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DANSK VACUUM� OG TRYKLUFT� 

BREMSE 

Fra Hr. Ingeniør Carl J. Smidt har vi· 
modtaget en Beskrirnlse af en dansk Opfin
delse paa Bremseomraadet for BaaYer-Vacu:um--._; 
som Trykluftbremse. •· Bremsen kan anvend s 
saavel paa Automobiler som paa Jernbanevog
ne og har i et Aar _ været paamonteret n 
Rutebil og herigennem vist sin Brugbarhed. 
Endnu har man ikke haft Lejlighed til at faa 
Systemet, der har faaet 1 avnet »Gefion«, prø-

vet paa Jernbanevogne men dette forsøger 
man at faa Lejlighed til, idet der er rettet Hen
vendelse til Trafikministeriet om at faa Syste
met afprøvet. Naar dette eventuelt naa , faar 
man først Lejlighed til at konstatere, om det 
er brugbart eller ej. 

>.) :refionbrernsen« fremstilles baade som Va
cuumbremse og som Trykluftbremse. 

Vi bringer her Planen over Trykluftbrem
s n »Gefion« med Hr. Ingeniør Smidts For-
�-Jaring. • 
·. Til Trykluftbremse11 amendes ·af »Gefion«
Konstruktion:

1) En Styringsventil, hvortil er kombine
r 't en Reduktionsventil til Regulering af Brem
setrykket efter Vognens Belastning, henholds
vi Axeltrykket. 

2) En Bremsecylinder, som med Lethed kan
·ættes i Forbindelse med eventuelt paa Vognen

allerede værende Bremsetøj.
3) En Førerventil, til Anbringelse paa Ma

skinen, der betjenes paa samme Maade som ved 
almindelige Trykluftsystemer. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

4) Til øuige nødvendige Dele anvendes al
mindelig kendt Fabrikat. 

Monteringen sker paa følgende Maade: 
Der anbringes en Hovedledning 56 med en 

Sluthane for hver Ende af Vognen. Fra den
ne Hovedledning gaar der en Stikledning 56a, 
med indskudte Kontraventiler 55 til hver af de 
to Trykluftbeholdere 54 og 54a. 

Fra Beholder 54 gaar der en Ledning 52 
direkte til Undersiden af Stempel 50 i Brem
secylinder 48 og fra den anden Beholder 54a, 
en Ledning 23 gennem Styringsventil 6 og Led
ning 51 til Oversiden af Stempel 49 i Brem e
cylinder 4'7. En Ledning 23a, mellem Membran 
21 og Rummet mellem Ventilerne 6 og , fun
gerer som Regulering, idet at, naar Trykket 
nedsættes i ylinder 47 paa Stempel 49's Over
side, gennem Ledning 51, Ventil 7 og Regu
leringshane '72, nedsættes Trykket samtidigt 
paa Membran 21, hvorved Membran 20 faar 
Overtryk og forskyder Spindel 9 med Ventil 
7 mod sit Sæde og lukker for videre U dstrøm
ning af Trykluften. Ved denne Anordning 
kan Føreren bremse med lige saa mange Trin 
som findes af at paa Manometret. 

En anden Ledning 22 gaar til Rummet for
an den store Membran 20 i Styring ventilen, til 
Hovedledning 56, Beholder 54a, der gennem 
Ledning 23, Ventil 6 og Ledning 51 . taar i 
Forbindelse med Stempel 49's Overside i Brem
secylinder 47, der har større Volumen end Be
holder 54, idet den skal erstatte den Luft, der 
bortledes ved Bremsning, naar Bremsen atter 
skal bringes i Løsstilling. Herved opnaar man 
en hurtig Udligning af Trykket paa begge Si
der af Bremsecylinderens Stempler, og da di·
se Stempler er af ulige Størrelse, idet Stempel 
49 er større end Stempel 50, vil Stemplerne 
hurtigt gaa i sin nederste Stilling (Køre til
ling) og Bremsen er løs. 

Ved dette Bremsesystem kører man med 
fuld Tryk, henholdsvis paa Under. ide af Stem
pel 50 og Over ide af Stempel 49. 

Naar man bremser, lukke. der Luft ud af 
Ledning 56, saaledes at Trykket paa Membran 
21 · i Styringsventilen trykker Ventilspindel 9 
med Ventil 6 til højre og lukker for Trykket 
fra Trykluftbeholder 54a. Samtidig aabnes 
Ventil '7, saaledes at Trykket, der staar paa 
Stempel 49' Over ide, bortlede gennem Led
ning 51, Ventil , , Reguleringshane '72 og der
fra ud i fri Luft, herved vil Trykket, som staar 

paa Stempel 50's Underside, trykke Stemplern0 
49 og 50 opad og derved trykke Bremseklod er
ne 64 til. 

Førerventilen har 3 Stillinger. En Køre
stilling, en Bremsestilling og en fuld Bremse
stilling. Under Kørslen staar Haandtaget i 
Kørestilling. Naar der skal bremses, ætte · 
det paa Bremsestilling, hvorved der er lukket 
for videre Tilførsel af Trykluft til Ledning n. 
Derefter sættes det til fuld Bremsning, indtil 
man har det Tryk, der ønskes, ved at reducere 
det, hvorefter det sættes i Bremsestilling. Der 
ved bremses der med det Tryk, om For kel
len er mellem Overside og Underside af Stemp
lerne i Brem ecylinderne og paa denne Maa
de kan Bremsningen til enhver Tid reguleres. 
N aar Haandtaget skal ættes tilbage i Køre
stilling, vil Trykket i Ledningen øjeblikkelig 
sætte Styringsventilen tilbage i Kørestilling, 
hrnrved Trykfor kellen udlignes og Bremsen 
er løs. 

N. J. U. 

Nordiske- Jernbanemænds Union afholdt i 
Dagene 21.-22. August Repræsentantskabs
møde i Trondheim. 

Præsidenten, Hr. Ch. Petersen aabnede Mø
det og bød de mødte Repræsentanter velkom
men og udtalte Haabet om, at de Beslutnin
ger, der maatte blive taget, maatte blive til 
Gavn for de tilsluttede Organisationer og 
Medlemmer. 

Endvidere omtalte Præsidenten Unionens 
Virksomhed i den forløbne Periode: 

Vi har ikke haft nogen Lønkamp, men vi 
lever i en Tid, da man maa være forberedt paa 
alt, og det gælder derfor om at konsolidere 
Organisationen. 

I den forløbne Periode er Unionens Med
lem tal blevet forøget, blandt andet har vi faaet 
Tilslutning fra Privatbanefunktionærernes 
Forbund i Danmark, saaledes at Unionens 
Medlem tal nu er paa 62 000. 

Præsidenten omtalte ligeledes, at der var 
indledet Samarbejde med de finske Jernbane
mænd og udtalte det Haab, at det ikke maatte 
vare længe, før ogsaa de var tilsluttet Unio
nen. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Jeg nævnte før, at vi ikke har haft nogen 
Lønkamp i den forløbne Periode; men vi kan 
ikke stole paa, at vi undgaar en saadan: 
vi ser, at Kampen mellem Arbejdere og Kapi
talister kærpes overalt i Verden, efterhaan
den som Arbejderklassen gaar mod sit Maal: 
Det socialistiske Samfund. 

Her i Norge foregaar nu en af de største 
Arbejdskampe, vi i lange Tider har haft i Nor
den. Arbejdsgiverne har lukket Porterie for 
Arbejderne, for derved at gennemtvinge Løn
reduktioner af et saadant Omfang, at de nor
ske Klassefæller ikke har ment at kunne ak
ceptere. 

I ikke mindre end 5 Maaneder har Kam
pen nu varet, og de norske Arbejdere har i 
denne Tid lidt Savn og Nød, men deres Soli
daritet og Udholdenhed er ikke svækket. 

Vi øvrige skandinaviske Repræsentanter 
paa dette Møde udtaler vor største Beundring 
for deres Modstandsevne og for den Kraftud
foldelse, de har udvist; vi ved, at den Kamp, 
de nu staar i, ikke blot har Adresse til den 
norske Arbejderklasse, vi ved, at Virkningen 
ogsaa vil blive at mærke i de øvrige skandi
naviske Lande; derfor udtaler vi vor Beun
dring for den Solidaritet og Modstandskråft, 
de norske Arbejdere har vist i Kampen mod 
Arbejdsgivernes urimelige Krav, og udtaler 
Haabet om, at Kampen maa slutte med et for 
den norske Arbejder godt Resultat, aaledes at 
ydede Ofre ikke har været forgæves. 

Den norske Fagorganisation maa gaa ud 
af Kampen uden Saar, som kan bidrage til en 
Splittelse, kun ved olidarisk Optræden og 
Sammenhold kan man med Kraft modstaa Ka
pitalismens Angreb. Forsamlingen sluttede 
sig til Præsidentens Udtalelser ved at rejse sig. 

Sekretæren i finsk Jernbaneforbund, Hr. 
Savenius, bragte en Tak fra it Forbund for 
Indbydelsen og omtalte nærmere de overor
dentlig vanskelige Forhold for J ernbanemæn
dene i Finland i Aarene efter 1918, da den 
hvide Terror begyndte, samt Kommunismens 
og Lappobevægel ens uheldige Indvirkning 
blandt finske Jernbanemænd. 

Forholdene har nu bedret sig betydeligt, 
men langt fra alle fin ke Jernbanemænd er 
organiserede. Hr. Savenius takkede hjerte
ligt for al den Hjælp, de øvrige skandinaviske 
Kolleger i disse Aar havde ydet paa for kel
lig Maade og udtalte Ønsket om, at finske 

Jernbanemænd snart maatte blive tilsluttet 
Unionen. 

Virksomheden og Regnskabet godkendtes 
enstemmigt. . 

Om et Forslag angaaende Lovændringer ud
spandt sig en længere Diskussion, der slutte
de med følgende Udtalelse: 

Foreløbig Vedtagelse. 

Repræsentantskabet beslutter at remittere 
de foreliggende Forslag til Ændring af S 
9 til Sekretariatet til Behandling. I Tilfælde 
af at der inden næste ordinære Repræsentant
sk

,
absmøde, og uden at Sekretariatet er blevet 

enige om en Affattelse af § 9 udbryder Kon
flikt, behøver Bidragspligtens Fordeling ikke 
at ske efter den nuværende .§ 9, men efter 
Sekretariatets, eventuelt efter Repræsentant
skabets Beslutning. 

Det vedtoges at bevilge de finske Organi
sationer 5000 Kr. i de kommende 2 Aar, under 
Forudsætning af, at de tilsluttede Organisatio
ner godkender dette. 

Til Sekretariatets Hovedsæde genvalgtes 
Danmark, og følgende valgtes til Sekretariats
medlemmer: ior Svensk Jernbaneforbund: Alb. 
Forslund og Lundin; for Norsk Jernbanefor
bund Ødegaard og Buland og for Dansk Jern
baneforbund: Chr. Petersen (Præsident) og 
Chr. Vejre. 

For Nordisk Lokomotivmands Forbund: 
Rob. Lund, Ek, og Soph. Jensen (Vicepræsi
dent). 

Præsidenten sluttede Mødet med en Tak for 
Samvæ;et samt for den Interesse, der er vist 
Unionen i den forløbne Periode. 

A. L.

ST ATSTJENESTEMÆNDENE OG 

SAMFUNDSØKONOMIEN 

Den fra forskellige Samfundshold i . Tide 
og Utide fremførte Kritik, at der snart her 
og snart der - ja, overalt - findes for man
ge Tjenestemænd, er ved at gaa os paa Ner
verne. Administrationerne i de forskellige Sty
relsesgrene lytter til Kritikken og benytter den
ne til at presse Arbejdsydelsen mere og mere 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

op, saa den paa adskillige Omraader er naaet 
det urimelige. 

Administrationerne forsøger paa denne 
Maade at feje for egen Dør og saa overJade 
Resten til Organisationerne. I Bevidstheden 
om, at vi udfører et Stykke samfundsnyttig 
Gerning, der til enhver Tid kan taale at blive 
beskuet baade fra kvantitativ og kvalitatiy Si
de, burde Tjenestemændene vende det døve Øre 
til denne Kritik og tillige med den Overbevis
ning, at de,t ikke vil være muligt for en Mand, 
der bærer Tjenestemandsnavnet, at arbejde sig 
ud fra en saadan Opfattelse, fremsat som den 
er uden Kendskab til Forholdene og brydende 
sig fejl om, hvad Administrationen oplyser, el
ler hvad faktiske Forhold beviser. 

At vende det døve Øre til er imidlertid let
�ere sagt end gjort. Det kan tirre en Tjene
stemand til Marv og Sjæl, at han - til Trods 
for, at han er sig bevidst at udføre et inten
sivt og dygtigt Arbejde - alligevel i visse 
Kredse .offentlig skal stemples som en Slags 
Snylter, og der skal gode menneskelige Egen
$kaber til for i Længden at kunne holde hertil.. 

Vi skal imidlertid ikke komme dybere ind 
paa Spørgsmaalet ved denne Lejlighed, men 
kun til Beroligelse for »Skatteborgeren« og 
andre ligesindede,. der tidlig og silde ynder at 
fortælle de Læsere, hvis' Viden om Tjeneste
�1l:tndsforhold man anser for at være lig Nul,
at Danmark har en uhyggelig stor Stab af
Tjenestemænd, citere, hvad Det svenske stati
stiske Kontor offentliggøt· i Statistisk Aarbog
for 1930 angaaende hvor stor Procent af Be
fo Jkningen der i forskellige Lande har ·sit Le
vebrød gennem Staten.

Statistikken ser saaledes ud, 

Frankrig og Østrig ................ 8,8 pCt. 
England og W ales . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 
Sverige og Ungarn ................ 4,6 
Island ............................ 4,3 
Belgien og Argentina . . . . . . . . . . . . . . 3,3 
Kanada ........................... 2,8 
Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 
Irland, Tjekkoslovakiet og Estland .. 1,09 
Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 
N or·ge, Letland og Skotland . . . . . . . . 1,03 
Schweiz og Forenede Stater . . . . . . . . 1,02 
Holland og Rumænien ............. 1,01 
Fi,nland og Polen ................. 1,0 
Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 

Ægypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 
Lithauen og Portugal . . . . . . . . . . . . 0,6 

Se, her er dog et Materiale, som belyser, 
hvor urimelig Pastanden er om, at Danmark 
med Hensyn til Antallet af Tjenestemænd skal 
være saa ]angt fremme. Vi henstiller til »Skat
teborgeren« og ligesindede, der stadig kører 
i Marken med de mange Tjenestemænd, at op
lyse deres Læ:::sekreds om, hvad Det svenske 
statistiske Kontor offentliggør. Men mon vi 
oplever dette? 

(,Posthornel«). 

REKREATIONSHJEMMET 

Maa jeg have Lov at ulejlige Bladet med en lille 
Artikel om Reheationshjemmet, -hvor jeg har holdt 
Feri1:1 nogle Da_ge nu sidst paa Sæsonen. 
' Jeg har nemlig nogen Samvittighedsnag, fordi 
jeg tidlfgere har set noget skeptisk paa Hjemmet og 
nærmest fo�undret mig over, at nogen kunde holde 
Ferie der hvert Aar. Nu har jeg imidlertid faaet 
et andet Syn derpaa; men da jeg ved, der er mange, 
der ser paa det" som jeg gjorde, vil jeg paa det 
varmeste anbefale dem at gøre et Forsøg, da de 
saa sikkert ogsaa vil blive Beundrere af Hjemmet 
og medvirke til, at det kan være fuldt optaget fra 
det aabner til det lukker; det fortjener det. 

Jeg kan saaledes fuldt ud slutte mig til Artik
len i Bladet for 5. ds. og mener, at de Kolleger, 
der har realiseret Tanken - Rekreationshjem - og 
de, der stadig udfører et stort Arbejde for at gøre 
det til det, det er: et fredfyldt Sted, hvor Lokomo
tivmanden med Familie kan tilbringe sin Ferie un
der sunde og gode Forhold, fortjener en Tak. 

Der er sørget for enq.ver Smag: Ro og Hvile for 
den, der ønsker det, og Adspredelse af forskellig Art 
finder den, der søger det; naar dertil kommer de 
udmærkede Badeforhold og en gennemført god For
plejning, maa selv en Skeptiker give op. 

Ledelsen kommer muligvis til at dele noget af 
Æren for ovennævnte med Økonomaen Frk. Peter
sen, der efter min Mening røgter sit Hverv paa en 
tiltalende Maade. 

Lad os, der er kommet til at holde af Feriehjem
met paa Refsnæs, i Vinterens Løb anbefale det for 
Venner og Bekendte, saa det næste Aar kan være 
fulC::t optaget hele Sæsonen. 

Fredericia, 9. September 1931. 
Th. C. Jensen. 
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STUDIEREJSEN 

Da det maaske kan interessere de Medlemmer, 
der. ikke var med paa Studierej e, at faa et lille 
Indblik i, hvad man oplever paa en saadan Rejse, 
der samtidig kan give nogle af Deltagerne Lejlig
hed til at faa Oplevelserne sat rigtig paa Plads, 
skal jeg forsøge at give en lille Skildring af den 
nys afsluttede Studierejse. 

Lad mig begynde med at fortælle, at det af Rej
selederne forud Jagte Program med Rejserute, Ud
flugter, Hotelophold, Spisning m. m. klappede fuld
stændig, og at Rejsen gav Deltagerne Lejlighed til 
at berige sig med Indtryk, aavel af faglig Art som 
Naturskønheder, ligesom der var rig Lejlighed til 
at betragte det fra vort saa forskellige Folkeliv. 

Naar undtages lidt rigelig Regn, der dog pas
sende holdt sig borte paa de me!,t interessante Dage, 
var Turen saaledes yder t vellykket. 

Fredag den 21. August rejste de 30 Deltagere 
og de 2 Rejseledere (E. Kuhn og K. .Johansen) med 
Tog 73 til Berlin, hvor den egentlige Fællestur be
gyndte. 

I Berlin overnattedes paa Hotel Nordischer Hof; 
om Morgenen kørte man i Biler til Anhalter Bane
gaarden, hvorfra Rejsen fortsattes til Miinchen. 

Hidtil havde Terrænet ikke adskilt sig væsent
lig fra vort hjemlige, først gennem Thiiringerwald 
faar man en lille Forsmag paa, at Jorden ikke er 
helt flad. De prægtige Bjergskraaninger er et Vidne 
herom, men ogsaa paa anden Maade ser man -
eller maaske rettere hører man det; thi saavel for
an Toget som bag paa det findes et stort 5-koblet 
Lokomotiv, der begge arbejder haardt for at bringe 
Toget over Vejen. 

Ankommet til Miinchen inkvarteredes "Rejsedel
tagerne i Hotel Baunberger Hof, et stort, gammelt 
Hotel, der ligger midt i den gamle intere sante 
Bydel. 

Om Aftenen havde vi Lejlighed til at se Livet 
i forskellige Bierhaller, Hofbrauhaus, Mathiiser 
Brau o. a. Det er mægtige Haller, der rummer 
Masser af Mennesker; der samles de øldrikkende 
Borgere i hele Familier med Kone og Børn, ja selv 
Spædbørn. Man faar Følelsen af, at Hjemmelivet 
her ikke spiller nogen synderlig Rolle, da der i 
disse Haller er tuvende fuldt af Folk. 

Næste Dag aflagdes et Besøg i Deutsches Mu
seum, hvis Lige næppe findes andre Steder i Ver
den. Dette Besøg var, hvad det faglige angaar, 
Turens mest interessante Oplevelse. Man vil for� 
staa, at det drejer sig om noget ualmindeligt, naar 
man hører, at Salene i dette Museum har en Ud
strækning af 15 km, og at der behøves mindst 8 
Dage for at komme nogenlunde igennem de for
skellige Afdelinger. Som Følge deraf maatte vi nøjes 
med at bese den tekniske Afdeling, men dette var 
ogsaa mere end tilstrækkeligt til at imponere os 
fuldstændig. For at give et lille Indblik skal jeg 
anføre et Par Eksempler: Lokomotivafdelingen. 
Her er man Jernbanen Udvikling lige fra Heste
kraft og en ved Haandkraft dreven Ma. kine til 

Stephensons første Damplokomotiv, og derefter de 
forskellige Udviklingstrin lige til de mest moderne 
Maskiner. Nu maa man forstaa det imponerende, 
naar man hører, at det ikke drejer sig om maa 
Modeller, men Maskiner i fuld Stø_rrelse, der alle 
efter Ønske kan sættes i Bevægelse ved Trykluft. 
Ogsaa gennemskaarne Lokomotiver findes her, saa
ledes at man kan se de forskellige Bevægelser i 
Regulator, Glider og Stempler, følge Dampens Gang 
i Kedlen o. . v. Paa lignende Maade fremstilles 
Skibe, lige fra de mest primitive udhulede Træ
stammer til de moderne Luksusdampere og Krigs
skibe, alt gennemskaaret eller til at sætte i Bevæ
gelse. Endvidere Flyveteknik fra Fuglens Flugt 
(mekanisk fremstillet), de forskellige Stadier af Bal
loner til Flyvemaskiner og Luftskibe. 

Man ser Brobygning fra de vilde Folkeslags 
primitive Bambusbroer til Brooklynbroen, Rhin
broerne o. m. a. Det vil føre for vidt at give ·en 
udtømmende Skildring af dette ,Museum, og jeg 
skal derfor nøjes med at anføre, at her findes alt, 
hvad der har med Maskiner og Bevægelse at gøre, 
og man kan her følge Udviklingen gennem Ti
derne. 

Paa en Rundfart med Turistbil fik vi derefter 
Lejlighed til at bese de mange smukke Bygninger, 
Kirker, Museer m. m. Særlig maa fremhæves Raad
huset med det interessante Klokkespil og Urets man
ge bevægelige Figurer, der udfører en hel Forestil
ling. Endvidere det tekniske Raadhus i 11 Etager, 
National-Monumentet Bavaria, Krigermonumentet 
for 13 000 faldne Miinchere. 

Afrejsen fra Mi.inchen Mandag den 24. var fast
sat til Kl. 8,4,5, men den i den tyske Nødforordning 
indsatte Bestemmelse om, at alle tyske Turister ved 
Udrejse fra Tyskland skulde betale 100 Mark havde 
bevirket, at der ingen Rejsende fandtes over Stræk
ningen Mittenwald-Innsbruck, og som Følge heraf 
havde de øtsrigske Baner aflyst bl. a. det Tog, hvo;r
med vi skulde rejse, men heldigvis blev Rejselederno 
i Tide opmærksom herpaa, og Planen ændredes, saa 
vi maatte afrejse fra Miinchen allerede Kl. 4,50 
Morgen. 

Rejsen forbi Starnbergersøen over Mittenwald til 
Innsbruck var, hvad Naturskønhed angaar, noget af 
det mest storslaaede. Toget kører her gennem Tun
neller og over Broer, byggede over svimlende Af
grunde i indtil 1172 Meters Højde, og man, havde 
her en glimrende Udsigt over de omliggende ·Bjerge 
og Dale med Floden i Bunden, og man fik en lille 
Forestilling om, hvad Anlægget af en Bane i aa
danne Egne maa frembyde af Van keligheder. Ef
ter et kort Ophold i det dejlige Innsbruck fortsattes 
gennem Inndalen, der flankeres af Kitzbiihler Al
l)erne og Tennengebirge. Her ses flere skinnende 
hvide Bjergtoppe, f. Eks. Grossglockner (3800 m) 
bedækkede af evig Sne. Kl. 18 Ankomst til Salz
burg. Denne smukke By, der fuldstændig beher
skes af den højtliggende gamle Fæ tning Hohe\l
salzburg, og de modsatliggende Højder, til hvilke 
man kommer op med en Elevator, gennemskæres af 
Floden Saalzach. Man har heroppe fra en vidun-
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derlig Udsigt over Byen med c'.e mange smukke 
Kirker, Slotte og det berømte Fest pielhau og de 
omliggende Bjerge. 

æste Morgen gaar det videre med en lille, 
smalsporet Privatbane gennem Salzkammergut til 
Bad I chl. Toget snor ig af Sted højt oppe paa 
den ene Klippe ide, gennem Tunneller og over Af
grunde, forbi de mukke øer fond ee og t. vVolf
gang ee. De værre var det Regnvejr, og tunge 
Skyer dækkede Bjergtoppene, og vi gik Glip af no
get af den vidunderlig te kønhed, om ogsaa den
ne Rute rummer, men de.I' var god Tid til at an
stille faglige Betragtninger, thi Toget fremførtes, li
gesom de fleste Tog i Danmark, af Damplokomotiv. 

I Bad I chl . kulde vi kifte Tog, og under det 
korte Ophold paa 6 Minutt r benyttede en af Del
tagerne Tiden til en li.Ile Af. tikker. Han naaede lige 
at komme frem og vinke til det bortkørende Tog. 
Efter mange Bekymringer ho de bortdragende om 
han Skæbne endte dog alt i Fryd og Gammen, idet 
en Sejltur over d n idylliske Trauensee paa Grund 
af Regnvejret maalte afbryde , hvorved det lykke
de den uheldige Deltagei· at indhente Selskabet med 
et enere Tog i Attnang-Puckheim, hvor vi kulde 
kifte. u gik det videre med Ek pre .. en lang 

Donau til Wien, hvortil vi ankom Kl. 1 
æste Dag Kl. 9 tartedes til en Rundfart gen

nem ·Wien og Omegn. Paa d n brede Boulevard, 
Ringen, hvor den tidligere Fæ. tning mur har lig
get, findes nu en Række pragtfulde Bygninger om 
Operaen, Teatret, foseer. lottet Hofburg og Rigs
dag bygningen, der er bygget af den elan. ke rki-

Hejsens Deltagere og nogle østrigske Kolleger roran 
Maria Theresia Monumentet i Wien. 

tekt TheoJ?hilus Han en. Der aflagdes Besøg i den 
mægtige Stefan Dom med det 137 m høje Taarn. 
Videre til Praleren med et Terræn paa 7 Mil 1. K va
dratmeter og en km lang Alle. Her finde en 
Mas e Forlyste! ·e teder, bl. a. det 64 m høje Hjul, 
endvidere Ud tilling bygninger med Plads til · 5 000 
Besøgende, Stadion, hvis Trapper har en Længde af 
· 0 km, og 60 000 iddeplad er. Vi aflægger et Be
søg i den kommunale Svømmehal »Amalienbad«
med det store Fællesbassin i forskellige Dybder.
Vandet har her en Temperatur paa 24 Gr. C. og 
fornyes stadig. Vi (aar gsaa Lov til en Rundgang
i denne Pragtbygnings Ma kinrum, der findes un
der Ba sinets Bund. Her kan man aflæse Tempe
raturen i alle Bygningen for kellige Rum.

Efter at Middagsmaden er indtaget i Ottaknin
ger Briiuhaus aflægges Besøg i det tid I igere Kej
ser lot chiinbrunn med de prægtige Sale og Ma
lerier. Derefter i Biler til det tidligere lot, nu Re
ftauration Kobenzl, med den pragtfulde Spisesal og 
Musikhalle med omliggende Terra se. Slottet ligger 
383 m højt, og man har her fra en herlig Udsigt 
over Wien med den brede, men alt andet end blaa 
Donau. "Desværre lægger Regnen og aa her et Slør 
over Skønheden. 
- Kl. 1 bryder vi op- og fortsætter i Bilen til For

staden Grinzing, hvor der i en lille Vinre tauration
•Henkel« efter Forslag af vore ø trig ke Kolleger
er arrangeret en munter Aften, saaledes som Wiens
Befolknfog af Midde! tanden forstaar at arrangere
ig. Maden bringes med hjemme fra, og ved et

godt Glas Vin bliver der nart den rette Stemning.
Saaledes og aa med vort el kab. Maden bestaar
af Gaasesteg, - 7 Gæs er skaffet til Veje; de er
tegt inde i Byen, og nu parteres · e paa Stedet;

der spises uden Brug af Værktøj, idet man gan ke
impelt benytter Fingre og Tænder. Til tegen spi

ses Brød og Paprika. Arrangementet vår vellyk
ket, og det blev Aftenen ogsaa; Taler og Sange baade
paa Tysk og Dansk vekslede, indtil vi ved 9-Tiden
brød op for at nyde Kaffen i en Kafe. Her slut
tede en østrigsk Kollega, nu Borgmester i en af
Wiens Forstæder, sig til Selskabet. Borgmester
Franz Ruzicka var en imponerende Skikke! e, der
ved sin Røst og sine Fagter næsten tog Vejret fra
Forsamlinger\. At han og aa var i Be iddel e af
Humør, viste han ved at foredrage flere gemytlige
Sange. Skønt Borgme teren mente, at vi ikke var
kommet til Wien for at ove, men agten kunde
vente til Morgenens første Sporvogn, foretrak Sel
skabet dog at tage de halvanden Mil hjem med Af
tenens sidste Vogn.

Torsdag den 27. aflagdes et Be øg i Raadhu ets 
historiske Museum. Dette indeholder Bymuseum, 
Komponistminder, forskellige Tiders fodedragter, 
Malerier m. m. I Raadhu kælderen fandtes en stor, 
smuk Hvælving med Restauration. Dagens Middag 
indtage i Jernbaneorganisationen tore Bygning 
Eisenbabnerheim, hvor vi besaa amtlige Lokaler. 
Eisenbahnerheim ligger ved en Bydel, hvor Kommu
nen har opført en Række store Bygning komplek er, 
og vi benyttede Lejligheden til, ved vore østrigske 
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Kolleger Hjælp, at bese di e. Kommunen, der har 
rent socialisti k Styre, har siden Krigen opført en 
Mængde af di se Bygninger med moderne indret
tede Lejligheder. En Opgang har i hver Etage indtil 
6 Lejligheder, der er nummererede. Di se, der be
staar af 1 til 4. Værelser med Køkken, er prakti k 
indrettede og Jigger alle aa!edes, at Sol og Lys 
har rigelig Adgang. 

et mindre Vederlag, alt efter Foræld rene økonomi
ke Forhold. 

D n før omtalte 2 V ærel ers Lejlighed kostede pr. 
Maaned 25 chilling (ca. 13 Kr.) indbefattet Bolig
skatten. I Wien betale Bolig kat efter Lejligheder
ne Størrelse; for store Lejligbeder kan Bolig katten 
andrage indtil 1000 cbilling pr. faaned. Bolig
skatten anvende til Opførelse af nye Huse. 

Toget med Hejsedeltagerne passeret· en Viadukt mellem Gloggnitz og Semmering. 

Vi besaa en 2 Værelser Lejlighed med For tut> 

og Køkken. Det var gode rummelige Værelser, .-om 
Beboerne med synlig Stolthed viste frem. 1 en Byg
ning i Gaarden var indrettet t fuldt moderne Va
skeri med dertil hørende Maskiner, hvortil Hus
mødrene havde Adgang en hel eller 2 halve Dage 
om Maaneden. Hver Husmoder havde it Vaske
bord med Kar og Haner med varmt og koldt Vand 

aar Tøjet var vasket tørre det ved 60 ° Varme 
i særlige dertil indrettede Tørre kabe, og efter 20 

:Minutter Forløb var det tørt. Derefter gik Tøjet til
Ruller eller Strygema kiner efter først at være fug
tet ved en fin traalehane. Det hvide Tøj va. kedes 
af en Vaskemester. I detle Komplek · boede 1200 
Familier, og der var daglig Plad til L18 Husmødre 
i Vaskeriet. Over Vaskeriet var indrettet n Bade
an talt med Kar og Brusebade. I Komplek et fand
tes og aa Børnehave, hvor Mødrene kunde anbringe 
de ikke skolepligtige Børn om Dagen. Alt var her 
skinnende rent som paa et Ho pital, og Børnene, 
der havde et lille Tremmebur til Fodtøj og Over
tøj, legede til Musik med Sang og Dan , og det saa.;; 
tydeligt af den Glæde. hvormed de deltog, at do 
befandt sig godt. I et Være! e fandte Dukkehuse 
med Møbler, men saa tore, at Børnene elv kunde 
gaa ind og ·ælte Møblerne paa Plad . 

Adgangen til Børnehaven er del grati , dels mod 

Hvert Kompleks har I avn efter en socialistisk 
Fører om Karl Marx, La alle, Matteotti o. . v. 

æ te Dag foretoge en Udflugt med Jernbane 

Østrigske Koll ger vinker Farvel til Hejseselskabet 
ved Afrejsen fra Wic>n. 
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til Semmering, 128 km Syd for Wien. Paa en Stræk
ning saas her Rødderne af 60 000 Træer, der var 
væltede under en Storm. Fra Gloggnitz faar vi en 
5-koblet Skydemaskine bag paa, og denne følger os
de 53 km til Semmering. Banen snor sig langs
Bjergsiden, over de talrige Broer og gennem Tunnel
ler ,og Udsigten er vidunderlig med de mange Dale
og Kløfter, og mange Slotte og Villaer rundt paa
Højderne. Fra Semmering foretoges en Spadseretur
forbi de store Kurhoteller. Derefter 44 km med Bil
gennem det grønne Steiermark, langs Floden Miirz
gennem Hiillenthal med det tidligere Kejserslot N eu
berg, der nu bebos af Invalider. Vejen gaar i stærkt
stigende Sving op over Bjergene til vi passerer
Grænsen til Niederiisterreich, hvorfra det atter gaar
ned mod Dalen med Husene i Bunden og sorte
Skyer svævende. over Bjergtoppene. Ved Preyn har
en Flok ægte Zigøjnere slaaet Lejr og er i Færd
med at stege over et Baal. Endelig efter 1 ½ Times
Kørsel naar vi Foden af Rax, hvorfra vi med
Svævebane skal 1600 m til Vejrs. Der var sikkert
flere, der følte sig lidt beklemt ved Tanken om at
skulle puttes ind i Gondolen og trækkes op ad Tovet
i den svimlende Højde, men der var ingen Vej uden
om; vi var sultne, og Middagen ventede paa Ho
tellet deroppe. Det var en meget nervepirrende Tur,
og flere Deltagere turde ikke se ud over Afgrunden.
O'ppe fra , Toppen, hvor der var ret koldt (man
fyrede i Ovnen paa Hotellet), havde man en milevid
Udsigt over de omliggende Bjerge og Dale. Efter
en god Middag foretoges Nedfarten, der varede 10
Minutter, og nu gik det igen med Bilen til Payer
back, hvorfra vi tog med Toget til Wien. Om Af
tenen Tur til Frateren med de mange Forlystelser.

Onsdag den 29. var arrangeret et Besøg i de 
østrigske Jernbaners Lokomotivværksted i Florids
dorf, et meget stort, men ret gammelt Værksted, 
men vi lagde Mærke til, at man var stærkt i Gang 
med at modernisere; de ældre Maskiner maa der 
so mandre Steder give Plads for moderne nye -
Menneskebesparende Maskiner. 

Besøget var overordentlig interessant, bl. a. fik 
vi Lejlighed til at se Ventil-Styrings-Systemet, som 
alle østrigske Lokomotiver efterhaanden forsyne:s 
med. 

- Søndag Morgen afrejste vi fra Wien. Ad
skillige østrigske Kolleger med Formanden, Bald
reich, og Sekretæren, Hartenthaler, i Spidsen, havde 
givet Møde, og Kl. 7,55 præcis gled Toget under 
Hurraraab ud fra Franz Josephs Banegaard Nord 
paa mod Prag. 

Efter Ankomsten til Prag besteg vi straks den 
v�ntende Bil og foretog en Rundfart i Byen. Der 
aflagdes Besøg paa den gamle J ødekirkegaard med 
de interessante hebraiske Gravstene, hvoraf den 
ældste' var 800 Aar gammel; Synagogen fra det 12. 
Aarhundrede med Høre og Kighullerne for Kvin
derne, der ikke maatte betræde Synagogen. 

Endvidere besaas Raadhuset med det astronomiske 
Ur, Teinkirken med Tycho Brahes Grav, og en 
Mængde andre interessante Bygninger i den gamle 
Bydel. Derefter over den gamle Karlsbro med Sta-

tuerne, Krusifikset og andre Mærkværdigheder, 
hvorom der fortælles mange Historier om minderige 
historiske Begivenheder, ad de stejle Gader til dt1t 
gamle berømte Hradschin. Under en Rundgang i 
Slottet kom vi til den mægtige og meget smukke, 
spanske Sal med de 3600 Lamper. Her har fornylig 
været afholdt en Fest, ved hvilken Lejlighed Salen 
rummede 6000 Menesker. I den ældste Del af Slot
tet fandtes en endnu større Sal, 69 m X 17 m X 
30 m, bygget i det 9. Aarhundrede i den saakaldte 
Vatislava Stil, der ikke findes andre Steder i Ver
den. Salen brugtes i Middelalderen til Ridderturne
ringer. Af andre interessante Bygninger, maa næv
nes: Hungertaarnet, Alchymistgaden og endelig den 
mægtige St. Veitskirke med den hellige epomuks 
og St. Wenzels Sarkofager. I det hele taget er Prag 
en af de ældste og mest interessante Byer i Europa 
med en Mængde Bygninger og Mindesmærker, der 
knytter sig til de største Begivenheder i Europas 
Historie. Ogsaa den nyere Del er bemærkelsesværdig, 
som f. Eks. Wenzelsplatz, der med sit myldrende 
Liv og store oplyste Forretninger næppe overgaas 
af nogen anden Gade i Europa. Om Aft�nen lagde 
man særlig Mærke til, at alle de gamle, smukke 
Kirker og Bytaarne var oplyste ved Projektører, 
hvorved man rigtig kunde betragte de smukke En-· 
keltheder. 

Mandag Morgen paabegyndtes Hjemrejsen over 
Bodenbach, gennem det sachsiske Schweiz med de 
mange smukke Klippepartier, over Dresden til 
Berlin. 

Paa denne sidste Del af Rejsen som paa hele den 
øvrige foregik Rejsen i reserveret Vogn. 

I Berlin var et Ophold paa 3 Timer, hvorunder 
Aftensmaaltidet ind toges i Hotel N ordisches Hof, og 
flere af Deltagerne benyttede her Lejligheden til at 
give Udtryk for deres Tak ikke· alene for den ud
mærkede vel tilrettelagte Tur, under hvilken vi Lo
komotivmænd Gang paa Gang havde Anledning til 
at se Udlandets store moderne Lokomotiver og til 
at anstille Betragtninger over deres Ydeevne, men 
ogsaa for den gode kammeratlige Tone, som havde 
været til Stede under hele Samværet. 

Kl. 18,45 fandt Afrejrnn Sted fra Stettiner Bane
gaard, og Tirsdag Morgen, da Deltagerne skiltes i 
København, var man enige om at have deltaget i 
en ikke alene fornøjelig med tillige meget lærerig 
Tur. 

L. C. Christensen.

TYSKE MOTORLOKOMOTIVER 

TIL SIAM 

De Siamesiske Statsbaner har i 19:0 hos Fir
maet Sulzer, Winterthur, bestilt 6 Stkr. Diesel-elek
triske Lokomotiver paa 450 HK., hvoraf der med 
det ene fornylig er afholdt Prøvekørsel. Lokomoti
verne er bygget til Meterspor og beregnet til at løbe 
paa de siamesiske Hovedbaner. De er kon trueret af 
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nævnte Firma, som ogsaa har bygget Motorerne, 
hvorimod den elektriske Del er bygget af Fabrikken 
Ørlcilon og det øvrige af Henschel u. Sohn. 

Lo�omotivet er udrustet med en ottecylindret 
firtakt Sulzer-Dieselmotor, der er anbragt i Loko
motivets Overbygning og bestaar af to sammenbol
tede Cylinderblokke med 4 Cylindre hver. Den ar
bejder med direkte Indsprøjtning efter Forkammer
princippet. Det for en fuldstændig Fof'støvning nød
vendige Tryk opnaas ved delvis Forbrænding i For
kammeret. Hver Cylinder har sin Brændstofpumpe. 
der drives direkte af en Styreaksel og presser Brænd
stoffet ind i Forkammeret. Brændstofmængden regu
leres af en Centrifugalregulator og tilpasses au lama
tisk eftet· den forlangte ·Ydelse. For cif Dieselmoto
ren kan opfylde de Krav, der stilles i Driften, er 
den bygget •for' tre forskellige Omdrejningstal, og 
kan manøvreres fra Førerpladsen i Vognens Ender. 
Motorens Kølevarld luftkøles i Kølere, som er an
bragt een· paa hver Side af Lokomotivet, ved at to 
af Elektromotorer drevne Ventilatorer suger Luft 
ind fra Siden og gennem Kølerne op gennem en 
Aabning i Taget. Kølerne for 'Smøreolien er bygget 
sammen med Vandkølerne. Generatoren er koblet di
rekte til Dieselmotoren og ligeledes Hjælpegenerato
ren, der leverer Strøm til Hjælpemaskineriet og as-
sisterer Hovedgeneratoren. 

Forsøgene faldt ud til alles Tilfred hed og viste, 
at Lok9motivet har en særlig god Manøvrering evne. 
Der blev foretaget flere Akcelerationsprøver. ved ,tt 
Forsøgstoget paa Stigninger' af 2,7 Pr8i:nille· foretoi.: 
Igangsætning og naaede i 3b-35 Sekunder en Ha-• 
stig hed af 30 KilomEiliu· i . Timen. Paa 1 røvestræk
ningen fandtes mange paa hinanden følgende Kur
ver af 120 m Radius. 

Lokomotivernes Hovedmaal er følgende: 

Sporvidde ...................... . 
Længde over Pufferne ........... . 
Afstand mellem Truckernes Dreje-

tappe ....................... . 
Truckernes Hjulafstand ......... . 
Antal Drivaksler ............... . 
Antal Løbeaksler ............... . 
Tjenestevægt ................... . 
Mindste Adhæsionsvægt ......... . 
Drivhjul diameter . ............. . 
Løbehjulsdiameter .............. . 
Sulzer-Dieselmotor .............. . 

1 000 mm 
13 590 mm 

7 400 mm 
3000 mm 

It 

2 

60 t 
43 t 

914 mm 
762 mm 
1150 HK.

Motorens varige Ydelse: 

ved 700 Omdr./Min .............. . 
ved 620 ............. . 
ved 530 • . ............ . 
ved 20,5 Km./Tim. . ............ . 
Største Igangsætningskraft ...... . 
Maksimalhastighed .............. . 

450 HK. 
400 • 
340 • 

4150 kg 
9 400 kg 

60 Km./Tim. 

cresc. 

BEMÆRK! 
Opma:lrksombeden henledes paa, at der fremtidig ved 

Indsendelse af An øgning om Laan gennem Organisa
tionen i Statsfunktionærerne Laaneforening maa ved
lægge· 1 Krone i Frimæ!'ker til Be tridelse af Portoom
ko�tning<'r. 

Hovedbestyrelsen. 

LOKOMOTIVPERSON ALETS HJÆLPEFOND 

Uddeling af Understøttelse. 

I Henhold til Hjælpefond.ens Vedtægter uddeles i De
cember Md. d. A. Understøttelser i Portioner paa 50-1.00 
Kr., der kan ·øges: 
1) af Medlemmer,
2) af pensionerede Lokomotivmænd,
3) a [ Lokomotivmænds Enker,
1•) a[ forældreløse Børn under 18 Aat· efter de under

1), 2) og 3) nævnte. 
Ansøgningsskemaer udleveres fra 15. Oktober og ma:::. 

senest være tilbagesendte den 15. ovember d. A. til Lo-
komotivmændenes Hjælpefond, Reventlowsgade 28. 

De Ansøgere. hvem Understøttelse bevilges, vil mod
tage U11derretning he,·om den 15. December d. A 

i' Repræsentantskabet.

25 AARS JUBILÆUM 

IJen 1. Oktober kan Lokomotivfører H. C. Fejring,

Kronp!'in ensgade 137, Esbjerg, fejre 25 Aarsdagen for 
sin Ansætte! e ·om Lokomotivmand, idet ban 1. Oktober 
1906 ansattes som Lokfb. i Esbjerg, blev forfremmet til 
Lokofører 1. Februar 1919 med St. i Brande, men alle
rede Aaret efter blev Jubilaren forflyttet tilbage til Es
bjerg, hvot· han har slaaet ig til Ho. 

Jubilaren er godt kendt indenfor Lokomotivmændenes 
Hækker, og er altid meget interesseret for, hvad der ved
rører Lokomotivmændene, aavel faglig som social Po i
tion, var en længere Aarrække Afdelingsformand i Es
bjerg, bar bl. a. skrevet flere A rtiklet· i »Dansk Lokomo
tiv Tidende« og deltaget i mange Kongresser. 
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Jubilaren er en dygtig Lokomotivmand, afholdt og 
agtet ikke alene som Lokomotivmand men ogsaa som 
Privatmand. 

Esbjerg Lokofører Afd. sender ham de bedste Ønsker 
paa Jubilæumsdagen og haaber, al han endnu i mange 
Aar maa bevare sit Helbred og altid gode, friske Hu
mør. Tak for godt Samarbejde gennem Aarene. 

P. R. 

Lokomotivfører H. P. Nissen fejrede den 1. September 
25 Aars Jubilæum som Lokomotivmand, idet han den 
1. September 1906 blev forfremmet til Lokomotivfyrbøder
med Station i Fredericia. Fra Fredericia blev Nissen
forflyttet til Vamdrup, men da han stadigvæk spekulerede
paa at begynde for sig selv, søgte han Rangerplads i
Vejle. Naturligvis fik Ni. sen Pladsen og blev der, indtil
han blev forfremmet til Lokomotivfører og kom til Brande.
Dette Depot var imidlertid Nissen for lille, han søgte til
København og kom der. Men Nissen længtes efter den
hske Hede, denne Gang søgte han Viborg og kom der.
hvor der er rolige Forhold, som synes at passe for Nissen.

Nissen er en støt og rolig Lokomotivmand, god Kol
lega og Organisationsfælle, hvorfor Viborg Afdelingen øn
skede ham til Lykke med Dagen. 

J. J. 

Jeg vilde gerne spørge: Om der kan anordnes en 
anden Vognladningstabel, end der staar i Politi- og Tog
reglementet? Naar et Hurtigtog paa 90 Km i Timen er 
paa 40,1 Vognladning og derover, saa skal Hastigheden 
nedsættes til 65 Km i Timen, det er efter Ordre og Be
stemmelser; men saa kommer der et Tjenestetelegram 
med følgende Ordlyd: Lokof. og Togf. Tog 5. Tog 5's 
Belastning bliver paa 40,1 Vognladning. Hastighedsned
sættelse ikke nødvendig. Insp. 4. 

Et andet Tilfælde med Tog 23. 
Lokof. fik Underretning om, at Tog 23 bliver paa 

11 Vogne med 40,4, Vognladning. Hastigheden skal ikke
nedsættes. Lokof. spurgte den vagthavende Assistent, 
hvorledes dette forholdt sig, hvortil der blev svaret, at
Toget maatte belastes med 1/10 mere, uden at Hastigheden

skulde ·nedsættes. 

Nu spørges der: Er der kommen noget fra General
direktoratet -desangaaende? Eller skulde del være Særbe
stemmelser, som Trafiksektionen selv anordner uden om 
Sikkerhedsreglementet?. Lokofører.

Efter vort Skøn er del ganske ulilladeligt, det Tra
fiksektionen· tillader ig, og det, Assistenten har sagt, er 
ligeledes urigtigt. 

Del er fast laael, al de omtalte Tog, naar Belastnin
gen overstiger 40 Vgl. skal nedsættes til 65 km Hastia

ked, og denne Bestemmelse kan ikke annulleres af en 
olier anden Trafiksektion eller Assistent. Red.

._.,.",::"···· . . . . 

t - ,__ �l 
Trækul Automobilmotorer. 

Efler Meddelelse . fra russisk Kilde skal det . være 
lykkedes Professor Naumou i Leningrad at konstruere en 
Automobilmotor med Trækulgas som Drivhaft. I Vog
nen er indbygget en Gasgenerator, hvori Gassen indvin
des, og man tiller efter de opnaaede Resultater store 
Forventninger til Opfindelsen, navnligt med Henblik paa 
det nordlige Rusland med• de udstrakte Skovarealer, hvor 
der er store Mængder Træaffald og man til Tractorer og 
Biler maa købe Olien fra de 4000 'Kilometer mod Sytl 
liggende Oliedistrikter. Om Prøvefarten meddeles, at man 
paa Strækningen Leningrad-Petrosawodsk (1012 Kilo
meter) brugte 10 Liter Benzin og 193 kg Trækul, og 11t 
el almindeligt Automobil til samme Vejlængde bruger 
260 Liter Benzin. 

Kopi af »The Racket«. 
Den kendte Automobilfabrikant Henry Ford har til 

sit Musæum i Detroit hos Lokomotivfabrikken R. Stephen

son i Darlington ladet udføre en Kopi af det i sin Tid 
sejrrige Lokomotiv »The Rocket«. Det er i alle .Enke!t
heder bygget som sit Forbillede, saa det i enhver Hen
seende repræsenterer sin værdige Forgænger. »The Ro
cket« havde 3,5 Atm. Damptryk og vejede 4,25 Tons. og 
Tenderen indeholdt 500 Pund Koks og 1,3 Tons Vand. 
Trækkekraften var l135 Kilogram. 

TAK 

Maa jeg paa denne Maade bede de mange Lokomotiv
mænd, Afdelingerne og D. L. F.s Hovedbestyrelse om 
al modtage min hjerteligste Tak for de mange Breve, 
Telegrammer, Blomsterhilsener og Gaven, som jeg i An
ledning af mit 25 Aars Jubilæum modtog. 

De mange Beviser paa Kammeratskabsfølelse, Trofast
hed og Hengivenhed vil blive bevaret i taknemmelig 
Erindring. Richard Lillie.

Samtlige ansatte ved Maskindepotet i Tønder bedes 
modtage min hjerteligste Tak for den smukke Erindrings
gave, som overraktes ved min Bortrejse fra Tønder. 

C. Sørensen, Lokomotivmester.

JERNBANELÆGER 

Jernbanelæge Friderichsen, Gl. Kongevej 140, er bort
rejst fra den 21. September-5. Oktober d. A., og han 
Prak is varetages i nævnte Tidsrum af Dr. med. Vol
mond, der afholder K(?nsullation paa Jernbanelægens 
Bopæl Kl. 14-15. 

I Forbindelse med Meddelelse i forrige Nr. angaa
ende Jernbanelæge Vald. Pete�sens Ilorlrejse skal vi 
meddele, al Jernbanelægen Vikar, Læge Wasmann, bor 
Nørrebrogade 160 og ikke om i nævnte Meddelelse anført 
Nr. 168. 

ij 

s 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Overført fra D. S. & M. F. fil D. -L. F.: 
Den 1. Juni 31. Lokfb. A. Andersen, Heming. 

Genoptaget i D. L. F.:

Den 1. Juli 31: Lokf. V. L. Niel. en, Lnndersko\·. 
Optaget som ekstraordinært Medlem: 

Lokomotivmester J. C. Nielsen. Langaa. 

Lokomotivførerkred en. 
Underafdelingen Næstved: Repræsentantens Navn og 

Adresse rettes til: C. J. L. Larsen. Skyttemarksvej 25, St. 

Motorførerkredsen. 
Midt- og Vedstjylland: Kassererens Navn og Adresse 

rettes til: J. Ulstrup, Brovej 8, Viborg .. Repræsentanten 
for Ferielljemmet rettes til: J. Ulstrup, Bro vej , Viborg. 

Lokomotivfyrbøderkredsen. 
Struer: Repræsentanten for Feriehjemmet: Adre , en 

l'ettes til A. }f. Kri. liansen, Nygade 2. 

Forflyttelse fra 1.-9.-31: 
Lokomotivfører V. Stephen en. Skanderbor�, til Es

bjerg. 

Afsked: 
Lokomotivfører Y. F. K. E. Falck, Kbhavns Godsbgd., 

paa Gl'l.md af Svagelighed med Pension fra 30.-11.-31 
(min. Af�ked). 

Dødsfald: 
Lokomotivfører C. L. Jensen, Korsør, den 7.-9.-31. 

KALKULATORISK OPGØRELSE 

af Statsbanernes Drifts-Indtægter og Drifts-Udgifter m. v. i Juli Maaned 1931 samt i Tidsrummet April 
-Juli 1931 og en Sammenligning med de regnskabsmæ sige Beløb i de tilsvarende Tidsrum i 1930. i

runde Summer. 

Personbefordring ............................ . 
Gods- og Kreaturbefordring ................. . 
Postbefordring .............................. . 
Andre Indtægter . ........................... . 

Juli Maaned 
1931*) 1930 

Kalkulatorisk 
6 270 000 6 610 000 
4 340 000 4 660 000 

520 000 520 000 

l!J::ll 

Forøgelse Formindskelse 
340 000 
320 000 

330 000 350 000 20 000 

Drifts-Indtægter ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 460 000 12 140 000 680 000 

Drifts-Udgifter (uden Afskrivning og Forrentning) . . 9 730 000 9 740 000 10 000 
----------------------

Drifts -O vers k ud .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 730 000 2 400 000 670 000 

Personbefordring ............................ . 
Gods- og Kreaturbefordring ................. . 
Postbefordring .............................. . 
Andre Indtægter . ........................... . 

April-Juli 
1930-31*) 1929-30 

Kalkulatorisk 
19 100 000 
17 280 000 

2 040 000 
1 380 000 

19 910 000 
17 760 000 

2 030 000 
1 290 000 

1930-31 

Forøgelse Formindskelse 
810 000 
480 000 

10 000 
90 000 

-------------- --------

Drifts-Indtægter ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 800 000 

Drifts-Udgifter (uden Afskrivning og Forrentning) . . 36 350 000 

Drifts-Overskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 450 000 

40 990 000 1 190 000 

37 090 000 740 000 

3 900 000 450 000 

*) Anm. For hele Finansaaret udgør Afskrivning en 9 700 000 Kr. og Forrentningen til 19 800 000 Kr. 

Ncrruærende Nummer er afleveret paa Aui.spostkonlorel d. 21. September. 

REDAKTION: Vesterbrogade 91, 1. Sal, København V. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14 613. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
____ Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavie11

ANNONCE-EKSPEDITION: 
Reventlowsgade 28, København V. 

Telefon Central 14 613. - Kontortid Kl. 10-4. 
Postkonto: 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 



Brokbandager 
Underlivsbælter 

Gummistrømper 

11 ~t~B~lev~ Yog A.A. N E ?,e~ 9718~ I 
Anerkendt af Stn ten, København• ,Wagi., tral Of!' Frederiksbero Kommune 
som berettiget til at modtage LønforskrivDlDger fra Tjenestemænd _ 

Sagkyndig og omhyggelig Tilpasning. 
pecialitet : Vanskelige Broktilfælde. 

I Bandagist s. V O gel, Vestergade 3, København K. _ 

Ekviper Dem i London-Magasinet 
Gothersgade 17. Fredericia. 

Fredericia Kul- og Brændehandel A/s 
Brug Svenclborg· Eksport ]li-Co. 

ERMOL 
Telefon 955. ---- Telefon 955, · 

~Ile Sorter ~r~nds~l i~ prima, ~ ~~z: :; e~S: --- - l fin, f1ot og fyldig! I 
. . , Drøjere i . Brug og mere velsmasende. 

Fredericia Dampvaskeri: :/:~es!}~::::~~~ . 
kemlak TøJrensnlnosanstalt, V endersgade 68 A.. Te I er o n H 1. 
--- Filial : Danmarksgade 21. --- Ærb.M. Brodersen 

DEN FOLKELIGE FORSAMLINGSBYGNING 
(lige overfor Landsoldaten) 

Store Bal- og Selskabslokaler. 
Telefon 85. VALD. PETERSEN Telefon 85 

S. Bastiansen & Søn 
Vendersgade 9 - Telf. 227 

Uhrmag er & Guldsmed Averter her i Bladet. 

Fest- & Jubilæumsgaver 

L F Boulevarden 1. Aalborg. Tlf. 1305. a rance Forsender sm ukke Kranse Dekorationer 
og fikse Buketter ove ralt. - Leverau dør 

til D. L. F. 

Det er hos m •lg De faar Kolonialvarer , 
, Tobakker og Cigar er i 

absolut prima Kvaliteter. 
Købmand J. C. Pedersen, Dannebrogsgade 28, Tlf. 3618 

Averter her i Bladet. 

Kompagnihusets 
Selskabslokaler anbefales 

Godt Køkken. Moderate Priser 
Bestillinger paa indtil 250 Kuverter modtages 
Telf. 210 Telf. 210 

-· -

HARALD HANSEN 
AKTIESELSKAB 

NYGADE 7" 
Damekonfektion, 
færdige og efter Maal. • • • 
• • • Imprægnerede Frakker. 
Kun mod Rekvisition. 

Tlf. Byen 3537. Lagertid 9 - 5 1/2 . 

En I. Kl.s Cykle til billig Pris 
køber De altid ved 

L. C. Eriksen 
Telefon 4918. Kastetvej 18. 

Ralebelallnc Indrømmes. 

Marthinus Christensen, Holberghus. 
1. Kl, Skræderi & Herrelingeri. - Tlf. 2864, 

STØT VORE ANNONCØRER! 
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