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ASPIRANTERNES AFSKEDIGELSE 

RESERVELOKOMOTIVFYRBØDERNE 

Den Sorg og Bekymring, om midt i 
Juli Maaned skabtes i saa mang unge 
Hjem. da Organisationens Formand i et 
Cirkulære til samtlige Afdelinger medeltc, 
at Generaldirektoratet overfor ham havde 
oplyst, at blandt de Personalebesparelser, 
som Generaldirektoratet agtede at fore
tage, vilde bl. a. samtlige Aspiranter ialt 
ca. 85 Mand blive afskediget fra Stats
banernes Tjeneste. For de Aspil'anter 
Vedkommende, som ikke havde opnaaet 
Ansættelse som fa t timelønnet Haand
værker, vilde Afskedigels n finde Sted 
med Udgangen af August Maancd, for 
øvrige A piranters Vedkommende, om 
havde pp:Jiaaet fast Ansættelse som time
lønnet Haandværker (Reservelokomotiv
fyrb der) med 3 Maaneders Varsel med 

dgangen af Oktober Maaned. 
Denne Meddelelse, som altsaa gik ud paa 

at afskedige ikke blot Ekstra-Personale, 
men tillige at afskedige fa t tirnel0nnetPe1·-
onale, protesterede Organisationens For

mand straks imod, og paa cl de1· Her af
holdt I-lo\'edb styrelsesrnode be luttedes 
det at tilstille Generaldir ektoratet en 
skriftlig Redeg i-el c om Aspiranternes 
Ansæltelsesvilkaar, Uddannelse rn. rn. in-

deholdende en Protest mod den Frem
o-angsrnaade, man anvendte overfor disse 
unge Maskinarbejdere. 

I den Skrivelse, som Medlemmerne er 
velkendt med, og som stod optrykt i 
»Dansk Lokomotiv Tid nde« I r. 15, an
modede Oro-anisationen om Lejlighed til
en Droftcl e af Spørgsrnaalet, hvilken
Dr ftel e Generaldir ektoratet indbød Or
ganisationen til den 18. Augu t under Le
delse af den fungerende Generaldirektør
Banechef :B len ·borg.

Forud for denne Forhandling havde 
Organisationen Formand haft Lejlighed 
til en Samtale med Ministeren om Spørgs
maalet; under denne Samtale sporedes der 
hos Mini leren en ligesom mere forsonen
de Stilling med Hensyn til at strække sig 
til det yderste for at undgaa Afskedigelse 
af fast ansat Per onale, og det skal siges, 
at_ c:Jenne for onende Stemning_ og disse 
forstaaende BestræbeLer prægede Bane
chefen straks ved Forhandlingernes Paa
begyndel e, ihvonel han rnaatte afvise 
Organisalionens motiverede Protest, gav 
han dog paa et vist Tidspunl t Organisa
tjonen det Tilbud at ville :mnullere Afske
digelsen _for 31 fa de fastnnsatte spiran
ter (R sel'Velokornotidyrbødere), hvorom 
Forhandlingerne drrjccl ·ig. De J 9 yng
ste fastansatte Aspiranter kunde man ikke 
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annullere Af k digel erne for, og man 
mente heller ikke man havde foregøglet cl 
paagæld nde tadig nsættelse, thi deres 
An ættel e havde været betinget. 

Efter en længere Drøftelse mel lem Ba
nechefen og Organi ationens Formand 
var man villig til at lade de 19 gaa paa 
halv Tjeneste mod halv Løn fra den 1.  
September og Aaret ud, for paa ny at tage 

pørg maalet op i lutningen af Decem
ber Maaned ved nye Drøftel er og Over
veje! er at kunne bevare de 19, hvis Af
i;:kedigel e saaledes stadig er truende. 

Denn Forhandlings Re ultat maa i
ge at være om ikke fuldt tilfred stillende 
saa dog et Re ultat i den rigtige Retnina, 
har naturligvi i før te Række Bud til de 
Re ervelokomotivfyrbødere, som plud eli� 
fra at taa med en Opsige! e i Haanden 
med Ud igt til n haabløs Arbejd lø hed 
att r ser sig fuldt b skæftiget. Men Or
ganisationen kan foreløbig være tilfreds 
og kan erkende, at Banechefen vi te god 
Villie til at naa en Ordning med Organi
sationen for med denne at faa foreløbig 
Ro om f kedigelse pørgsmaalet. For 
de 19 Mands Vedkommende blev ituatio
nen ikk helt klaret, men naar der paany 
vendes tilbage til pørgsmaalet antaaelig 
i lutningen af December Maaned, er der 
maa ke et lille Haab om, at man ved den 
eventuelle Afgang i Lokomotivper onalets 
Rækker kan skaffe Plads, aaledes at de 
Paagæld nde Afsked kan undgaas. For 
de spiranters Vedkommende, om ikke var 
fa te timelønn de Haandværkere, var in
gen Rednina mulig. De paagældende Med
lemmer af Organisationen er, naar dette 
Blad modtages, afskediget fra Tjenesten, 
tødt ud i Arbejdsløsheden. Den Hjælp, 

som Organi ationen kulde have ydet ca. 
50 Aspiranter, blev ved denne Forhand
ling begrænset til 15, men ogsaa disse 19, 
der saa godt om alle er Familieforsør
gere og som nu i de kommende 4 Maane
der skal arbejde paa halv Lønning med 
Udsigt til Arb jdslø bed efter Udgangen 
af December, har Organisationen selvføl
gelig Pligt til at understøtte, dog hertil 

kommer nder tøtt 1 e til nogle Aspiran
ter, som af kedige 1. eptember, og som 
er Medlemmer af Organisationen. 

Organisationen Medlemmer vil sik
k rt a I le være med til at yde it Bidra" 
ti.I Hjælp for disse unge Hjem og For

rgere. 

TVAN6SFORFLYTTELSER 

Bestræbe! erne for at pare Personale 
er om anført i fuld Gang, og efterhaan
den som ormativerne for de enkelt Di
strikter til tiltes Per onalafdelingen, faar 
denne Afdeling travlt med at for tage de 
fornødne Om tationeringer og Tvang for
flytte! er. Qeptember Maaned vil sikkert 
blive en Maaned, der bliver rig paa Over
ras . .-el er for mange af vore Medlemmer. 

Foruden de Forflyttelser, der nu har 
fundet ted for amtlige Re ervelokomo
ti dyrbødere til Centralværkstederne, er 
der pr. 1. eptember foretaget en Ræke an
dr :B orflyttel er, i overvejende Grad af 
L kom tivfyrbødere, ialt ca. 26 Forflyt
telser, hvoraf 19 er Tvang forflytte! er af 
Lokomotivfyrb dere, 1 af Lokomotiv
førere. 

Til 1. Oktober vil ikkert en betydelig 
Om tationering af Lokomotivførere finde 

ted, lig om Resten af de overkomplett 
Lokomotivfyrbødere vil blive forflyttet til 
de for kelliae Remi eværk t der eller hvor 
man nu vil anbring dem, altsaa for man
ge af c1· e M nne ker ikk blot ubehage
lige Forandringer, men ogsaa haarde øko
nomiske Følger. 

Vi tvivler ikke om, at der i dem, der 
saalede rammes af Administrationens 
haarde, hen ynslø e Bestræbelser for at 
gøre dem overflødige uden Hen yn til de 
økonomiske Følger for den enkelte og 
hans Familie, opelske en Hengivenheds
følelse for Etaten, en Kærlighed til Ger
ningen og trofa te Forsvarere for vor 
dygtige Administration. 
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EKSTRAKONTINGENT ELLER 

KAMPFOND 

Den Situation der er opstaaet for For
eningen ved at enkelte af dens Medlemmer 
er blevet afskediget samt at en Del over
føres til halv Lønning har selvfølgelig be
virket, at Hovedbestyrel en nøje har drøf
tet pørgsmaalet om den Understøttelse, 
der i de foreliggende Tilfælde bør og skal 
frem kaffes. 

Som det er Medlemmerne bekendt, har 
der været afholdt en Række Formandsmø-
der hvor oo-saa denne Del af Situationen , b 

har været Genstand for Drøftelse. For 
nu at undgaa at paaligne Medlemmerne et 
Ekstra-Kontingent, en Hj mmel Hovedbc-
tyrelsen har i Henhold til de nye Love, 

til Anvendelse til de omtalte Understøttel-
er, har Hovedbestyrelsen besluttet at gaa 

en anden Vej for at undgaa Ekstra-Kon
tingentet og vil derfor i Løbet af Septem
be1' Maaned lade foretage en Urafstem
ning gaaende ud paa, at man indtil videre 
undlader at henlægge af det ordinære 
Kontingent den ene Krone til Kampfon
den, ligesom man vil anmode Sekretariatet 
for »Nordisk Lokomotivmands Forbund« 
om Tilladelse til indtil videre ogsaa at 
undlade at indbetale til dette Fond. Der
ved vil man opnaa, at 2 Kroner af Kon
tingentet kan stilles til Raadighed for Un
derstøttelser af de omtalte Medlemmer. 

aa nart disse bliver beskæftiget, vil Ind
betalingen til de to nævnte Fond atter fin
de Sted, hvorom Medlemmerne straks vil 
blive· underrettet. 

Vi vil meget indtrængende anmode 
Medlemmerne om, naar Afstemningen fin
der Sted, at stemme paa Hovedbestyrel
sens For lag for at undgaa at Ekstra
Kontingent udskrives til nævnte Øjemed. 

KULLEMPNIN6 

For Tiden gennemlever vi en meget 
trang Tid. Vore økonomiske Forhold og 
Arbejdsvilkaar forringes saa at sige for 
hver Dag. De gode Resultater som vor 

Organisation Skridt for Skridt har tilkæm
pet sig gennem snart 30 Aar, bliver nu af 
de reaktionære Partier paa Rigsdagen og 
Embedsmandsvælde haardhændet og bru
talt revet fra os. Intet Under at Harme 
og Modvilje breder sig blandt Personalet. 

Et af de Goder som vor Organisation 
for ca. en halv Snes Aar siden skaffede 
os, var Lokomotivfyrbødernes Fritagelse 
for at lempe Kul. At denne Foranstalt
ning blev indført, var vi meget taknemlige 
for idet vi her saa et Hensyn og en 
lm�dekommenhed for Lokomotivfyrbøder
nes haarde Arbejde. u er dette Hensyn 
altsaa borte, og det paa trods af, at Ma
skinerne er større, Kulforbruget fordob
let, Forberedelsestiden formindsket!! Men 
hvad er da Grunden til et saadan Magt
bud, at Lokomotivfyrbøderne skal til at 
grave i Kullene igen, kan der maaske paa 
denne Maade spares Millionbeløb? Spørg.s
maalet er vist vanskelig at faa besvaret; 
men et er givet, Lokomotivfyrbødernes 
Kullempning vil ikke komme til at betyde 
saa meget som 2 Øre i D. S. B.s slunkne 
Kasse, for vi vægrer os selvfølgelig ved 
at tro, at Foranstaltningen udelukkende er 
lavet for at genere Personalet saa meget 
som muligt. 

Det hedder i Maskinlærens elementære 
Grundsætninger, at Lokomotivets Kedel 
ikke maa overanstrenges, og maa ligeledes 
ikke ud ættes for store Temperaturforan
dringer, hvis saadan noget sker, kan den 
dyrebare Kedel let faa en Skavank og bli
ve »syg«. Efter d-ette skulde man synes 
at vor Administration, og i første Række 
Maskinafdelingens Embedsmænd, ogsaa 
burde levne det levende Materiel lidt Om
sorg. Desværre ser det ud til for Tiden, 
at denne Omsorg er begrænset til de 
»døde« Ting, idet Kullempningen i For
bindelse med den øvrige haarde fysiske
Lokomotivtjeneste, betyder i en uhygge
lig Grad Temperaturforandringer og i
mange Tilfælde Overanstrengelse for Lo
komotivfyrbøderne. Værdien af Menne
skematerialet staar tilsyneladende ikke saa
højt i Kurs som en Lokomotivkedel.
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Kullempningen, om vi nn ·kal udfore. 
. taar m for nt vnt for o som en ,nade. 
givet er d t i hvert Fald, at her er L cl 1-
sen gaaet for vidl. 8n111me Ledelse ved 
og aa udmærket godt, at Lokomolid rrbo
cl rn i Almindelighed har bn1gl meget af 
deres Fritid til l(larg ring af Ma ·kinern . 
Grunden hertil er ud luk!· nd Intere se 
for Arbejdet og foi- Ma kinern , de 
r at til at korc med. Naar man nu ser. 

at denne Jnteress bliver bel nnet paa den 
Maade, at Forb rede) esticlen yderligere 
ned " tte , samtidig med at Lempning ind
føre , vil enhver sikkert I unde indse, at 
det r tilgiveligt, om Personalet bliver 
rnindr interes ret O" omhyggelig for 
deres faskine. den at "aa lwerken den 
ene Iler anden for nær. kan man ild e 
komme uden om, at Lokomolivper onalet 
i den daglige Tjene te hnr med store Vær
dier al gore. Det Lokomotiv om er be
troet en Lokomotivf rer og Lokomotivfyr
bøder, repræ enterer i ig selv en il ke 
helt Jelle urn, og for d t god R gt og 
Pleje kræve ab olul et omh ggeligt og 
intere . eret Personale, i mod at } ald vH 
Reparationsudgifterne tige gan I e bety
deligt. Men Lokomotivet kræYer og aa 
betydelige Mængder af Kul og lie, noget 
som skal I· bes i dlandel. Ved et mindr 
interes eret Per onale vil Forbruget sik
kert tige, hvilket vil ige, at dgiftsl on
toen til cllanclet Yil blive slorre. Derfor 
er det daarlig Økonomi at belaste o i den 

rad med Arbejde, aa det rnuligvi kan 
gaa ud over \rb jd t god dforel e. 

Derfor burd Ledel n ikke glemme, at 
taalelige A1·bejdsforholcl i Længden r 
me t formaalstj nlia . Lad o d rfor faa 
Korselsfordelinger som er aodkendt af 
Per onal t, og ikke om nu, hvor Ture 
I liver iværk atte trods Prot-st, Jael os faa 
en Forberedelse tid om harmoner r med 
det Arbejde der kal laves, det si al nok 
aive gode Renter. Og lad o aa blive fri 
for Kullempning, i hvertfald paa de store 
Maskiner. Lokomoti vp r on alet 'l'jene
ste er nu engang af en særlig Karakter 
id t Arb jclsforholclene absout ikke kan 

sammenligne med andre rrj ne tcmwnd , 
d0rfor bmcl Admini trationen tage et 
lille Hcns:) n til os, og Ma kinafd Jing n. 
Embed mænd btude her gaa i pid en. 
T aa Ti I fælde vi Ide mangt og meaet kun
de rett , Lil stor Fordel for begge Parter. 

Gnisten. 

SKRIVELSER 06 SVAR 

Det vil maa ·ke være Foreningens Med
lemmer b kendt, at der id n Genforenin
gen med nderjyllancl har vær t Planer 
OJJP om :it tation re en Del Lokomotiv
personale i Padborg. Di se Planer er nu 
meget nær dere Virkeliggørelse, og det 
er Meningen, at hele Lokomotivpersonalet 
i Vamdrup skal forflyttes derned. 

Foreningen har i nledning heraf 
udvek let forskellige krivelser med Gene
ralclir ktoratet. Der af endte den 14. Juli 
cl. . følg nde Skriv lse:

om det vil være Generalclirektoralet be

kendt, vil en Del Lokomolivmænd om kortere 

Tid blive forflyltet Lil Padborg. De paagæl

clende Tjonest mænd er imidlertid ude af tand 

til at skaffe sig Bolig i Padborg paa Grund af 

den der hor. kende Bolignød. AL delle Forhold 

Yil volde Yedkomm ncle Tjene l mænd belyde

lige ·· lemper og dgifler, siger sig elv, og og

saa lat banerne Yil faa dgiflor derved, 

h,·orho. Tjenesten vil lide d runder. Forenin
gen tillad r ig derfor at anmode General

di rok tora let om, at der ved tal banernes 

Foran tallning snarest rnuligl maa blive op

Cort de fornødne Boliger. Skulde dette ikke 
kunne lacle ig gøre, beder man Generaldirek

loratel drage Omsorg for, at der " cl Til. kud 
a( Lalsbanerne l\

[

idler eller paa anden 1Iaa
cl kabe Mulighed for Tilvejebringelse af de 

ommeldte Boliger. 

Foreningen anmoder Generaldirektoral t 

om narest at behandle nærYærende Andra

gencle og beder man om a L maalle bl i ve under

reltel om Genoraldir kloratet Lilling til de i 

ndragendet indeholclle • pørg maal. 

Ærbødigst 

P. F. V. 

Ricl1. Lillie. 

He�paa indløb den 29. . M. følgende 
var: 
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nder Henvisning Lil Foreningen. Skriv I
se af Jfi .. Juli cl. A . .J. 1rr. 1!'>71 - vedrorrnrlr 
Tilvcjebring b;e af Boliger i Padborg for Tjr
neslemænd, drr i en na'nnPre Fremlid Yil blive 
[or(lytlel cl rlil, skal man l1ervrd mrddele, al 
der, som det nrnaske vil n1:>re Foreningen hc•
kendt, ::if Berillingen Lil Tilvejebring •lsc af Bo
liger for Tj ne:f01rncnd rr tih·ejehragl ;37 130-
lig r i Padborg. 

Medens man her flrr maa wnse drt for 
ugorligl al bidr::i,ge yderligere lil Losning af 
Boligsporgsmaalel i Padborg ad denne Vej, 
skal man eventuelt Yæ1·L' villig lil al lage un
der Overvejelse, om del vil ncre muligt under 
rn eller anden F rm al yde totte til et Bolig
. cl. kab cll r lignend ,_ 

, lullclig he1mvrkcs, al nHLn lwr anmoclrt 
2. Distrikt om at give de p,Hlg< 'ldC"nde TjL'
ne,-,lemænd Meddelelse om de forcstaaendP
Forflyltclser, for al de i god Tid k:in soge
at skaffe sig Boliger i Padborg.

P. G. V. 
Fle11s/Jorg. 

l l. B randsln1p, J ngr1ss.

Da dette Svar irniclle1·iicl ikke v::ir helt 

tilfreclsRtille11de for Forening n, 1ilskr Y 

man Generaldfrektorc tet f lg nde den :2:1. 

August: 

I Fortsættelse af Forening n: okriYel e .J. 
Nr. J.571 af 14 .. Juli d. A. sknl man i An
ledning af Ge1wraldirektoratcls .Srnr paa sam
me l'ed Skr ivelse .J. Tr. 1901-/819 af 29. Juli 
d. A. tillade sig yderligcl'O al li 111,l.'rke:

Det forekommer Foreningen, al det er slpd
moderligL nl I) ,handle Lokom ti1·p r. onalet 
saaledes, som det er skPL, nemlig Ycd al Slals
hanerne efler i Pa,dborg at have op[orl Bolig 
til 37 Tjenr. lerml'nd [onlcler disse Boliger Lil 
Tjeneslem�ncl· ::i f de forskellige Kategorier, 
men gan ·ke ]adel' Lokomotivpersonalet udP af 
Betragtning, og del har jo dog lige :iden Gen
for ni ngen været planlagt, al Lol omotiYper
sonalcL i \'amclrup . kulde forflyttes til Pad
b rg. 

Foreningen er bekendt med, at der i nfPr 
Fremtid Yil bliY Iorflyllel ialt fjfi. Lokomotiv-
1ml'nd Lil Padborg. SaaYidl Ti'oreningcn be
kendt, er ]isse fi'i- alle Fami]ieforsorgC're. hvor
for man fortsat <'l' af den Opfallel. e, al , tals
banerne ikke nwd Hi1nelighed kan lade Lo
komolivpersonal L indtngc en saaclan ·Sa:-r til
Jing i Forhold lil del o ·rige Personale. 

i\lan anmoder derfor om Lejlighed Lil ved 
en mundtlig Forhandling al faa Anledning Lil 
at drofl Spørg ·m,ialel , amt at hliYe gjort 
bekendt med Formen for og Omfanget af den 

Lolle, Gcneraldil'ekloral L i sin hivelse af 
2D .. Juli d. A. ha1· ,kil:erel iøvrigl al kunn 
lænke , ig al yde Lil Iosning a( Bol igsporg. -
111nalPL for saa Yidt angaar Lokomolivp rso
nalel i Pndborg. 

'1 der Hensyn til , ag n alvorlige Be-
shaJf nhed Ior al L det paag;_ ]elende Personale. 
tillader JTHlll ig al udbede denne Forhandling 
sn::i,t·est. 

Sid lohencl 

Ærboclig l 
P . .IT. V. 

/tic li. Lillie.

herm <l er der 21. Juli fl. 

A. i samm nleclning paa Foranledning 

n f Meddelelse og tilsendt SI rivelse fra 

Ynmdrup Afcl ling fremsendt n saal r

d ncle kri,·el. c til Generaldirektoratet: 

Lokomolivper. onalel i Vamdrup har fra 
ilaskinbe Lyreren i J. - Distrikt modtaget føl
gend Skrivelse: 

,I) t nye Remisean]æg m. "· i Pad
borg skal antagelig Lages i Brug L No7 

vember cl. d., og da Personalet v cl Vam
drup J\I ask i ndepot fra samme Tidspunkt 
kan fonenle Forf'lyllel e Lil Padborg, skal 
Di. triklel herved gør Personalet bekendt 
med, at det maa være forberedt paa al 
morlla,ge For(lytlels som omhandlet, saa
ledes at de paagældende kan fa::i, god Tid 
til al skaffe sig Boliger i Padb rg.« 

1 den Anledning tillader Foreningen sig 
paa bemeldte l. komotivJ ersonales Vegne oo
<'fte >r Op[onlring af dC'lle al anmod General
d i rekloralcl om at ville unden·etle fi'orening n 
<,111, hvilke Lokomotidorere og Lokomolidyr
bmkrc i Vamdrup man paalænker at forflyt
te (il Padborg den 1. November. 

Endvid re beder man om Oply ninger om, 
hvorvidt man fra andre J\I ask indepoler i Søn
derjyllarnl ee Lil Sinds al forflytte Personale 
Lil Padborg. i saa l<'ald tillader man sig og aa 
at fone11te lilslillet 1lysning om Navnene 
paa de Lokomolivforere og Lokomotivfyrbø
der . 

Det er sikkert ikke Generaldirektoratet ube
kendt, al det vil blive overord n Llig vanskeligt 
for de paagældende LokomotivmiT'nd, om 
maallc hliYe forElyttel til Padborg, at skaffe 
sig Boligpr i mevnte By, og man tillader sig 
dC'rfor i denne ForbindPlse al henl de Gene
rnldi rektoratet. Opmn'rk ornhccl paa den af 
Foreningen under 1/i-. ds., Journ. Jr. 1.571, 
indsendte kri,·else om Boligforholdene i Pad
borg. 

Ærbøcligst 
P. Ji . V.

Rich. Lillie. 
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Herpaa modtog Forening n den 3. Au

gust følgende Svar: 

I Skrivelse af 21. f. M., J. r. 1573, har 
Hovedbestyrelsen udbedt sig Oplysning om, 
It vilket Lokomotivpersonale ved llfaskindepo
tet i Vamdrup, der agtes forflyttet til Padborg, 
naar de nye Remiseanlæg m. v. ved delle De
[l0t skal tages i. Brug, hvorhos Hovedbesty
relsen har forespurgt, om man fra andre De
poter i Sønderjylland er sindet at forflytte 
Per. onale til Padborg. 

I denne Anledning skal man herved tjen t-
1 ig meddele, at det, som Forholdene ligger i 
Øjeblikket, er hele Lokomotivpersonalet i Vam

drup, der agtes forflyttet til Padborg, samt at 
det - i samme Anledning som foran nævnt 
- antagelig kan forventes, at der vil blive
forflyttet 1 Lokomotivfører og 1� Lokomotiv
fyrbødere fra Tinglev til Padborg.

Det kal derhos tilføjes, at det muligt vil 

bl i ve nødvendigt at forfl ytle yderligere 5 Lo
komotiv førere Lil Padborg. 

P. G. V. 

Øllgaard. 
-

I. Harhoff.

Det forvente. , at Foreningen snart vil 

modtage Meddelelse om den i Skrivelse af 

23. August ønskede Forhandling.

1 nær ærende Blad for 5. Aug. d. A. 

meddeltes, at Foreningen havde indsendt 

krivelse om at faa bødet paa den læmpe, 

Lysreflekset fra Fyrdøren kan foraarsage. 

Vi optrykte en i den Anledning afsendt 

Skrivelse og Svar. 

1 samme An ledning modtog Forenin

"'en under 12. Aug. følgende Skrivelse: 

Under Henvisning til Skrivelse herfra af 
13. Juni d. A. CM. 2067) meddeles, at 1. Di

trikt angaaende de omhandlede, paa nogle
Lokomotivers Fyrdøre an.bragte, bevægelige

kærme har udtalt, at kærmene ifølge de fra 
Lokomotivpersonalet modtagne Erklæringer 
har virket efter Hensigten uden at medføre 
Ulemper i andre Henseender og derfor kan 
anbefales til almindelig Indførelse. 

Forinden videre foretages i saa Henseende, 
imødeser man en Meddelel e om, hvorvidt For
eningen kan slutte sig til det af Distriktet ud
talte. 

A. Floor.

H. Mamsen.

aaledes foranlediget af endtes den 29. 
Aug. et var til Generaldirektoratet af føl

gende Indhold: 

I Anledning af Generaldirektoratets kri
velse af 12. ds. d. A. J. Nr. M. 5102, hvori 
man meddeler Foreningen under Henvisning 
til .Maskinafdelingens Skrivelse af 13. Juni d. 
A. CM. 2067) angaaencle de paa nogle Loko
motivers Fyrdøre anbragte bevægelige kærme,
at man fra l. Distrikt har modtaget Erklæring
om, at kærmene har virket efter Hensigten
uden at medføre Ulemper i and re Henseender,
men da Maskinafdelingen imidlertid forinclen
videre foretage imødeser en Meddel I. e, om
hvorvidt Foreningen kan slutte sig til den med
delte Erklæring fra 1. Distrikt, skal man tillade
sig at bemærke:

Foreningen kan anbefale Indførelsen af den 
omhandlede bevægelige Skærm, dog tillader 
man · ig at gøre opmærksom paa, at der fra 
nkelt Side er foreslaaet, at Haandtaget paa 

bemeldte Skærm anbringes nærmere Midten, 
saalede at m::i.n ved Lukningen undgaar den 
Vridning, som Skærmen har nogen Tilbøjelig
hed til. 

P. F. V. 

Rich. Lillie. 

Da Lokomotivførere ved Københavns 

God banegaard paatænkte den 29. August 
at be øge Foreningens F ri hjem v d Ka

lundborg, tilskrev Forenin()'en den 23. u
gu t 1. Distrikts Maskintjeneste saaly

lend : 

I Anledning af, at Dansk Lokomotivmands 
Forenings Afdeling for Lokomotivførere paa 
Københavns Godsbanegaard Mandag d. 29. ds. 
for Medlemmer med Hustruer arrangerer en 
Udflugt til Foreningens Ferie- og Rekreations
hjem ved Kalundborg, tillader man ig at an-
øge Distriktet om, at de i den Anledning ud

stedte Familiefripas maa blive udstedt i Hen
hold til Ordre Serie A. r. 41, Afsnit 1 A, 
Punkt 9, og saaledes boldt uden for det or
dinære aarlige Antal af Familiefripas. 

amtidig tillader man sig at ansøge om, at 
der til Brug for Deltagerne i Udflugten - for
ventelig ca. 50 - maa blive reserveret, even
tuelt indrangeret de nødvendige II Kl. Vogne 
i Togene 155 og 172, med hvilke Tog Rejsen 
ønske foretaget. 

Ærbødigst 
Rich. Lillie. 
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'DANSKfQKOMOTtV1iDENDE 
Herpaa fik Foreningen den 26. 

f lgende var: 

. M. 

I Anledning af Foreningens Andragende af 
23. d . meddele herved i Forbinde] e med te
lefonisk amtale, at der Lil Foreningens d
flugt til Kalundborg den 29. ds. vil blive re
s rver l Plads paa II Klas. e til 5 Deltagere
i Togene 155 og 172.

P. D. V.

Schmidt. 

FRA EN REJSE I RUSLAND 
(Fortsat.) 

- - - - I denne Rørspiral indlades 
Damp fra Kedelen til Opvarmning af Olien, 
saa denne bliver .-aa tyndtflydende, at den let 
pres os gennem de fine Huller i Fyrets Rør
sy tern. Under Maskinen Gang drives en 
Pumpe, der uger Olien fra Tanken og presser 
denne ind i en Beholder Lil et temmelig stort 
Tryk, aa narl det normerede Tryk overskri
de , aabnes en \ enlil i Pumpens tempel og 
Trykket holdes konstant. Paa Rørledningen, 
som fører fra Trykbeholderen Lil Fynt, er ind-
kud t en Ventil eller Hane, ved Hjælp af hvil

ken Lokomotivfyrbøderen regul rer Tilstrøm
ningen af Olie Lil Fyret i Forhold til Damp
forbruget. Denne Fyremetode fordrer ikke me
gen Anvende! e af fysisk Kraft fra Lokomotiv
fyrbøderens ide, men del er vist og aa den 
eneste Behagelighed, der er at notere fra Per-
onalels Side. Derimod er der to Ulemper, 

som endnu følger med Oliefyring, nemlig en 
irriterende og foT Hørelsen ødelæggende Larm, 
. om af hundrede tændte Primu apparater sam
let vaa et Sted, samt dette, at et fint Olielag 
lægger sig over alle Ting i Førerhuset. 

Lokomotivpersonalet i Ru land har &-Ti
mers Arbejdsdag, dog saaledes at forstaa, al 
Maanedon Timetal maa ikke over kride 20 
Timer, hvilket dog ikke forhindrer en efter vor 
l\[ ning for lang sammenhængende Tjeneste paa 
Lokomotiv under Fremførelse af Tog, men der 
. kal ligge en tilsvarende Hviletid baade forud 
og efter en enkelt lang Tjeneste. 

Dor oppebæres Kørepenge og atpenge efter 
lignende Regler om hos os, men de har en 
Procentberegning for attjeneste i Tiden fra 
Kl. 22 til 6. 1 Natlime = 1 1/3 Time. 

Paa Banerne i Ukraine fandt man paa alle. 
kulfyrede Lokomotiver tre Mand, en Lokofører 
og to Lokofyrbødere. Di e l\Iaskiner er for
synede med meget tore Tendere og kører med 
en efter vore Forhold meget tor Togbelastning 

(indtil 70 Vogne). De russiske Godsvogne er 
af en betydelig større Type end vore, saa Be
lastningen i et aadant Tog er meget tor. Per
sonalet paa dis e Lokomotiver skal elv holde 
Gangtøjet rent samt udføre aadanne mindre 
Reparationer, som lader sig udfore medens Lo
komotivet er under Damp. 

Man træber i Rusland hen til, at kunne 
fremstille alle de Lokomotiver, om Trafikken 
kræver, paa egne Fabrikker. Efter Russernes 
Opgivelser findes nu 5 Fabrikker for ybyg
ning af Lokomotiver, hvortil alle Raamaterialer 
finde inden for Landets Grænser. Man havde 
Lejlighed Lil i Poltava at se det vidt fremskred
ne Anlæg af en ny Lokomotivfabrik, om for
syne med alle utiden yindretninger og 
bed le Arbejdsmaskiner til Fremstilling af Lo
komotiver, og om skal beskæftige ca. '1 000 
Menne ker. I isjni- ovgoro besøgte vi den 
derværende Lokomotivfabrik, der efter Opgi
ve! e beskæftiger 16 000 Mand og hvorfra der 
udgaar gennem nillig 5 nye Lokomotiver pr. 
Maaned, men der fabrikeres baade Jernbane
vogne og porvogne paa samme Fabrik, lige-
om den har en Afdeling, for kib bygning 

(Floddampere). Paa nogle af Iltogslokomoti
vernes Tendere var der paamalet en Del at læ-
e, om jeg kunde indse ikke egentlig gjaldt Lo

komotivet, hvorfor jeg bad Tolken forklar mig, 
hvad der tod. Man maa erindre ig, at elv 
om vore Bogstaver finde i det russiske Alfa
bet, der om bekendt er mere righoldigt end 
vort, saa har de der en anden Betydning, hvil
ket gør det ganske umuligt uden forudgaaende 

tudium at lære Russisk. 
Tolken læste følgende: ,Paa din Vej over 

Rusland Lore Vidder kal du forkynde Kom
muni men Lære for det rej ende Publikum, 
saa de kan prede den over den ganske Ver
den«. De rus i ke Lokomotiver har saaledes en 
dobbelt Mission. 

Delegationen forlod Leningrad den 31. Maj 
Kl. 23.30 paa Rejse til Moskva, hvor vi an
kom den 1. Juni Kl. 10.00. Det ned alte Ud
valg havde udarbejdet en Rej eplan, som i 
1o kva blev forelagt Centralkommiteen til God

kende! e. Denne Plan fulgte følgende Rute: 
l\[o kva, 1sJm- ovgoro, Ka an, amara, 
Orenborg og videre til russi k Turke tan. Til
bage over Baku, Tifli , Sebastopol, Odessa og 
Kiev til Moskva. 

Men hverken denne eller den næste Plan, 
hvori Rejsen til Turkestan var trøget, kunde 
Rus erne anbefale os at følge paa denne Aars
tid, hvor Varmen i det ø tlige Rusland er saa 
fremherskende at man befrygtede hele Delega
tionen kulde komme til at ligge syge der ovre, 
og jeg tror, at denne Frygt var vel begrundet. 
Derimod 011 kede de gerne, at vi tog saa langt 
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'DANSKiQ.KOMOTIVliDENDE 
O t paa som lil i jni-NoYgoro, der ligger ,·cd 
Volga, og er en af Hu lands . lor. te J-fondC'I. -
plad. er, hvortil Folk kommer frn. hele Landrl 
og ovre fra A ien og Tyrkiet. T amraad m cl 
Ru erne lagde da den Hej eplan vi kom til al 
følge og som efter Besogel i 1. Jn1- ovgo ·o 
gik tilbage over 110. kva Lil Karkof (Hoved. la
den i Ukraine), Poltarn, vicl-r lil DonbækkC'
nel Grubedislrikl, hvor vi be ogle Byerne La
lin og Alexandrof, derfra lil eba tabel par1. 
paa Krim, hvor ,·i ude vrcl Ky. len . kulde til
bring 5 Dage paa l Hvil hjem fler alle lra
bad erne i Grubefcllel. Tilbagerej e med kih 
fra ebaslobel til Od sa og over Kie,· Lil 
11o kva. 

I Uosha aflagde I elegalion n Besog i 
· [ini terialbygningen hvor Præ icliel har Kon
torer. En ma-glig Bygning i G Etager . om
danner en Kar6 med en firhrnlel Gaarcl. -
j)lacls. · I Midten af hver },tage lob •r en Korri
dor hele Komplekset igenn m med Yonlorer
lil. begge icler.

Hor modtage vi og fartes omkring af n 
af Cl;eferno, K,lmmcrnt Ruclin, og besaa cl 
fo'r:kellig Admini trationskonlorer for Jern
ban -, Po l-, Telegraf-, , ofarls- og Fabriks
drifl. Det vil efter saa kort en Ge1 nemgang 
af saadan n Myrelu af Kontorer. hYor det 
vrimler med Menn ker; kimer i Telefon 1·. 
klapren fra SkrivemaskirnC'rne og clikk n fra 
Telegra[apparalerno, være temmelig umuligt 
at give en Be krh·el ·e der træffer Billedet. 
Fra d nneBygni ng, der ·r om Hjertet i el 
,·, ldigt Legeme, udgaar Traacl ne til det Yidt 
forgrenede tyrelse ·n l, der strækker sig ud 
over det mægtige Landomraade. 

Foruden Kontorer for den egentlige Le
del e, findes og aa her Afdeling r for Teknik, 

tatistik. Fabriks- og Jernbanedriften Oko-
nomi Slalens 'rnbeclrifl samt Kontorer for 
en l(omite a[ Vi len. kab. mænd. Ingeniører og 

· Arkitekter, del' undersøger alle projekt rede
store Forelagender paa Fabrik. cl riflen., Grubc
dri[len , Jernbaneanlæg nc. - Vej- og Vancl
bygningsvæ enel Omraad r g giver . ine l nd
slillinger lil Led I n i hver enkelt aer, for 
Projektet føre ud i Liv L. i\lrr-ndene, . om har 
,_ æde i den over ·te Lede 1. e. kommer som Re
gel fra Cenlralkomitfrrne. Skoler, hvor Iwer 
enkelt Per on. særlige Evner har lagt . ig for 
Dagen, efterfulgt af p cialuddannel e for en 
be teml Plads og Opgave. nder \'andrin
gen gennem dis e Kontor r, lige:om under 
Be øgene i de for k llige Virksomheder, fik 
man det Indtryk, at nhvor fra overst li] ne
cler t var besjælet af Tanken om ammenhold 
og af at yde sit bedste til det h le Vel. Tonen 
var høflig og dog helt ig nnem kammerallig. 
man var flere Gange \ idne til, at et Bud eller 

en Maskinskri\' r ke kom og afleverede Papi
r r cl IC'r ud bad . ig Ordrer hos n af Cheferne. 
h,·ilkC't altid, hvis dC'l \'ar for:l Gang paa 
llagen, efterfulgtes af Haandlryk og kamme
ratlig Tiltale. Efter Rundgang n ·amJ des 
Delegalionen paa t'l a[ Præ i liets Kontorer 
lil en K nfcrence mellem clvalg t og Ledelsen 
angaaendC' Be. varC'ls aJ porgsmaal still de 
fra begge Sider. l\l an ned s om at udarb jcle 
og afgive baad porgsmaal og var . kriftlig, 
1,aalcde · al porgsmaalen a fgases for vor A[
r j e fra :Moskva og Yaren udarb jclede. li!
vi paa Tilbagcr jsen aller gjorde et Par Dages 
Ophold i :;\'lo kva. 

, o,·j ts Program, ·om jeg har p[alt l det, 
kan i al Korthed udtrykke saalcd talen 
o,·0rtag r al Produktion, al Handel (Tnd- _og 

d[orsel), all ndervisning og al Forsor '· Der
fordres al cll1rerl l\lcnneske skal udrette el po
silil'l Arb jde, fysi k eller aandeligt, alt efter 
, in l�vner, li I am fu ndel. Opr lholdel e. Til 
GC'ngælcl skal hvert l\lcnne k i amfuncl t have 
sin berettigede Del af LiYC'l God r. der ikre 
,ed dbelaling af Arbejdets virkelige Værdi. 

aar engang, om d l sker? , O\'jet talen eller 
Kommunismen er heil gennemfort, vil det være 
11muligt al samle prirnl Kapital i Hu land. 
ell r i hvilket om hel. t Land, hvor denne ly
r form maalt findes, irl l al privat lnitiativ 
li regnet paa egen )�orde! er ude! u kkel. 

li:fler Opgiv Is skulde endnu ca 50 pCt. af 
13 folkning n i Ru land taa ud n direkte Til
:lulning til ovjetunionern . 

(Fo1·1sætles.) 

NICHOLSONS 

FYRKASSEVANDKAMRE 

Af Baurat Dl'. Ing. E. h . .  ,Ir1:rlli11. 1:fan11ovcr. 

Efter •lfonamog Nachl'ichle11 l'e<l I-'. s,,orr. 

Genn rn en lang AmTække er cl t ved 

By"nin" af ·Dampk dier Lil træbt al holde 

den dir Ide (ildbcrorte) IT deflade aa 

, tor som mulig i Forhold til Ri tcflad n, 

fordi Varmen Yt entli<Y til[ore cl n dirnk-

1 Jl clcfladc (F,vrka en) ved cl tran Jing 

o,:r Flammerne Berorin" meden Varmen 

f r t r ·le Delen man led til cl ·n incli

r kl Hedeflad (Keclelr r n ), hvor Var

m crr, den hurtigt falder. D n direkte 

H cl flad er den virk m te og yder pr. 

Flad enhed en Dampud\'ikling, d r taar 
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Fig. 1. Fyrkas e med Nicholsons Vandkammer. 

langt over den tilsvarende Ydelse pr. in

direkte Fladeenhed. 

I Lokomotivbygningen har man i de 

senere Aar været nodsaget til at formind

ske Forholdet mellem den Iirekte Hede

flade og Ristefladen, da den Risteflade, 
som er nødvendig for at præstere de Ydel
ser, der kræves nu til Dags, ikke kan an

bringes i en dyb Fyrkasse. Af denne 
G1·uncl faar Fyrkassern mere og mere en 

flad, kubusagtig Form. Forholdet Hel : R 
= direkte Hedeflade : Risteflade, der tid
ligere ofte t var henholdsvis 5 : 1 a 6 : 1, 

er derved gaaet ned til Værdien 4 : l. 

Derfor er de Midler, der g r det muligt 
at forstørre den direkte H deflade i en 

Fyrkasse af given Form, meget velkomne. 

Bla.ndt dis rnaa først nævnes Fyr-

kassevandrørene, som i de idste Aartier 

har fundet Anvendelse navn lig i De For

enede Stater og andre over øiske Lande. 
Fyrkassevandrørene giver i Almindelig-

hed en Forstørrelse af den direkte Hede

flade indtil 10 pCt. og benyttes samtidig 
til at bære Murhuen. Men en nøjere Be

regning af denne Forøgelse af Hedefla

den giver dog det Resultat, at man ikke 

• • • 
• 

• • • a a
•

•

• • a a a a

•
•

• a • a

(j 

Fig. 2. Kicholaons Fyrkas· cvanclkammer. 
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'DANSK fQKOMOTtVliDENDE 

r, 
- og over Fyrkassedækket med hinanden.

_J�����?�������:��Et af disse Vandkamre giver efter Fyr

Fig. 3. Tværsnit af en Slaalfyrkasse med lo Staal-
vandkamre, svejset i FyrkaRsedækkcl. Murbuen lig

ger løs paa Vamkamrene. 

kan regne mere end den halve som virk
som Forøgelse, hvilket har sin Aarsag i, 
at Vandrørenes øverste Halvdel ligger i 
»Skyggen« og desuden hurtigt belægges
med Aske, og at Vandrørenes indvendige
Side i større eller mindre Grad berøres
af den opstigende Damp, saaledes at en
væsentlig Varmeoverførsel næppe er a,t
vente. Det har ogsaa vist sig, at Vandrø
rene i Driften kan være farlige ved, at de
- trods god Indvalsning og skarp Om
bertling - er tilbøjelige til at trække sig
ud af Rørvæggen. I Amerikas forenede
Stater er i de sidste 14 Aar forekommet
124 Ulykker, der har sin Aarsag i Vand
rørene. ed disse Ulykker dræbtes 7 Per

kassens Størrelse og Form en Udvidelse af 
den direkte Hedeflade paa 15 a 30 pCt., 
som efter sin Plads i Fyrkassen er meget 
virksomt, idet Vandkamret er paavirket af 
Straalevarme og Flammer næsten overalt 
og prakti k talt ikke giver Plads til nogen 
Aflejring af Aske paa Hedefladen. 

I De Forenede Stater fik Fyrkassevand
kamrene hurtigt Indpas. Efter Indførel
sen af det første Vandkammer i 1918 ud
rustedes 400 Lokomotiver i 1925 og 8282) i 
1926, saaledes at over 2500 af Staternes 
,0 000 Lokomotiver nu er udrustet med 
Fyrkassevandkamre. Vandkamrenes An-

TU&E Sttc::."T-- - NOTE.: 

S�RFAC.E!> "TO SE iHOROU�I.Y 
CLEANLO 'eEF01ii.'C. WEL01MG.. 

soner, medens 180 saaredes haardt. Og- ,---fh=.,,.,,.--.J
saa i Østrig har man bemærket, at Vand
rørene vil trække sig ud af Rørvæggen.

En anden Indretning til at forstørre 
Jen direkte Hedeflade er Nicholsons Fyr
kassevandkamre 1 ), der ligesom Vandrøre
ne stammer fra Amerika. Nicholsons Vand
kamre er, som det ses i Fig. 1, en Ned-
sænkning i Fyrkassedækket, der danner et 
lodret staaende tresidet Kammer, som 
c:Juaat gennem Fyrkassen forbinder Rum
mi"ne mellem Rørvæggen og Sadelpladsen 

1) Nicholsons Vandkamre er beskyllet ved ty. k
Patent. Som Licenshavende leverer »Hanomag« 
færdige Vandkamre til Indbygning. 

Et-40 OF NE.C.K C!i":.Ll-E.0 

OUT "THUS,·. 

Fig. 4. Staalvandkammcrhalsen svejset Staalrør-
væggen. 

tal beløber sig nu til over 4 000 Stk., af 
hvilke der i 114 Lokomotiver er anbr�gt 
3 i hvert." 

2) Af de 1296 Lokomotiver, som i 1926 blev byg
get i De Forenede Stater blev 26lf, d. v. s. over 20 
pCt. udrnslet med Fyrkassevandkamre. De øvrige 
564 Stk. indbyggedes i ældre Lokomotivkedler. 
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li'ig. 5. Vandkamre i Fyrkasso og Forbrændingskam mcr. Den stærke opadstigende Vandstrøm gennem 

Vandkamrene skyller over Fyrkasscdækkct. 

Vandkamret fremstilles af een Plade, 
der bukkes sammen, som det ses i Fig. 2., 
og svejses i Sømmen til højre i Figuren. 
I Fyrkass dækket foretages et Udsnit, saa 
bredt som tre Rækker Dækstøttebolte og 
saa langt som Vandkamret, der dimensio
neres og an bringes saaledes, at de to yder
ste af de tre nævnte Rækker Støttebolte 
skrues i Vandkamrets Flange. Den mid
terste Række Dækstøttebolte falder fuld-
stændig bort; paa ældre Kedler skærer 
man den væk lige under Fyrkassekappen. 
I Amerika, hvor Fyrkasser og Vandkamre 
fremstilles af Staal samles disse ved Svejs
ning indvendig og udvendig, Fig. 3 og 4. 

For neden ender Vandkarnret i en Hals, 
som under Kedelrørene forbindes med 
Rørvæggen. For at sikre Vandkamret en 
vis Bevægelighed overfor Fyrkassen af 
Hensyn til den ulige Varmeudvidelse fast-

gøres Vandkamret ikke umiddelbart paa 
Rørvæggen, men i en Hals paa en hvælvet 
Plade, et Diafragma, som svejses i et stort 
kredsformet Udsnit af Rørvæggen, Fig. 4. 
Paa det Sted i Rørvæggen bortfalder Støt
teboltene, det er derfor nødvendigt at for
stærke Sadelpladen ved en paanittet Plade, 
og det anbefales, at erstatte de nærmest 
siddende Støttebolte med svære bevægelige 
Støttebolte. 

om det ses i Fig. 3, har Vandkamret 
forneden en Udformning, et Hoved, som 
bærer Murbuen. De lodrette Vægge for
stærkes paa sædvanlig Maade med Støtte
bolte, som under Brugen kun belastes i 
Længderetningen, da V æggene har samme 
Varmeudvidelse. 

Til Udvaskning og Eftersyn af Vand
karm-et anbringes en Renseklap i Fyrkas
sedækket og Sadelpladen. 

I smalle Fyrkasser anbringes eet 
Vandkammer, i bredere Fyrka ser to j--96 .,. 

1h 
!"il Vandkamre og i Fyrkasser med Forbræn-
11 j dingskammer anbringes et tredje i For-

�•:w 
brændtngskamret, som det ses i Fig. 5.

Fig. 6. Vandkammer af Kobber, nillet i Fyrkassc

dækkct. 
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FERIE- OG REKREATIONSHJEMMET 

Følgende Numre er udtruk11e: 
737 El Radioapparat - 3725 En Cykle - 2584 

10 Dages Ophold• paa Feriehjemmel for lo .I: er
soner - 107 En Grammofon - 1367 En Sølvkorn
polske - 2082 »Fra den gamle Fabrik« - 31,34 
8 Dage. Ophold paa Feriehjemmet for lo Personer 
- 3069 En Pri ·mokikkerl - 2571 Et Fotografi
apparat - 4432 8 Dages Ophold paa Ferichjernmet
for 1 Person - 3061 El Krystalapparat - 2892
En Flødeske - 3585 ,Fra Piazza del Popolo« -
2809 Herman Bangs Værker.

TUREN TIL WESTFALEN 

E[Ler al have læst den udførlige Beretning her 
i Bladet om Turen, vil jeg gerne med cl.isse Linier 
udtale min allerbedste Tak til do Herrer, .·om har 
været medvirkende ved Arrang mentet af Rejsen. 
At Turen .var lærerig og i bøj Grad interessant er 
sikkert alle Dellagemo enige i, og disse Studie
rejser synes mig al bære rig Frugl. At Udbyttet 
af Turen blev saa godt, kyldes ikke mfodst Hr. 
E. Kuhns gode Evner som Roj. oleder, af hvilken 
Gruncl jeg hermed bringer ham min bed le Tak for 
del gode Udbylle. For det gode og venlige amvær
paa Turen bringer jeg Rejseselskabet min bedst<'
Tak, thi det havde ogsaa sin Andel i, al Rejsen
blev saa vellykket og uforo-Jommelig.

K. Gjørtsvwig, Øslerbr.o. 

DE ENE-STAAENDE 

Af Godsbanegaardens ca. 200 Lokofører har ca. 
11 følt sig foranlediget til i disse for Organisali Den 
og dermed dens Medlemmer meget trange Tider at 
udmelde sig, hvilket viser disse Herrer· smalspo
rede Organisa lion rorslaaelse. 

Rent organisationsmæssigt har det selv[ølgelig 
ingen Betydning, da den lags Medl mmer, der ikke 
vil indordne sig de af Organisationens vedtagne Be
slutninger - er alle de saakaldle 12¼ Kr. Mænd 
- kun virker skadelig for selve Foreningens Virk-

somhed, idet disse forhenværende Medlemmer kun 
søger at . kade Organisationen, i ærdclesltccl ud
adtil - jft·. Udsend lse af det lillr B. T. 

Delt til Oplysning ror rninc I(am,ncraler I aa 
Gb., og dC'l maa meget anbefales, al disse Ene
slaaende [aar Lov Lil al passe sig selv, og ,·æn· 
de Enc-slaaende Pernoncr, som de nu har onskcl 
al være, og del rnaa nu VR'J'O paa de Tider, al vi 
Loko[yrbøderc liolder op med del Øjentjeneri over
for disse Personc•r, som vi i Virkeli heden foragter, 
men del er ulig letten\ al man tits!}nelaclencle hol
der rned disse Personern Nedrakning a( Organisa
tionen og dens ·Ledere end sige dem sin Mening 
om dc1n selv og del virkelige F_orholcl derfor. H r
dlor, naar Organ isalionrn og dens Ledl'rc a( cl isse 
Ene-slaacnde bringes paa Tale, da vær Mand folk 
og var dem: den Organisalion er Do ikke Med
lem af, og som saadan har De ingen Forstand paa 
de Dele. 

Blandt os Lokofyrbødoro har vi i Almind1;?lighed 
været forskaanet for uorganiserede, roen nu har 
Lokofyrbøder 494 V. L. Nielsen, Hg., følt sig foran
lediget til al udmelde sig af den Grund, al han 
llLL bar arbejdet sig op til al indtage den for ham 
tilsyneladende store Stilling i Samfundet al være 
Loko(yrbod r ved D. S. B. og som saadan kan 
han ikke være med til at slotte cvenluelle afsko
cligoclo J(arnmeratcr. 

Delle Enc-slaacndo F,1:nom0n kan ses i Virk
somhed paa Loko 54-3 og k01·er hos }fr. 'Lokoforcr 
J. A ndcr. en, Helsingør. 

J. ]( nuclsen, Gb.

LOCK-OUT BIDRAGET 

Dot vil af Delegeretmødetreferatet være bekendt, 
al delle Sp0rgs111aal paany behandledes i Aar, og al 
der vedtoges en dLalelse i Sagen. Paa det o[ter 
Mødet før. l afholdte H. B. Møde paalagdes det Lo
komotivførerkredsen at ordne omhandlede Spørgs
maal. 

Medens en Del af de paagældende Medlemmer 
har ordnet deres Mellemværende med Foreningen, 
er der en lille Gruppe, som under ingen Omslæn
cligbocler har villet ordne dere · Forhold, og derfor 
har fundet Anledning til al tage drres Tøj og for
lade os rra 1. September at regne. 

Vi har nedenfor auførl avnene _paa de paa-
gaildendc, som paa en saa tiltalende Maade forlader 
vore D.mkkcr paa en Tid, hvor der paa saa mange 
forsk lligo Maad •1· r Llcs A1igreb paa Tjenestemæn
dene, og hrnr Euhedsfronlen mere end nogen, indr 
l'I' nodvendig. 

De ht11· rncd denne Handling paa den tydeligste 
Maado illustreret deres Forslaaelso af 'ammenhol-

260 

s 

., 

,. 

8 

(' 

" 

I' ,. 
,. 



'DANSK[QKOMOTIV7'iDENDE 
dels Betydning, men D. L. F.s Skude sejler stol vi

dere efter- al folgcndl' rr- gaact O\'C'r-bord. 

Kobe11/w1m (;IJ., Afd. 1: F'. G. Bimbww1, li. C. 

Co11radsen, IJ. f
?
!"lclcril,-se11, C. 0. llc111scn, 0. \" . ./o

/1cu1.se11, C. \'. Larscm, N. JJ. C. Nielse11, J. '. /J, -

/crsc11, /,. P. l'clersen, 13. T. Pelffsen, H. C. \' ia

/1oldt. 

Øsi<-rbro, Afd. 5: A. 'I'. t. J. Øsluuerg, Tit. Huc

lyl,-1,-e. 

I/ri ·i11gor, Afd. ,: C. (/. g_ Je11sc11, K. Bendi.rr11, 

A. P. Jl/oller, l'. F. .Jensen. 

Korsar, Aj"d. 17: .A. G. ll'ienccl,c. 

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEK 

Sj.-
Falst. 

13791c 

H128 

14J29 

J4-130 

14131 

J4132 

J4J33 

14134 

J4135 

14136 

14137 

14138 

14J39 

Jyl.-
Fyn 

12327c 

J2603 

12578 

12607 

12590 

12579 

12580 

12583 

12606 

125 2 

J2609 

NYE BØGER 

Gard, Roger Martin: Den smukke 

Aar. tid, III Del. 

Nalbandian, Inga: Ud-n I blive som 

Børn. 

Br genda!Jl, Marie: D n blinde RyL

ler. 

I-Tullen, von: Hun valgte den rellu. 

Rosenkrantz, Palle: Tre Aar paa 

Herlufsholm. 

Locke, William: Vivielle. 

Bruuo, Lauritz: Van Zanlens mær

kelige Langfart over de vilde Vande. 

Burroughs, Edgar TI.: Den skju!le 

Verden. 

Cu urvoocl: kovens Hel le. 

Rehlund, Viggo: Ferie paa Næsgaar

de11. 

Cour, Vilh. la: Sjællands ælclsle 

Bygder. 

Hørdarn, Valdemar: Langs Flensborg 

Fjord, vejledende Hejseskildringer. 

Hedeman11, Paul: Italienske Ane-

moner. 

134J8cl J J84 cl Reymonl. W. S.: Sommeren. 

14140 125 5 Dominik, Hans: Vcrcl ns Herskere, 

Roman fra Aar 1055 

J414-1 

1414-2 J 25 

J4-1✓.3 

14144 

Abernethy, R. V•/.: En Daacl. 

Gilbert, Vivian: Dot sidste Korstog, 

Med Allcnb til Jerusalem. 

[ichaelis, phus: Abailard og .He-

lene. 

Jacobsen, Jorgen-Franlz: Danmark 

ng Færoerne. 

13961b 12478b Egebjerg, Eclv.: En Præsteskæbne II. 

14-14-5 J2620 Boe. en, Nil'ls: Paa vildsomme Veje. 

lLd/4-G 12622 Bristol, Charles: Evas Million(•r. 

14-147 12623 Engholn1, E. og C.: Fem Brude til 

een Frier. 

l'd48 .12624 Fabian, ·warna: Sommer Enkemænd. 

14,149 Raimcr, Mana Rilke: Malle Lavrids 

Briggcs Optegnelser. 

lli-150 Rubow, Poul V.: Georg Brandes og 

J4151 

t4152 

14153 

11.154 

Jlf155 

14,156 

t4157 

14-158 

14-159 

14160 

J2618 

6033 

J2626 

12631 

12621 

12581 

1258G 

12597 

1263/4, 

hans Lærere. 

Behrends, Han·: Vilddyr, En Far

mers Oplevelser i Afrika. 

Bralli', Carl: Spanien. Kulturbilleder. 

Gi-aves, Karoline: En Almuekvindes 

Liv. 

Millr, Anatole: D n unge Olding. 

Rime. lad, Chrislian: Baudelaine. 

Brahm, Harriet: Frigørelse, Fra 

Kvindens Verden. 

Clausen, Sven: Den gamle Historie. 

Eisenrich, C. P.: Del nørrejydske 

Redningsvæsen. 

Kessel, J. og I ·wolsky, H.: Blinde 

Monarker. 

Renan, Ernest: Barncloms- og Ung

doms-Erindringer. 

14161 12608 Rosenkranlz, Palle: 30 Aar paa det 

danske Parnas. 

.14-162 12576 Denoit, Pione: Alberte, Roman. 

1/4060 3366zy Knulzo11, F. G.: Ungdomsdage. 

14064 Peter. en, Josef: Barbarfolket. 

14066 1254-8 Brandes, Georg. Urkristendom. 

14069 12564 Palucla11, Jacob: Markerne modnes. 

14072 122 0 Carl.·en, fariw Toflgaardene. 

14075 12554 Ander ·en, A. C.: Til Hyrdefløjtens 

Toner. 

14077 12568 Singh Sadlin, G.: Efter Døden. 

14-079 12569 Swinner[on: Aften - at - Morgen.

14081 12565 Rasmussen, Louise: De kloge Koner 

i Vindblæs. 

14081• Peters n, Lauritz: Lille Elskede. 

11090 IJetænkning afgives af Kommissio

nen angaaendu Samarbejde mellem 

Jernbaner og Rutebiler. 

J4091 12566 Rincharl: Den røde Lampe. 

14-092 - 12561 Harbou: Metropolis. 

11834d 10470d Vahl og Hatl: Jorden og Menneske-

livet. II Bind 

14098 12574- Anker, Jens: Db hvide Hejrer. 

lli-099 12610 Sandemose, A.: Klabautermanden. 

1/i-100 12005 Pah1da11-Miiller, M.: Adels præsten. 

lli101 12590 Hamilton, Cosmo: Skandale. 

J ✓..J 02 Presskor11-Thygc en, Nanni: Jonnie 

fra kel. kor. 

14103 12595 Jcnkins, IL J\egnvcjrspigen. 

14104 12587 Flctscher, J. F · Myslcriel. 

14105 12614 Sabalini: Hendes Helt. 
14106 Hoclrnu, Else: Pigen uden Fædre-

land. 

14107 12593 Borlyck, Helene: Tove Flugl li! 

Paris. 

11. 108 12612 Drell Y oung, Fr.: Livsfeber. 

l4-1.J5 12592 Hursl, Farn1ic: fanoequio. 

261 

I ' 



'DANSK }QKOMOTIV Ti DEN DE 

14116 

14117 

141J 
14119 
J/J.120 
14121 
14122 
H123 
14124, 

14125 
14163 
14-164, 

14-165 
3330aa 
1361aa
14-166
14167 
1416 
1lf169 

14-170 
14-l 71 

14172 
11.173 
l ld74 

Dybe, Ruth: Glimt af Livet i Fjord
by. 

12611 Stevenson, R L.: Dr. Jekyll og Ed
ward Hyde. 

12589 Zane, Grey: En Texas-Pike. 
Frantzen, Minna: Let og oplevet. 
Olander, Anna: Britta-Barnet. 
Robert, Roy: Mysteriet Steegener. 

614 Runeberg, J. L.: Fændrik Stål. 

12584 

12629 

12627 
12617 
12625 
1262 

12656 

12640 
12636 

Emanuelsen, V.: Vaardage. 
Browne, K. R G.: Paa Jakt efter en 
Kjæreste. 
Dahlerup, Ursula: Fra gammel Tid. 
Da11tzer, Victor: Teltet og Evigheden. 

ygaanl, Frederik: Undervejs 
ye Digte. 

Li11ck, Olaf: Sumatra. 
Vor Stancl 1926. 

ønderjydske Aarbøgcr 1927. 
'Gravlund, Thorkild: Guds Mø. 
Aakjær, J cppe: En bristet Drøm. 
Gibbs, Philip: Midt ad Vejen. 
Grønbech, Vilh.: ordiske Myter og 

agn. 
Weilbach, Fr.: Kr nborg. 

æ gaard, igurd: Pligt og Trang, 
især under Opvæk, ten. 
Winther, Chr.: Poeti k Skrifter. 
Deeping, Warwick: Sordcll og øn. 
B nn, Erno ·t J. P.: En Kapitalists 
Bekendelser. 

14175 1264-5 Marham, Olive: Pritricia. 
f/•176 12659 Wodehouse, T. G.: Mis· Bell i om

bord. 
l't177 12644 Lom bro o, Gina: Kvinden i Kamp 

mod Liv t. 
1417 1264 ielsen, Anton: Klokk laarnets 

A,;nd. 
14-179

141 0 
14-1 

1249 Thisc, Jens: Lisl og Lune. 

1264-3 }Icller, Frank: Odyss us. 

14-l 2

141 
141 
141 
14-1 

126M 

12652 
12661 
1263 
1265 

141 7 12653 
141 8 1264-9 

14-1 9 12655 
14-190 12632 

14191 12637 
1lfl92 12646 

cgerkrantz, Gø. la: Hu.·truer ud
lejes. 

Kultur og Videnskab: Infektion og 
mitte. Meteorer og tellurgisk Jern. 

Christendommen. Grundlag. Den 
gamle Orie11ts Kunst. 
R de, Helge: Den Hjelle Dag. 
Borg, Bengt: [in Ven Fjeldpiberen. 

l;wssen, ophus: Foraarstaler. 
Wc. lergaard, A. Chr.: Klit.-Pers 
Kamp. 
Ruck, Berta: En Ballet- tjerne. 

ielscn, Ebbe: Leif - og de andre, 
Fortælling fra en Kostskole. 
Turner, Ethel: Hans lille Kammerat. 
Niel en, Grønvold: Minder fra 4-3 
Aar i Folkehøjskolen. 
Christinas, Walther: Fejl Kurs. 
Marscball, Edison: Skyggernes Land. 

14-193 12647 :Muu. mann, Carl: Kjøb 11havnsk 
Cirkusliv gennem 100 Aar. 

[4194 12657 Ventegodt, i els: Under Vikinge-
standeren. 

14-195 5205 Sibbern, F. C.: Gabriel is Breve. 
14196 12672 Pcdlcr, Margaret: Livet. pil. 
l '•197 l26i5 Stoekley, Cynthia: En ynderinde.
14 J!) 12677 Wallace, Edgar: Den blodrøde Cirkel. 
14-199 1267 Woel, Cai M.: Thorkild Gravlund. 

Arbejder og Ind ·at·. 

/ Tc/111ddt fra l. Maj d. A.: 

Lokomo:ivfører V. l,. J. Tlto111se11, Kh. Gh. 

Udnævnelse fra 1-9-27: 

Lokom tivfyrbødcr E. B. B ncltsen, Kobenhav,1s 
God ·banegaard, til Lokomotivforer i Vamdrup (min 

d11.). 

Lokomotivfyrhoder H. V. . .Jakobsen, Horsens, 

til Lokomotivfører i truer (min. Udn.). 

l•'orflullelse efter Ansogning frci 1-9-27: 

Lokomotivforer J. Bille, truer, til Aarhus H. 

Lokomotivforer ,T. A. {. Nielsen, ykøbing F .. 
til Københav11� Godsbane •aard. 

Lokomotivro,·er C. C. Andersen, Vejle H., til y -
købing F. 

Lokomotivfører L. K A. H. Kragh, Vamdrup, 
til Vejle H. 

Lokomotiv[on•r .H. V. Laursen, Hjoning, til Fre
derikshavn. 

Lokomotivfyrbøder K. Teglmejer, Københavns 
Godsba.negaard, til Thi. led. 

Lokomotivfyrbøder H. F. Hansen, Randers, lil 
l(obenhavns Goclsbancgaarcl. 

Lokomotivfyrboder R. G. LaLLrsen, truer, til 
Randers. 
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Lokomotivfyrbøder J. K. Lokclam, Langaa, til K. V. M. Jensen, Orehov cl-Gedser.

E. J. Jensen, Ringkøbing-Langaa.Randers. 

Lokomotivfyrbøder P. E. 
Frederik havn. 

Fischer, Aalestrup, til P. A. Rasmussen, ykøbing M.-Langaa.
E. Jørgensen, Skanclerborg--Struer.

Lokomotivfyrbøder J. K. Andersen, kjern, til H. E. Mortensen, Ringkøbing-Struer.

Struer. V. Bork, Skanderborg-Struer.
G. F. Gjødesen, Skanderborg-Struer.
P. C. Laursen, Odense-Struer.

Ucmsøgt Forflyttelse fra 1-9-27 af efternævnte 
K. V. Møller, Aalestrup-Slruer.

Lolcomotivfyrbødere, nemlig: 

H. F. Brade, Østerbro-Københavns Gb. 
A J. Nielsen, Østerbro-Københavns Gb. 

L. G. ielsen, Skanderborg-Thisted.
L. M. A. Larsen, Odense-Skjern.

•H. V. L. Hansen, Østerbro-Københavns Gb.
C. 0. ielsen, Øslrbro-Københavns Gb. Navneændring: 

H. Enevoldsen, Østerbro-Københavns Gb.
C. Langemark, Østerbro-Københavns Gb.

Lokomotivfører J. C. Jensen, Brande, hedder 
fra 3-8-27 Jens Christian Donhy. 

S. 0. Sørensen, Orehoved-Gedser ..
P. L. Pedersen, Orehoved-Gedser.

KØBENHAVNS LIGKISTEFABRIK 
TELEFON 69 66 BLEGDAMSVEJ 50 TLF. VESTR. 43 57 

GRUNDLAGT 1888 GRUNDLAGT 1888 

Kyndig og samvittighedsfuld Vejledning samt Besørgelse af alt vedrørende Begravelse og ligbrænding. 

Camillus Nyrups Etabl. 
Nyrop o_q Maa_q A/S. 

Købmagergade 43. - København K. 

Telefoner; Central 768 og 10028. 

Bandager og Sygeplejeartikler I stort Udvalg. 
Spectaltt,t: 

Bandager tll vanskelige TIifæide, 

Blomsterforretning 
H. Drmnenber_q.

Blaagaardagade 25 
Tlf. Nora 1979 Tlf. Nora 19711 

Medlemmer erholder 10 pCt. 
Varerne bringes overalt. 

-

Bifortjeneste. 
Tjenestemænd søges til mod 

Provi ion (10 %) at forhandle 
Cigarer og Tobakker blandt 
Private (Medarbejdere etc) 

Billet mrk., Bifortjeneste » mod 
tager Bladets Ekspedition. 

AGGERBECK's 

IRIS SÆBE 
- Toiletsæben for den normale Hud -

Pris pr. Stk. 35 Øre 

Engelsk-Dansk Beklægnings-Magasin 
Langga1le 61. VALBY. Telef. 61. 

Største, billigste og heuste 

Herre-- og Drengeekviperings-
Forretning og -Skrædert, 

Underbeklædnlno: Batte oo Huer. 

Albani Bryggeri 
Afdeling: 

Slotsbryggeriet - Odense 

Maltøl, Maltextraktøl og 

Dobbeltøl 

Slots-Apollinaris, 

Slots Citronvand og Slots A. B. C. Sporisvand 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

KØB DANSKE VARER 

C) Amk. Gummivare 
lldutrl Vestergade 3 lbkt■. 1. 

, lodersprtjler, Saaims• t Syceplejeartitler 
� ,. f Ill. Prisliste mod ilO Bro i Frimrk. 
� JISlRIT U!PlDiTIOI ♦ Telr. lrea Uio 

Jerabane■end 10 ptl. RtlJat 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 5. September. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 A ', Kjøbenhavn V. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,618.

Udgaar 2 Gange maaned.li1. 
.Abonnementspris: 6 Kr. aarli1. 

Tegne& paa alle Postkontorer i Skandinatnlffl. 
Frederiksberg Bogtrykkeri, 

Annonce-Ekspedition 
Ny Vestergade 7 •, København K. 

Telefon Central 14,613 . 
Kontortid Kl. 10--4. 

Falkoneralle 11. 
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Houlbergs 
landskendte 

PØLSER 

Fællesforenln en for g 

Danmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor: 

15 Njalsgade 15 

Køl,enhavn 
Telefon 4015. 'Telefon 4015 

' ) 

STØT VORE ANNONCØRER 

H vor bor jeg, naarjeg 
kommer til København? 
Selvfølgeliit paa Savoy Hotellet, Vesterbrogade 34, Tlf. 40 7 3-40 7 4 
Gode V1ctJrelser. billige Priser. pecialitet: avoy Cabaret med varm Ret 1.75 

Ærbødigst Chr. Nielsen. 
Forhen Afholdshotellet, 

Colbjørnsensgade 29. 

A. Larsens Eftfl., Skotøjsmagasin, Istedgade 57
Prima dansk Fodtø· til maa Pri er. � 

Reparationer udføres paa eget Værk ted. Telf. Vester 4: 3 y. 

ITilbud til Tjenestemænd. 
De kan for Fremtiden faa aabnet en Konto paa 1. Klasses Herre- og 

Dameskræderi samt Herre- og Damekonfektion, Kjoler og Drengetøj. Stort 
Lag r af Vinterfrakker og Ulsters. Konfektions-Bestillinger til Lagerpris. 

Alt pa:t Ratebetaling til ab olnt kontante Pri er. 
Mecl Højaqtelse 

J. V. Jensen, Skræddermester. Gl. Kongevej 135 B. Vatr. 4610.
1J<len Udhetaliug Uden Udbetaling 

CHR. V. HANSEN, Istedgade 95. 
Isenkram • Porcellæn - Ud tyr - Ga ovne paa Ratebetaling n<len dbetallng. 

Leverandør til Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger. -
Telefon Vester 4922 ----- Telefon Vester 4922 

M bl 
Specielt til 2 og 3 Vær. Lejligheder R, P, PEDERSD 
Altid ca. 35 kompl. Møbl. paa Lager 

ø er Afbetal. mod almindelig Bankrente Frederlksgade29i

- Forsendes over hele Landet. - Aarhus. Tlf. 1009

SPIS! Magdalene Møllens SPIS! 
'Telefon 3363 velsmagende Brødsorter. Telefon 3363 

HUS k " J yd S k L a  de S t a ti O Il h�:�:��l�;�?i:e��;_
es 

I Medens Deres Akkumulator oplades, laaner jej? Dem en i te<let. 
Telefon 4624 A. Hansen Vestergade 46 

J J. Sko 
Set. Pauls "Kirkeplads 4 

■ ensen rup, Aarhus. Tlf.4275- 4792

Skræderforretning 
AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

B N RAN S By Jægergaardagade 87. Aarhus"
• • Telefon 5093. 

Alle kendte Mærker i Cigarer føres. - Vine -- Hygiejni ke Artikler. 

79™· /ÆJ?mØ? jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT;:...=-=-=-=-=-=..::..::..=..=..::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=..::-=...:::..::..::..::..::..::~-

• 

Lædervare, Forretningen 
Sdr. Boulevard 44- 46 

Tlf. Vester 1494 v. 
anbefales. 

Rejsekn fferter, Citytasker,Porternonnæer 
Skoletasker, Tegnebøger m. rn. 

i ~tor· t Url val~. 

Q Vesterbros Frugtlager Q o Enghave Plads li ====== Enghave Plads 11 J 
• Frugt og Gr0nts11ger. - Tørrede Frugter samt Conse rves. - Billige Priser. • 

... 
---==::Ø:::::.!!!•e&&lVPHÆil&= " 

• 

11_ ----
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