
i Organi alionen, den·ed beredte de mi,g den
·tørste Glæde. jeg gennem de man,ge Aar har
haft, og Dagen vil aldrig gaa mig af �linde.
Endnu en Gang Tak til alle }[edl mmer a,f
D. L. F.
Esbjer", den 4. Februar 1924.
C'lil'. Cl, ri ten en.

SELVKOBLING VED JERNBANERNE.

Den schweitzi ke Arb jdenepræ enlanl,
l<�ollega chiirch. har indsendl ncdenstaacndc
Resolution Lil den inlernatiouale Arbejderkon
fer nce i Genua. Da del er el Faktum, at
.Jernbanemændene- i'kkerhed i 1hoj Grad kun
cl forbPdres ved Indføre!. e af et aulomatiRk
Kcibling:;;;yslem ved alle Tog, giYer den .1. in
trmalio11alr Arbejckrkonference internationale
..\.1bejd,-konlorer den Op"aYe al tage Inilialivt!l
til en international O\'C.•ren.komst med Hen:yn
Lil Ind foring af automati. k Kobling af all Tog.
•

•

I

: ..

�[in bedste Tak lil den ærede HoYedbestY
relse 0" amtlige �Iedlemrmer af Dansk Lcik�
m.oliivmancls Forening fol' d(' n venli,ge Opmærk
,.;omJ10d paa Forenin"en Jubilæum ·dag.
Den smukke �[indegaYe l'il stedse være mig
en kær Erindring. Hjertelig Tak!
P. chm-idt.
Hol'edbe lyrelse, Fe tkomite og Medlemmer
af Dans'k J,okomotivlllland,; F.or ning bedes
m l<:llage min dy'htfoHe Tak for den store Op
mæl'k omhed. der ible1· l'isl micr paa Forenin
0O'en,; J ubilæumsfestda,g.
Osv. Bøckel.

1 ...,._

DRIFTSRESULTATET VED
BANER

NORGES STATS

�l'in hjcl'!eligsto Tak (or dl'n smukke Kran:,
, om den 21-. .Januar hle1· Ja.gi paa min k,cl'O
:1fand,; Gra1·.
Kathrine Morte11se11.

(h1•r ·kudcl Yecl de nor ke lal haner udg,H'
l'ur dL•I sidste Regn kab aar '2.7 i;\lillioner Kro11er. Drlte er 1/, �1illion mindre end beregnet.
Undrrsogelser for at inclføre yderligere Bespa
re! er Yed tal banerne vil . ke.

'

'

1

'

i

AJI Lokomotivmænd i Vamdrup m ,cl I ndentfdL•linrrer. i iKor:or. Kolding 1, • Fl'c<lericia.
der aa smukt har hjulpet mig og mine to
,mrna Ilorn over den forsir rnnskC'lige Ticl. bed
modtagC' min cl blfoilC' Tak og Taknemlighed.
An1111 M. ;\ irlse11,
Enkt• dier Lokfrh. C. \l. . ielRe11. Fredorici,1.

1,

SJÆLLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK

R_,EITELSE T I L ~

ADRESSff-O~t:gL

Ordinær Generalfor-amling afholde Lørda,g
dcn :m. \[arts Kl. c''.Aflen i Bibliolek. lokalernP
1:t •dgadL• 3. 1. Dag,:,;ordenen er: I. Aflæggolse
af fkrrlning. - Il. Freml,�girel. r a.E Hegn,·kab.
- 111. l'�venluell.

t,oknmuli vfo rerk l'Clise11.
Gedser: Repne enlanten rellt• Lil C..J. A11dt'I'. en.
Korsør: Afclclingsiormanden rettes Lil: N.
P. ".'li I ·en. Hej e vej 6, I.

I•

TAKSIGELSE

Lol.:01J1oliv/yrbøderkred en.
Thisted: Af<l. Formanden relle (jl Chr. Lee
gaard. Drag;;lmJ'k:vej 17.
T011der: fcleling, ka sereren Adresse rl'lle.
til F. C:. Ro eniberg .• yvej 2.
Bra11de: Afdelingsformanden rC tl i:; til: J.
Rentzen, c: I. Ancvaclvej.
1'-iborg: Formandens avn og Adresse: H.
P. Lanr.�en. Fr densgade i, 1.
Vib<>rr1: Jea ereren �a,vn og Adre,;s : P. J.
Han. en. �IC' vio-sgado 12, 1.

;\I in hjertelig Le Tak til HoYeclb , lyrelsen og
ovrigC' Organi ationsfæller for al den \ enlig
hed. h1·01·med de allI' kc�11 mirr i Møde paa Ju
hilæumsdagen.
Ta1k for clcn smukke (,·ave og de hjertl'lig
Ord af Formanden. <la ha□ Ol'erra·kte mig
dennC'.
Tilsid-L min chhlfolte 'l'ak. fordi Hol'edbe
,;ty1·pJ,; (' n og l[edlemmerne paa Jubilæum-mo
clC't udnærntC' mig til Jl�re medlem af D. L. F.,
·19

'DANSKlQ.KOMOTIV1iDENDE
Viborg: Repr. for ·1 eri hjemmet: A. 11L Mikkel en. Gother.sgade 4, 1. .
Esbjerg: Kas ereren • avn og Adre se: H.
V. Dø ing, Ø tergade 45, 2. .

Udnævnel e fra 1-2-24:
Lok.om ,Llv.fy11bød r K. A. Egevang, Kbhavn
God bg., til 'Lokomoti1Vfører 1 Orehoved (min.
Udn.).
iLo·komotivfører K . T. A. L. Hol t, Ro kilde,
til Lokclmotivfører i Aalestrup (min. Udn.).
Lokomotivfyrbøder H. C. Lorentz, Kbhavns
Godsbg., . til Lokomotivfører i
truer (min.
dn.).
Lokomolivfyr bøder J . P. T,ofl, Aal1hus H., til
L-cikomolivJorer i ·Odde und Nord (min. dn.)
og ti ldelt F unktion om D polfor tander .
Haandværker L. G. iBrett ohneider, Kbhavns
Godshg., til Lokomotivfyrbøder i Tønder.
Haandvæl"ker K . V. M. J en,sen, K bhavn
God bg., til Lokomoli1Vfyrbøder i Oreh ed.
H aandværker r_ B. Peter en, Kalundborg,
til Lok01JDoliv[yrbøder i Tinglev.
·
Haandværker A. Jel en, B rande, til Lo•Jromolivfyrboder i Brande.

Lokomotivforer J.
hu H.
I-0komotivfyrboder
li! Aarhus H.
LcrkomO'liv-fyrbøder
li! K'.bhavn God bg.
LokomolLvJyrbøcler
K bhavns God bg.
Lokomotivfyrbøder
h,oved, til Roskilde.

Jen en,

truer, til Aar-

T. C. Lindgreen, TJnglev,
A.

I

iel en, Brande,

C. Ole en, Tønder, til
J.

. Lar en, Ore-

A fsked ef ler An øgning med Pension:
Lcikomotivmester I J. P. F. Oordsen, Dbm d.,
Kbhavn God bg., paa Grund af Alder i aade
fra 2. 2-24 (kgl. A[sked).
Lokomotivfør(;!r H . P. C. taberg, kelde,
paa Grund af vagelighed fra 3L
24 (min.
Af ked) .
-Lokomotivfører P. ,T. Knnn':len, K bhavn
Godsbg., paa. Grund af va1?el 1ghed fra 30-4
- 24 (IIIlin . Af, ked).
Lokom.ollvf~rer
. J Berg, E bjerg, '))aa
Grund ,d
vageli,giheo Jra 3
1--24 (min.
\L;;ked).
IokomcrtivførPr 0. H. Thinesen, Kibhruvn
God3bg., paa ,... rund af vagelighed fra 30-4
- 24 (min
f ked).
Dødsfald:
Lokomotivfyrbøder H. C. Mortensen, Aalborg, den 2 -1-24.

F'crrflyltelse efter An øgning fra 1-2-24:
Lokomotivfører A. C. J ørgensen, Orehoved,
AALBORG• BRØNDUM· HOBRO
til Korsør.
---~~~~~AKY.~~~~MT~jT~E~R~~~~~--- -

Bemærk• Kiærs • Klæder
20 Skindergade 20

HABIT

35 KR.

c. 8. Møller & Co.s

I BØRS

Det er den bedste 15 Øres Cigar

HUSK
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det fortrinlige

Wiibroe Ol
A. W. RANFELT,
Bagerier a Konditori
(V. H Jp sens Eftf.)

Oybbøtsoade 22.

Telr. Centr. 9~1158

N ærværende Numm er er aft~verr-t
paa Avispostkontoret den 19. Februar

CIGAR

der faas over h ele La ndet, er
fa brikeret af de fineste Tobakker

LAN G ALTt o

; ON\
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PLANTE -
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ARGAR.
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Amk. Gummivare

Ve sterg a de 3 lb~11. B.
loderspnjler, Sanitet - l Snepldurtikler
Ill. Prl li te 11o4 30 Øn, I
DISlR&T llSPEDITIO!
Telr. BJtn U!lii
ltrabaaemiud 10 pCt. Rabat

lnd11trl

Køb Deres CIGARER & VINE
i Cigarforretningen
Hørsholmsgade · 28

(ved

Nørreb r o s S t ation )

R11da ktiun : Vesterbroirade !18 a 2 , Kj øbeu h1wn B.
Anoooct>-E xpt-di t ioo
Tlf. Vester 8173 elltr Centr. 14,613
y
Vestergade 7 3, København B.
Udgaa r 2 (fange maanedlig.
Telefon Central 14613.
6 Kr. aarlig.
Kontortid Kl. 10- 4.
T11t:•11M JIU alle Poøtko•ttrP.r i Sk3ndinaYitn.
F re deriksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, København F .

