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»FRED PAA JORDEN«

Atter er et Aar ved at rinde ud, Julen 
staar for Døren. Ved denne Lejlighed prækes 
der, tales der, og haabe. der paa og om Fred. 
Fred blandt Menneskene indbyrdes og Fred 
blandt Folkene. Hvor vilde det være vidunder
ligt, om alle disse mange gode Ord og Tanker 
gik i Opfyldelse. 

Hvad angaar det Aar, ·om nu gaar sin 
Undergang imøde, har det været et Uroens 
Aar. Uro i det smaa som i det store. For vor 
Organisations Vedkommende har der blandt 
Medlemmerne været Uro, blandt andet fordi Ho
vedbestyrelsen ikke menes at have været til
strækkelig initiativrig. Særlig har det været 
galt med Tjenestetidsforholdene og Forfrem
melsesvanskelighederne. 

Ogsaa for vort Lands - den danske Stats 
og det danske Folks - Vedkommende har der 
optaarnet sig Vanskeligheder, af hvilke en af 
de besværligste har været den at hævde vor 
Stilling i Forhold til de øvrige Stater. Men gan
ske anderledes alvorlige Vanskeligheder har 
den spændte politiske Situation i Syd- og Mel
lemeuropa foraarsaget. Krigens grufulde Spø
gelse har som en truende Mare vist sig i 
Horisonten. 

Heldigvis tegner det mod Aarets Afslutning 
noget lysere. Det spændte Forhold, som siden 
Kongemordet i Marseille har hersket mellem 
Jugoslavien og Ungarn, er bragt ud af Verden. 
Tyskland og Frankrig har sluttet Overens
komst vedrørende Betalingen for offentlige An-

læg i Saar, hvis dette stemmer sig tilbage til 
Tyskland. Der ynes at være en svag Mulig
hed for en Fortsættelse eller Genoptagelse af 
Nedru. tning konferencen. Tyskland og Frank
rig syne at gøre vi e Tilnærmelser til hin
anden. Den højspændte europæiske politiske 
Situation synes altsaa ved Aarets Udgang at 
være kommen ind i et beroligende Leje. 

Det . ·amme kan desværre ikke siges om den 
arbejdende Befolknings Udsigter i de under 
Diktatur staaende Lande, hvad enten dette 
saa er af fascistisk, nazisti k eller anden reak
tionær Art. For disse vore Kla sefæller haa
ber vi, at den nærmeste Fremtid maa bringe 
dem Genrejsning. 

Selv om vort lille Land knap kan ses paa 
Verdenskortet, og selv om vore indre Vanske
ligheder ikke er Verdensbegivenheder, saa har 
vi jo haft vore Vanskeligheder. Nu, da dette 
skrives, ser det dog ud til, at Rigsdagen allige
vel gaar til Fornuft og gennemfører de to over
ordentlig betydningsfulde Love - Valutaloven 
og Konverteringsloven - som skal tjene, dels 
til Opretholdelse af vort Lands økonomiske 
Selvstændighed og vore Penges Værdi, dels til 
at muliggøre en Lettelse i Landbrugets tyn
gende Gældsforhold. 

Naar der . aaledes baade i det store, den 
samlede europæiske �ituation, og i det mindre, 
de særlige danske Forhold, er Udsigt til Slap
pelse af den senere Tids spændte Situationer, 
er det vel ikke ubeskedent at haabe og vente, at 
det ogsaa maa lykkes at skabe Ro og Tilfreds
hed i de i denne Forbinde] ·e endnu mindre, 
men derfor alligevel for os saa betydningsfulde 
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Forhold, nemlig de danske Lokomotivmænds 
vitale Interesser. 

Det, der særlig trykker, er som foran nævnt 

'l'jenestetidsforholdene og Forfremmelsesvan
skelighederne. Med Hensyn til disse sidste er 

det let forstaaeligt, at vore Lokomotivfyrbødere 

efterhaanden er deprimerede; thi medens der 
for næsten alle de øvrige Kategoriers Vedkom
mende dog jævnlig er Avancements, saa har 
Lokomotivførerforfremmelserne været helt og 
aldeles standset de sidste 2 Aar. 

Selv om det ikke drejer sig om Avancement 

i Ordets egentlige Forstand, saa har den senere 
Tid jo ogsaa haft Bud efter en anden Del af 

vore Medlemmer, Lokomotivførerne. Den noget 
ældre Del af disse maa, efterhaanden som Mo
toriseringen skrider frem og overtager større 
og større Dele af Persontogskørslen - til For
aaret Eksprestogskørslen - se sig berøvet 

deres Haab om at komme op i bedre Ture. 
Disse Ting medfører, at det Incitament, som 

er absolut nødvendigt, naar det drejer sig om 
et større Personale, det Fremtidsperspektiv, 

som stadig skal anspore til yderligere Anstren
gelse, faktisk ikke er 1\ilstede, hvilket er til 

Skade ikke alene for Personalet, men ogsaa for 
Etaten. Tages dertil i Betragtning, at selve Tje
nestens Udførelse er blevet strengere og stren
gere, er Lokomotivmændenes Utilfredshed for
klarlig; men vi vil gaa ud af Aaret 1934 med 
Haabet om, at der maa blive vist vor Gerning 
og vore berettigede Krav en saadan Interesse, 
at den foran omtalte lysere Situation ogsaa maa 
tegne sig paa Lokomotivpersonalets Horisont. 

EMBEDSMÆNDENE OG VI ANDRE 

Endskønt der rent tjenestemandsmæssigt 
ikke mere er noget der hedder Embedsmænd og 

Funktionæ1·er, disse Betegnelser ligger ca. 30 

Aar tilbage i Tiden, saa opretholdes denne Fik
tion dog stadig. Maaske fordi visse Dele af 
Pressen vedblivende anvender nogle gamle Be
tegnelser - Guldsnore og Sølvsnore - der hel
ler ikke har noget med Virkeligheden at gøre, 
som Betegnelse for den tidligere Deling Em
bedsmænd og Funktionærer. Guldsnorenes og 

Sølvsnorenes Afskaffelse paa Uniformerne lig
ger ca. 30 Aar tilbage, saa man kunde jo nok 

sige, at Pressen i saa Henseende har manglet 
noget i at følge med Tiden. Men hvad! Selv 

om Betegnelsen Embedsmand er ophævet, saa 
sidder der stadig ude omkring nogle Tjeneste
mænd, der føler sig som Embedsmænd. 

Vi fronker her ikke just paa de ledende Per-
oner i Administrationskontorerne, heller ikke 

just paa, om det er tidligere »Guldsnore«; thi 
til disse hørte bl. a. ogsaa Lokomotivførerne, 
som med deres 2 Guldsnore endda ikke hørte 

til de laveste Embedsmandsgrader. Nej, vi tæn
ker paa de mange Smaakonger, som sidder 

rundt paa Kontorerne, enten det saa er Sta
tionskontorer eller Distriktskontorer, og det 
kan jo nok være, at der efterhaanden er kommet 
Gang i Støvlerne i disse selvbestaltede og udi. 
egen Indbildning saa indsigtsfulde »Embeds

mænd«. 

Generaldirektørskiftet og den med dette 
Skifte skete Forandring i Personalpolitiken: 
»Frem med yngre Kræfter!« - »Springavance
ment«, har sikkert bevirket, at der Landet over
gaar Hundreder af fuldmodne »Springere«, som
gør alle mulige Forsøg paa at gøre sig bemær
ket, og det maa være denne Iver, som gør, at
Begreberne forvirres. Ellers kan vi i hvert Fald

ikke forklare os en Del af den senere Tids
Foreteelser.

Vi vil i Flæng se paa nogle Sager; Smaating 
der aldrig burde have været Sager udaf. 

I Holstebro var Lokomotivpersonalet og Re

misepersonalet af forskellige Grunde blevet 
enige om at bytte Værelser. Vi saa paa Forhol
dene og syntes, at der var Berettigelse for en 

Bytning, men Distriktet kunde ikke gaa med til 
at imødekomme dette Ønske. Hvorfor? Jo, man 
havde nemlig i flere Aar ladet det ene af disse 
Værelser upaaagtet med Hensyn til Vedligehol
delse, og naar der nu skulde byttes om, skulde 
det paagældende Værelse have en større Istand
sættelse. Dette brugte Distriktet som Motive
ring for sit Afslag. Ikke sandt? Man faar en 
umaadelig Respekt for de vise Mennesker, der 
behandler Personalets Interesser efter Recep
ten »Død og Pine, vi har undladt noget, vi bur
de have gjort, nemlig at sørge for, at de Perso
nalet anviste Lokaliteter stadig er i en sømme

lig Tilstand, men da vi nu har gjort dette, maa 

vi selvfølgelig modsætte os, at det forsømte ind

hentes.« 

Vi husker ogsaa et Tilfælde om en Mand, 
som for et Par Aar siden fik inddraget en Fri

dag i August Maaned, og som, da han ikke fik 
den erstattet indenfor den foreskrevne Tid, 
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fremsatte Ønske om Vederlag; men en uhyre 
opfindsom Mand paa et Kontor fandt ud af, at 
den Fridag, som var inddraget i August, lige 
saa godt kunde have været mistet i Oktober, og 
saa var der rigelig Tid til at give en Erstat
ningsfridag. Naa, det skal iges, at Generaldi
rektoratet fandt denne Opfattelse for morsom. 

Naar man betænker, at det hævdes, at An
tallet af Lokomotivpersonale er for stort, saa
ledes at der sker Indskrænkninger baade blandt 
de ældste - Lokomotivførerne - og de yngste 
- Aspiranterne - idet en Del af disse sidste
jo afskediges, medens de førstnævnte i lange
Tider ikke er blevet erstattet ved Afgang, skul
de man som noget ganske selvfølgelig gaa ud 
fra, at Lokomotivtjenesten i hvert Fald altid 
kunde blive udført af Lokomotivpersonalet, men 
dette er aa langt fra Tilfældet. 

For et Stykke Tid siden var der en Trafik
a sistent, som mente at kunne gøre sig be
mærket ved at optræde som Lokomotivfører; 
han mødte op i Lokomotivremisen, »tog« en 
Rangermaskine og kørte ud paa Pladsen for 
at rangere. 

Det er ogsaa kun kort Tid siden, at der blev 
afsendt et Persontog fremført af en Haandvær
ker med en Trafikassistent som Lods. Man tør 
vel nok formode, at den Station og det Depot, 
som har truffet en saadan Disposition, har 
. kænket det paagældende Togs Passagerer 
ængstelige Tanker. 

Desuden er det jo saaledes, at det omtrent 
hører til Dagens Orden, at der medgives Loko
motivførere Arbejdsmænd, Portører eller Over
portører som Assistance i Stedet for Lokomo
tivfyrbødere eller Aspiranter. Men det maa vel 
siges at være rigtigt, at man afskediger de til 
Lokomotivtjenesten antagne og uddannede 
Folk, og saa trods alle Paastande om overtalligt 
Personale, anvender Personale, hYis Uddannel
se ligger paa andre Felter. Mon den Slags Dis
positioner kan have andet Formaal end det ene 
at gøre sig bemærket. 

Vi skal derefter nævne et Eksempel, som 
har nogen Lighed med den bekendte Historie 
om Molboerne, der var saa ængstelige for, at 
Stork.en trampede deres Sæd ned, og derfor 
sendte en stor Flok Mænd ind for at fange den: 
Paa Grund af Fridagsafløsning ved et Ranger
depot, skulde der hertil udsendes en Mand, og 
da det, som det ligger i Sagens Natur, naar der 
er Tale om Fridagsafløsning, drejede sig om 

fa t Rangertur, skulde der til bemeldte Tjeneste 
udsættes en Lokomotivfører. Nabodepotet, hvor
fra Afløseren skulde udsendes, havde ogsaa en 
af Reservens Lokomotivførere disponibel, men 
at ende ham ud paa den nævnte Afløsning vil
de da virkelig have været alt for simpelt, der 
maatte findes paa en eller anden Kunst, og hvad 
gjorde Depotet saa? Jo, det traf sig saaledes, at 
der netop ved samme Depot kører en Lokomo
tivfyrbøder i fa t Rangertur, og Depotet lod saa 
den disponible Lokomotivfører udløse Loko
motivfyrbøderen fra hans Tur for at kunne 
sende ham (Lokomotivfyrbøderen) ud paa Fri
dagsafløsning. En saadan Disp_osition var fuld
stændig urimelig, ja meningsløs, men man hav
de i hvert Fald opnaaet at gøre sig bemærket, 
og da Personalet henvendte sig til vedkommen
de Maskin ektion, fandt dennes Leder, at der 
intet var at indvende. 

Til Slut vil vi fortælle idt om »Opfindssom
hed« paa Turvalgsomraadet. 

For mange Aar siden i de saakaldte Em
bedsmænds gyldne Tid var det jo saaledes, at 
Personalet blev anbragt i Tur efter Lokomotiv
formændenes, Lokomotivmesternes eller Ma
skiningeniørernes Øn ker og Forgodtbefinden
der. Utilfreds hermed ønskede Personalet faste 
Regler, og efter Aars Forløb blev der ogsaa 
skabt Turbesættelsesregler efter den saakaldte 
»tvungne Anciennitets Princip. Dette var en
Fremgang, men dog ikke helt tilfredsstillende.
Idet enhver, selv om den fornødne Anciennitet
var til Stede, ikke altid kunde faa sine Turvalgs
ønsker imødekommet. Der krævedes f. Eks.
Lægeerklæring, dersom man ønskede at køre
en ringere Tur end den, man havde Anciennitet
til. Personalet og Organisationen arbejdede
derfor stadig videre paa Kravet om Indførelse
af frit Turvalg efter Anciennitet. Generaldirek
toratet indsaa det berettigede i bemelde Krav
og imødekom det. Men en af Sektionslederne
har haft vanskeligt ved at forstaa den nye Ord
ning.

Den paagældende »Leder« har ganske vist 
haft Vanskelighed ved at følge med Tiden i 
alle de Aar, han har haft med Kreds- eller Sek
tionsledelse at gøre; men vi mente dog, at Tur
valg ordningen var saa klar, at den maatte være 
til at forstaa uden alt for uhyrlige Fejltagelser. 

Ved et Depot var der 17 Lokomotivførere, 
fordelt paa følgende Maaned: 10 Mand i fast 
Linietur, 4½ Mand i Reserven og 2½ Mand i 
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Rangertur. En af de æld. te af disse Lokomotiv
førere, temte sig i Rangertur, men fik af Ma
skinsektionen den Besked, at han, med mindre 
han mødte med Lægeerklæring, maatte regne 
med ikke •at kunne forblive fast i den af ham 
valgte Tur, men maatte finde sig i af og til 
at blive taget ud i Reserven til Aflø ning paa 
Linien. 

Naar man betænker, at der fandtes 4½ Mand 
i Reserven, og at der i Rangerturen fandtes 1 ½ 
af de yngre Lokomotivfører, ses det, at der ialt 
var 6 Lokomotivførere til Raadighed til An
vende! e ved Afløsning paa Linien eller til Sær
tog, inden det vilde være nødvendigt at berøre 
den ældre Lokomotivfører, om trods sin høje 
Anciennitet havde stemt ig i Rangerturen, og 
naar et Depot med en Linietur paa 10 Sæt kan 
disponere over yderligere 6 Lokomotivfører, 
skulde man jo tro, at det var godt dækket. Men 
den paagældende Maskin ektion har alt aa ikke 
ment dette, og til Trods for, at Lokomotivperso
nalet netop for at komme bort fra Lægeerklæ
ringerne øn kede Forandring fra »tvungen An
ci nnitet« til »fri Anciennitet«, har vedkommen
de Sektionsleder altsaa afkrævet bemeldte Lo
komotivfører Lægeerklæring for at respektere 
hans Turvalgsønske fuldt ud. 

Dette er dog ikke det mest mærkværdige i 
denne Sag. Den omsorgsfulde Sektionsleder var 
saa ængstelig-, saa ængstelig for, at de 6 Af
løsere dog alligevel en skønne Dag ikke . kulde 
kunne strække til paa det rare lille Depot. Han 
vilde sikre sig, at ogsaa den 7. - den ældre, 
som havde stemt sig i Rangertur - kunde stil
les til Depotets Dispo ition som hørende til 
Reserven. Men hvordan var Sektionen Stilling 
da overfor Generaldirektoratet? Naar der maat
te tages saadanne ekstraordinære Hensyn til 
det paagældende Depot, saa krævede Sektionen 
vel Udvidelse. Ork nej! Den indsigt fulde og 
kloge Maskiningeniør meddelte tværtimod Ge
neraldirektoratet, at han havde for mange Lo
komotivførere paa vedkommende Depot og øn
skede en af disse forflyttet derfra. Dette sidste 
blev ganske vi t forhindret ved Organisationens 
Indgriben, men det var ikke Maskinsektionens 
Skyld, og dette sidste Eksempel paa de Urime
ligheder, Vilkaarligheder for ikke at sige Me
ning løsheder, man mener at kunne byde Pet
asonlet, taler ligesom de øvrige anførte Eks- · 
empler et tydeligt Sprog om, at der maa være 
noget galt forkellige Steder. 

Vilde det ikke være en Ide, om Generaldirek
toratet under dets Instruktion kursus for visse 
Stationsforstandere, Kontrolører, Overassisten
ter m. v., og aa kom ind paa en Omtale af, at 
det er Generaldirektoratets absolutte Ønske at 
komme bort fra Meningsløsheder som de her 
omtalte? 

OFFENTLIGE ARBEJDER SOM MIDDEL 

MOD ARBEJDSLØSHEDEN 
Af Jørgen S. Dich. 

(Sluttet.) 

Hvis derimod den omvendte Finanspolitik følges 
saaledes, at der af det offentlige lægges Beslag paa 
store Kapitalmidler ved Dptag·el e af offentlige Laan, 
der anvendes til Af.drag paa Gæld til Centralbanken, 
bliver Virkningeme de modsatte. En saadan Politik 
indebærer altsaa Tendenser i konjunkturhæmmende 
Hetniug. 

Afdrages der endelig blot paa en Gæld hos Cen
tralbanken, vil det ,sige, at en Del af Publikums Ind
tægt und•drages den almindelige Om.sætning. Dette 
formind0ker Købekraften og derved ogsaa Lysten til 
at udvide indenfor Industrien. Den Formindskeh.5e 
af Opsparingen, der folger af den forøgede Skat, vir
ker i samme Retning, og Resultatet bliver alæaa, 
at en saa:dan Politik virker til en Udjævning af den 
med KøbekTaftsvaria:tionen følgende Beskæftigelses
variation i Industrien. 

Hvis F·orholdet endelig er d-et, at de gode Tider 
er Resultatet af el særdeles omfattende Boligbyg

geri, vil en Forøgelse af Kapitalmarkedets Midler 
ved -tore o.ffentlige Afdrag paa almindelig Obliga
tion: gæJ,d forhøje Obligationskurserne og derigennem 
yderligere stimulere Byggeriet. Hvorledes dette nu vil 
virke senere, naar Byggeperioden kommer til en Af-
lutning, kan man næppe udtale noget almindeligt 

om paa Forhaand. Det er muligt ,at Virkningen blot 
bliver, at Byggeperioden noget hurtigere bringes til 
Af lulnh1g, d•et er ogsaa muligt, at de bedre Obliga
tionskurser forøger Optimismen i den Grad, at et 
større Byggeri, end det eller vilde have været Til
(ældet, planlægges og paabegyndes, og at Følgen 
derfor bliver en · kærpet Depressionsperiode. Dog kan 
det forekomme, at Tendenser i denne Retning hæm
mes, fordi der ikke finde.s tilstrækkeligt Antal Byg
ningshaandværkere til en Forøgelse af Byggeriet ud 
O'Ver, hvad der vilde finde Sted og,raa med lavere 
Obligati-onskurser. 

Enten vil alt.s·aa den konjunktursmidige offentlige 
Laanepolitik af den nævnte Art forstærke Byggekon
junkturen eHer den vil bringe den til hurtig Af
slutning uden at for tærke den; derimod kan. Virk
ningerne næppe blive en Af vækkel-se af Byggekon
junkturen. 

Saiafremt dør føres den Politik, at der under Byg
geriets Højkonjunktur optages tore Obligationslaan 
ho-s Publikmn, vil de falidende Obligationskurser n.a
turligvi\s lægge en Dæmper paa Byggeriet, men om 
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Resultalet blot bliver, at den indlra::dende Oepres ·ion 
bliver udskudt, udein at den. tyrke bliver af vækkel 
eller Byggeriet,: endelige Omfa.no- bliver formindskel, 
saale;de,s at Tilbagegangen og Depres ionen derved 
bliver mindre. er -det næppe rnuligl paa Forhaancl at 
udta!e ig om. 

En Politik, der blot g1aar ud paa gennem Opkra:n·
ning af højere Skalter at afbetale paa en Gæld lil 
Centralba11ken, vil gennem sin Indvirkning paa Op
sparingen have Virkninger p,aa Obl igalionskursen, 
der gaar i ·amme Relning som en Optagelse af Laan, 
men Virkningerne vil bl,ot bliYe betydelig vagere. 

Vend.er vi os· endelig til den almindelige huluslri
ko11jU1tktur, vil Indskræ11kningen af den offentlige 
Laantagen under Højko-njunkturen and: ynligvis 
have Virkninger i forskellige Retninger. Det er saa
ledes muligt, at selve Invesleringen.5 Omfang ikke 
paavirkes væ-senlig-t, men al det kun i højere Grad 
bliver muligt for Bankerne at finansiere Ekspansio
nen, uden at Kreditu,dvidelse ud over de reell opspa
rede Midlel' bliver Følgen. T aa. Fald bliver Pris
sligningen mindre og de konjunkturforstærkende 
Elementer, der ligger i Fris ligningen •og den dermed 
følgende Spekulation, og ha: arderede foveslering bli
ver svækket, sa,aJ.edes a-l Konjunktu!'uds inget følgelig 
bliver mindre kraftigt. 

Omvendt kan det lænkes, at en Forøgelse af den 
offentlige Laan-tagen under opadgaaen·cle Perio,der 
ikke indskrænker Bankudla,anene til:. varende og der
for vil ·betyde en Kreditek pa11 ion og en Pl'isstig
rring, der skulde have konjunkturforstærkende Virk
ninger. 

Di ·se Virkninger af forskellig o.ffentlig Laall(�poli
lik forudsætter, at de private Invei: teringers Omfang 
i det store og hele er uafhængig af den Variation 
i Henl0'11, der kan følge af cl.en forskellige Laane
politik fra det offentliges Si-de. Og meget taler og aa 
for, at Ek pansionen i vi. se Ko11junklurperioder har 
været drevet af helt andre og vægtige Hensryn end 
Hensynet til Renten:s Højde. Kampen om nye 1farke
der skabt ved Opfindelse, Ero·bring eller forbedret 
Tran:port eller Kampen om ved forbedret Teknik el
ler ved Produklion i stor Stil at vinde det Skridt 
frem for K011kurrenterne, der aabner Mulighederne 
for stadig al kunne forøge Afstanden mellem sig og 
de andre, har uden Tvivl spillet en aa,dan Rolle i 
en Række indu· lrielle Ek pan. ionsperioder, at Ren
tens H øjcle har n-cret af cranske tmderordnet Betyd
n·ing. 

Men selv om de her anJørte Forhold utvivlsomt 
har spillet en ·tor Rolle, vil det n-nturligvis ikke 
være berettiget p-aa. Grundlag heraf at foretage nogen 
Genera-li. ati·on. 

Det har uden Tv·iv ogsaa været industrielle Ek -
pansionsperioder, hvor de nævnte Faklorer har væ
ret af mindre Betydning ,og EksJJan ionen har krævet 
særlige gunstige Forud.sætninger paa forskellige Om
raadet· for at lade ig lokke frem. Hvis dette er 
Tilfældet, vil den lavere Rente, der følger med for-
1nin,dsket -offentlig Laantagen, medvirke til at for
stærke Konjunktur-bevægelsen. De pTivate Investerin
ger. Omfang vil derfor forøge , del. som Følge af 

den lave Rentes direkte Virkninger, del om Følge 
af de indirekte immanente konjunkturforstærkende 
Virkninger, der udspringer af den begyndende In
l'e tering. Dette vil imidlertid ogsaa medføre, al 
lfonjunkturomslaget ·bliver stærkere. En forøget of
rentlige Laantagen vilde altsaa s•om Følge af ·den 
højere Rente have ført til en mindre kraftig Kon
.iu nkturbevægel' e. 

Det følger af de anførte Betragtninger, at cleL 
næppe vil være muligt påa Forhaand at opstille en 
almindelig Regel om, hvorledes store eller smaa of
fentlige Laan virker paa ·en industriel •normal• 
Konjunkturbevægelse. 

Spørgsmaalets Besvarelse kræver en ærlig Un
dersøgelse i hvert enkelt Tilfælde, og da Kendskabet 
til de Kræfter, der gør sig gældende ved den indu
strielle Ekspan:sion, ikke er lett•e at ·opnaa, vil det 
ikkert i mange Tilfælde være vanskeligt :for »uden

forstaaende« at udtale sig derom. Bed t maa antage-
1 ig ledende Parter indenfor Bank- -og Industriver
denen i det enkelte Tilfælde kunne da1me sig en 
l\foning om •Spørgsmaalet. 

Det gælder herefter at under: øge, hvorledes selve 
Arbejdernes Udførelse virker i de gode Tider. Hvad 
nlen de gode Tider skyldes gunstige Efter pørgsels
forhold eller en almindelig Depression i amme Grad, 
som Industrien har udvidet i ·de gode Tider. Det 
bliver aJ.tsaa i begge TilfæMe ved eventuelt at paa
V"irke denne Eksp,ansi-on, at de offentlige Arbejder 
faar lndflydel e paa Konjunkturforløbet. Her gør 
for kellige Tendenser sig gældende. En Indskrænk
ning af de offentlige Arbejder vil give Industrien 
lørre Adgang til at skaffe sig Arbejdskraft og V'il 

holde Priserne paa Materialer til Kapitalproduktion 
lavere, end hvad Tilfældet vil-de være, hvis de of
fent.lige Arbejder hav-de et betydeligt Omfang. Dette 
indebærer en Tendens til at stimulere den konsum
gode producerernde Industris Udvide!· -e, hvilket bety
der en Skærpelse aJ Konjunkturforløbet.. Men paa 
den anden Side vil de lavere Pri er paa og d011 
mindre Eflerspørgsel efler Materialer til Kapital
godeprodukti>on hæmme en spekulativ Udvidelse af 
Kapitalanlæget i den kapitalgodeproducerende fodu-
tri, saaled at Konj.unkturforløbet herigennem af
vækkes. I samme Retning V"irker d•en formindskede 

Efter pørgsel, der bliver Resultat af de offen-tligc 
Arbejders formind1Skede Omfang. Hvilken af dis. e 
Tendenser, der virker stæTkest, er det næppe muligt 
paa Forhaand at udlale sig om. Det afhænger blandt 
andet af, hV'or &lærk Tendensen til Udvidelse er i 
de lo Dele af Indu1Strien; dette taar igen i For
hold som det Omfang, hvori Stordrift-en er trængt 
i11d eller hvilke Muligheder den frembyder, den Ka
pacitetsydelse, der forud fandtes i de to Grene af 
Indu trien, og det Omfang, hvori de to Varegrupper 
er Gen tand for indenlandsk Produktion eller Import. 
Man kan derfor ikke, saaledes som det ofte eT Til
fældel, f. Eks. hos Myrdal, gaa ud fra at formind
skede offentlige InvesLeringer i de gode Ti-der betyder 
en. Afsvækkelse af Konjunkturforløbet. 

Hvis der foreligger en opadgaaende Konjunktur 
indenfor Boligbyggeriet, er Chancen forholdsvis stor 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

for, at større offentlige Arbejder og den ·dermed føl
gende Mangel paa Arbejdskraft til Byggeriet eller 
Prisstlgning -paa Materialer vil hæmme det private 
Byggeri, og at omvendt en Indskrænkning a.f de o-f
fentlige Arbejder betyder en større Mulighed for det 
private Byggeris Udfoldelse. Der vil altsaa være en 
vis Tendens til at udskyde en Del privat Byggeri, 
og dette vi' antagelig gøre den ·indtrædende Depres
sion vagere ·og hurtigere faa Byggeriet i Gang igen 
efter re,ressionen Indtr'æden. Dog er ·det natur
ligv·s ikke ude'ukket, at »Byggekrisen« blot udskydes 
uden væsentligt at afsvækkes. 

Alt i alt er der altsaa en v� Tendens til, at den 
konjunkturvariable offentlige Investeringsp•olitik un
der vjsse Omstændigheder skærper Konjun.kturbevæ
geJ.sen, men denne eventuelle Skærpelse er dog saa 
forholdsvis svag, at de gavnlige Virkninger ai de 
offentlige Arbejdersi Henlæggelse til Depression ti•der 
formentlig i alle Tilfælde opvejer de mindre heldige 
Virkninger. 

III. 

F·oruden disse mere teoretiske Betragtninger over 
de Virkning.er, der udspringer af den konjunktur
variable Finans-politik set over et længere Tid,srum, 
spiUer ogsaa en Række Forhold af mere praktisk 
Karakter en Rolle. 

Her kan man saaledes nævne de Vanskeligheder, 
der kan ligge i de gældende Regler for Optagelse af 
Laan. 

I svensk Finanspolitik, hvor man for at bevare 
en vis »Sundhed« i Finanserne fra gammel Tid er 
bundet af Bestemmelser om, at der kun maa optages 
StatsJaan til »produktive« Formaal, er dette et vigtigt 
Spørgsmaal. Det maa her gælde at viise, at man ved 
Indførelse a f  pass1ende Afskrivningsregler kan give 
Staten større Frihed til Op-tagelse af Laan, uden at 
Finansernes »Sundhed« derved forringes. 

Paa delte Omrarude betyder Professor Myrdals 
Værk en betydelig Indsats til Afklflring af Begre
berne. 

Der næres imidlertid fra flere Sider den Frygt, 
at de gode Tider ikke igen indtræffer. Selv om man 
nu ud fra en mere nøglern Betragtning ikke bør 
tillægge dette p simiistiske Syru;l))unkt alt for tor 
Betydning, saa kan der dog i alle Tilfælde være 
det rigtige deri, at man ikke givetvis igen faar saa
danne økonomske Tils,tande, at Arbejdslø"heden re
duceres til et Minimum. Man maa med andre Ord 
muligvis regne med, at man for Eftertiden faar en 
betydelig større »kronisk« Arbejdsløshed, end man 
har kendt til i de senere Tider, og dette kan begrunde 
en Frygt for, at ·det vil være vanskeligt at indskræn
ke de offentlige Arbejders Omfang. Som Eksempel 
prua, at en sarudan Frygt ikke er ubegrundet, kan 
man anføre, at de ·offentlige Arbejder i England i 
meget stort Omfang blev brugt som Middel mod den 
»kroniske« Arbejdsløshed i de gode Aar 1929-30.
Di<&se Arbejder havde et saa stort Om.fang, at man,
da de daarlige Tider indtraadte maatte skride ti'!
en Indskræn·kning og derved bidrog til at forværre
Forholdene paa Arbejdsmarkedet. Ogsaa i Danmark
talte man i ·de gode Aar 192-9-30 om at sætte offent-

lige A1•bejder i Gang mod Arbejdisløsheden, og i 
udstrakte politiske Kredse var der ikke nogen Lr
kende1 ·e af, at man paa det Tid punkt intet burde 
gøre ad denne Vej. 

Hvi en saa:dan stor »kronisk« Arbejdsløshed 
fremtidig vil eks�stere, viQ man endvidere vanskeligere 
kunne faa det Kriterium, der ISlkal være bestemmende 
for de offentlio-e Investeringer Ind krænkning. Det 
kan iøvrigt bemærkes, at et almindeligt Konjunktur
indeks ikke kan være afgørende i denne Henseende, 
idet d,et alene er Beskæftige! en indenfor Bygge
og Anlægsfaget, ·der har Betydning for de offentlige 
Arbejder,s Om.fang, og selv om Tilfældet i de ældre 
K,onjunkturperioder bar været det, at Variationen i 
Beskæftigelsen i Byggefagene faldt ret nøje sammen 
med den almindelige Konjunkturbevægelse, saa be
hø,ver dette ikke at blive Tilfældet for Fremtiden. 
I den indeværende Konjunkturperi•ode i Danmark 
har der saaledes ikke vær-et Overensslemmelse mel
lem den almindelige Konjunkturbevægelse og Bygge
konjunktur. 

Den Prognose, dee er nødvendig for at regulere 
de offentlige Arbejder, IS'kal al lsaa kun omfatte Byg
ge- og Anlæg, markedet, og man maa være klar over, 
at den »kroniske« Arbejd løshed, der muligvis kan 
o-p,staa som Følge af et Misforhold mellem Antallet 
af Haandværkere og 1Samfundels Behov for Kapital
produkti'on ikke maa. influere paa <le offentlige Ar
bejders Om.fang eller Variation. 

Indrettelsen af en saadan Progno•se paa delte 
Omraade af det økonornisk,e Liv er altsaa en For
udsæ,tning for den konjun·kturvariable Investerings
politik, men en lige saa vigtig Forudsætning er at 
indrette de offentlige Invesleringer i Overensstem
melis'e med Prognosen. Dette kan iøvrigt enten ske 
ved Fremskyndelsie eller ved Ud ættelse. 

HviJS Situationen ikke paa en eller anden Maade 
er særlig forberndt, maa man for at tilvejebringe en 
Fremskyrzdelse øve Indflydelse paa · elve de bevil
gende Myndigheder. Da de bevilgende Mynd·igheder 
baad•e i Stat og Kommune reagerer forholdsvis lang-
omt, vil det som Regel først være, naar F·orhol

dene paa Arbejdsmarkedet er blevet ret ugunstige, 
at del vil være muligt at faa Bevillingsmyndighe
derne i Tale. Dertil kommer, at Arbejdernes tekniske 
Fla,nlæggelse yderligere erfaring,smæssigt tager en 
vis Tid. Hvis derfor biot de for-skellige offentlige In
stitutioner altid i Tide havde planlagt de Ar·bejder, 
der forventes al ville komme til Udføre,lse i de kom
mende 5 -eller 10 Aar, vilde en konjunkturbevægelig 
Investeringspolitik lettes. 

Simplest er naturligvis Forholdet, naar Situatio
nen er saaledes forberedt, at baa;de de finansielle 
og tekniske Spørgsrnaal paa Forhaand er løst. Dette 
kan IS'ke ved i Tide at have indført de saa kaldte 
Beredska:bsarbejder, ·d. v. . planlagte offenllige Ar-
bejder, hvortil Midlerne er bevilget med den Klau
sul, at ,de først skal sættes i Gang, naar Beskæftigel
sesforholdene gør det øækeligt. 

Saadanne Arbejder er for flere Aar siden ind
fort i Sverige, medens vi ikke kender til noget til
svarende her i L1rndet. Hos os kræves der i hvert 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

enkelt Tilfælde, hvor d·e offen llige lmesteringer skal 
ælte ind •om Led i Beskæfligelsespolilikken, al de 

bevilgende Myndigheder først bringes Lil at fungere. 
Ved at bevare dette System i Fremtiden gaar man 
Glip af den midighecl i den offenllige lnvesterings
polil'ik, der kunde opnaa. ved Indførel. e af Bered
skabsarbejder. 

Den anden ,Side af den konjunkt urvaria'.ble Jn
vesteringsp·olitik er Udsættel e •af d•e oHenll ige Arbej
der. Hvor Problemet ikke paa Forhaand er laget op, 
maa der i det enkelte Tilfælde indvirkes pa.a Bevil
lingsmyndighederne for al bevirke en Udsættelse af 
Bevillingen, Lil Tiderne er blevet daarligere. Der er 
næppe nogen Tv-ivl om, al delle vil være en hel Del 
vanskeligere end at frem kynde Bevillingen, ikke 
mindst fordi del i de gode Tider vil være ret til
fældigt, om deæ finde nogen, der gaar ind for 
delle Synis•puru.t og gør et gæl-dende overfor Bevil
lh1g myndighederne. 

Allerede bevilgede Arbejd-er vil det ogsaa være 
muligt at udsætte, men Vanskelighederne ved at æu
dre Administrationens Arbejde, naar Pengene før�t 
er bevilgede, er formentlig . tørre, end hvor det 
drejer sig om at influere paa Bevilling myndighe
derne. 

Ved Indførel-se af Bered kabsarhejder finder der 
derimod automatisk en Slags Udsættelse Sted, saa
ledes at alt aa ogsaa de særlige Vanskeligheder ved 
U dsælte1sen løses i det Omfang. Beredskabsarbejder
ne -er indført. 

Det vil fremgaa af de anførte Betragtninger, at 
en mere effektiv Anvende! e af de offentlige Arbej
der i Konjunkturpolitikkens Tjene te maa forudsætte, 
at der indrettes et Centralorgan (eventuelt blot en 
enkelt Person), der har til Opgave at varelage denne 
Sag. 

Indrette! e af en saadan Central.myndighed er 
gentagne Gange blevet anbefalet fra den internatio
nale Arhejdsorganisati'orus Side, ligesom Socialmini
steriet Arbejdsudvailg i en Betænkning af 1932 har 
udtalt Ønske om, at en saadan CenlralmY11dighed 
blev skabt. Da Udgifterne hertil kun vil blive gan
ske minimale, maa man haabe, at disse Ønsker bli
ver realiseret. 

En saadan Centralmyndigheds Opgave bliver na
turligvis først at stille et Horoskop for Beskæftigel
sen for den nærmeste Tid indenfor Byggefagene og 
Jordarbejdet, dernæst at stimulere de offentlige In
stitutioner til Planlæggelise og endelig at gøre In-d
stilling til de bevilgende Myndigheder baade om 
·Fremskyndelse og Udsættelse. I siidste Henseende 
vilde det' antagelig være formaal tjentligt, om man 
lod enhver Nybevilling i •Stat og Kommune samt 
Ydelse af offentlige Laan til private Investeringer 
forsyne med en Indstilling fra Centralmyndigbeden 
om, hvorvidt det ud fra et Beskæftigelsesisynspunkt 
er hensigtsmæssigt, at Arbejdet æltes i Gang paa 
nærværende Tidspunkt, eller bV'Orvidt det vil være 
at foretrække, at d•et udsættes Lil el senere, eventuelt 
nærmere faJs.tsat Tidspunkt. 

Saafremt der er indført Beredska·bisarbejder, bli
ver det Centralmyndighedens Opgave at træffe Be-

slemme! e om eller give Indstilling om, hvornaat· 
disse skal sættes i Gano- eller ophøre. Samtidig maa 
den i de gode Tider virke for, at saa ma11ge y
bevillinger som mulig finde1· Sled som Bered kabs
arbejuer, d. v. s. at ATbejdernes Igangsættelse gøres 
afh;- ngig a:f Cenlra,lmyndighedens Bestemmelse. 

FJENDEN INDENFOR MURENE 

Løgn, Bagvaskelse og Forrædderi. 
A1·b jderklassens fal'!ig Le Fjender· er dom, der 

indefra, under Kampfællernes Maske, angriber dem. 
Selv i disse Tider, hvor Enhed og gensidig Til

lid indenfor vor Bevægelse mere end nogensinde er 
nødvendig for at undgaa Undergang eller i hvert 
Fald alvorlige Skader, gør dis e Fjende,· sig gældende. 

Dere Kamp siges at have Lil Fo,·maal at faa vore 
Organisationer til at optræde mere radikalt, hvorved 
Sovjelru land bruges om det lysende Eksempel, idel 
de fuldstændig glemmer, at hvad der under herskenue 
Forhold kan gennemføres der, er fulcl. Lændig umu_ligt 
og uigennemførligt i andre Lande. At arbejde efter 
denne Skabelon er praktisk talt ensbetydende med, 
at Arbejderbevægelsen udenfor: Sovjetru land dele , 
vækkes, tilintetgøres. 

I alle Lande, hvor de, der kalder sig Kommuni
ster, har faaet tilstrækkelig Indflydel e paa vor Be 
vægelse for at lede den efter dere Principper, 01· 
den tilinitetgjort eller sygnet hen Lil betydning. løse 
Grupper. 

Hvad der ikke er lykkedes for vom Klassemod
standere i Regel'ings- og Arbejdsgiverkredse med de
res mangfoldige Maader at bekæmpe o: paa, fik disse 
•uforsonlige Klassekæmpere« gennemført som Resul
tat af deres Optræden.

AL Tilintetgørelse eller blot en vækkelse af vor 
nationale og internationale Fagbevægelse for Arbej
derne betyder, at deres Mod ·tandsevne mod Kapita
listernes Bestræbelser for at genvinde de tidligere nød
tvunget ydede Forbedringer, brydes, at Arbejderne 
paany knuges ned mod det Leveniveau, ned i For
hold, som Generaltioners Kamp havde hævet dem op 
af - alt dette gælder ikke for Fjendernes i egen 
Kred. De beru er sig selv i dere egne Brandtaler, 
fyldt med radikale Fraser, hvis tomme Klang giver 
dem alt, hvad de øn ker sig: per onlig Selvglæde. 

Vi kan, de værre kun, ogsaa støde paa den Slags 
Klas ekæmpere indenfor I. T. F. Efter en lang Række 
mislykkede Forsøg paa at skabe »revolutionære• 
Organisationer for Jernhanemændene, for Sømæn
dene, for Havne- og andre Transportarbejdere, har 
nu i den senere Tid en •International Oppo, itions 
Komite været i Arbejde. For at borttage enhver Tvivl: 
Komiteens Atleesse er den samme som den kommu
nistiske ,Sømændenes og Havnearbejdernes Inter
nationale«, oprettet af Mo kva til at bekæmpe og 
erstatte I. T. F. 

Komiteen, der synes at raade over rigelige Pen
gemidler, udsender Maanedsblade paa forskellige 
Sprog, bombarderer endda Afdelingsbestyrelser af 
Forbund, der er tilsluttet I. T. F., i en Række Lande 
med •aabne« og lukkede Breve og søger ved sine 
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Hjælpere at stifte Forvi tTing og Fordelthed inden
for vore Organisationer. De har prydet deres Maa
nedsblad med en Eftedigning af Hovedet paa I. T. F.s 
tidligere Bulletin, og da de samtidig ofte anvendet· 
Betegnelsen I. T. F., mener de paa denne Maade hos 
ubefæstede Sjæle at kunne fremkalde den Irl.e, at de 
et· en Del af vor Internationale. 

Kærnen i denne »Opposition• danner Søfyrbø
derne Forbund i Danmark, som det er lykkedes 
»Kommunisterne, at erobre ved en Række Fiksfak e
t·ier, navnlig blandt Forbundets arbejd løse Med
lemmer.

Dette havde som første Resultat Udmeldelse af 
I. 1'. F. Men til Trods herfor maa Forbundets Be
styrelse nu optræde s_om Ledelsen for den Opposition,
der iges at eksistere indenfor I. T. F. De er i Virke
ligheden Marionetter, som lystrer dem, der sidder
bag Kulisserne og fører Traadene.

Indholdet af de »aabne Breve• og af Maaneds
bladene er en ene te Kæde af Løgne og Bagvaskelser 
om I. 1'. F.s Ledere og om de I. T. F. tilsluttede Or
gani ationer. Opponenterne betragtet· tilsyneladende 
dette Middel som det bedste for at øve Indflydelse 
paa ·der,es Medlemmer og naa der.es Maal. 

Det er selvfølgelig ikke vot· Agt at gaa ind paa 
alle deres Skriverier. Vor Tid er for kostbar dertil, 
og vi ved de uden, at trods alle. •Komiteen • An
strengeiset· og Spild af Penge, saa et· de opnaaede 
Resultater yderst smaa. 

Den eneste Organisation, der - godtroende -
havde ladet sig indfange, nemlig det tjekkiske Chauf
førforbund, har allerede afbrudt enhver Forbindelse 
med dem. Kun. meget faa Steder er det lykkedes 
Kommunisterne i enkelte Afdelinger i vore Forbund 
at faa vedtaget Resolutioner; alt ialt kender vi 4 
- siger og skriver fire - Tilfælde ud af Tusinder
og alter Tusinder af Afdelinger. Men heller ikke
ikke disse har ført til et blivende Resultat for Komi
teen. Og indenfor selve det danske Søfyrbøderfor
bund er Medlemmerne blevet utilfredse med Ledel
sen Maade at varelage deres Interesser paa.

Men alligevel, det kader ikke at paavise, hvilke 
Kampmetoder det· benyttes af disse Fjender af vor 
Bevægelse. Kun et Par Eksempler vil være nok til 
at belyse det hele. 

Om vor Kammernt Bratschi, der som Leder for 
Jernbanemændenes Forbund i .Svejts og for Tjeneste
mændenes Federation er Maalet for alle reaktionære 
Angreb i sit Land, skriver disse »Kommunister•, at 
han som Repræsentant for I. 1'. F. paa en Konfe
rence i en Instans af Folkeforbundet for nogle Aar 
siden har forsøgt at faa gennemført Foranstaltnin
ger, hvorved det vilde blive umuligt for Jernbane
personalet at gaa ud i en Strejke. Til en saadan Slut
ning kan man kun komme ved bevist at forfalske 
Bratschis Ord. Paa nævnte Konference mod atte 
Bratschi sig nemlig et Forslag af den ungarske Re
gering om i Tilfælde af en Jernbanestrejke i et eller 
andet Land dog at kunne opretholde de internatio
nale Jernbaneforbindelser. Vor Kammerat erklærede 
selvfølgelig, al der, f. Eks. under Nat ur katastrofer, 
ikke vilde være noget imod et internationalt Sam-

arbejde til Fremme for Jernbanetrafiken, men at en 
Ordning, saadan som den ungar ke Regering øn
skede den, var uantagelig i Almindelighed, da den 
under visse Omstændigheder vilde kunne føre til, al 
Jernbanemændene fik frataget deres Strejkeret. Ha11 
gjorde altsaa lige det modsatte af, hvad Komiteen 
fortæller om ham Verden over! 

Men værre end denne Bagvaske! e er Denunciatio

nen, Forrædderiet til Politiet, som dis e Folk gør sig 
skyldige i. Et af de Blade, Komiteen raader over, 
offentliggjorde nylig en Del af en forteolig Be
rnlning, som de paa en eller anden uærlig Maade 
har faaet fat paa: hvis denne Beretning kommer i 
Hænderne paa el vi:sl Lanqs jurid isike Autoriteter, 
vil det koste Livel, eller i det mindste Friheden for 
de Kammerater, der ha1· skrevet den. Vi kan selY
følgelig ikke komme ind paa nærmere Enkeltheder 
her, men hvis nogen af vore Kammerater har In
teresse foar denne Sag, vil vi gerne give ham nær
mere Oplysninger· om delte utrolige Bevis paa Poli
titjeneste og ArbejdedotTædderi. 

Hvis det var disse Herrers Mening bevidst at yde 
Tjenester til Kapitalismen, saa vilde de ikke kunne 
optræde stort anderledes end de gør nu. 

!øvrigt er det almindeligt kendt, at der findes
Ma ser af Politi pioner blandt di e Klassekæmpere 
i alle Lande. En af Gmndene, hvorfor vore østrigske 
Je1·nbanekammeraler nylig har afslaaet Kommu
ni ternes Tilbud om Samarbejde, var netop den 
praktiske Umulighed af en amlet Auktion, fordi 
Politiet næsten altid er helt kendt med di e Revo
lutionære Gøren og Laden. 

Det er meget beklageligt, at Arbejderbevægelsen, 
der allerede maa staa for hele ·den kapitalistiske 
Reaktions Angreb, i disse Tider ogsaa. er udsat for 
en Kampagne af denne Art, en Kampagne, der er 
om saa farligere, om aa lavere, fordi den kommer 
fra Klassefæller. 

Vi er overbevidst om, at vor Bevægelse ikke er 
fuldkommen. Ethvert tænkende Menneske vil dog 
kunne indse, at Perfiditeter, som paapeget her, Løgn, 
Bagvaskelse og Forrædderi, en Kampagne saadan 
som den føres af denne »Oppo itions Komite• og af 
dem, der staar bagved, ikke kan føre til en Forbed
ring, til Arbejderbevægelsens aandelige eller mate
rielle Styrkelse. Tværtimod. At betone dette er denne 
Artikels Formaal. 

Der er System i denne Kampmetode. Komite
ledernes Aands- og Partifæler arbejder paa amme 
Maade andre Steder: 

Om vor Kammerat Konig fra de østrigske Jern
banemænd skriver de franske kommunistiske Jern
banemænds Blad ganske roligt, at K. har udleveret 
Organisationens Formue til Politiet. Og det, da den 
østrigske Regering har forfulgt vor Kammerat, fra
taget ham han borgerlige Rettigheder, hans Pen
siom;krav, hans opsparede Smaaskillinger, hans 
Møbler, og endda har fængslet hans Søn og dømt 
ham selv, skønt flygtet, til flere Aars Tugthus .... 
fordi han har bragt det østrigske Jernbaneforbunds 
Penge. i Sikkerhed. Altsaa netop det omvendte af den 
kommunistiske Løgn. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

RESULTATER AF DE SENESTE FORSØG 
MED DAMPLOKOMOTIVER 

Ved F. Spøer.

(Sluttet.) 

Forbrugstat og Dampens Tryks og Temperaturs 
Indflydelse. 

Her kal omtales, hvoTledes de moderne Normal
lokomotiver 1F01·brug tal ser ud, og hvorvidt en For
hedring i Varmeøkonomien er mulig, naar de Tryk
og Temperaturgrænser, . om er forenelig med Nor
maltypen, ikke overskTide . Efter at Maffeis Turbine
lo-komotiv med ormalkedel for 212 at Damp og med 
K,obberfyrkasse har vi t ·ig brugbar, haa.bBr man 
nu at kunne naa op Lil 25 at i en Kedel, som med 
Fytkassen iberegnel helt er bygget af Specialstaal. 
Fra seks tyske Forsøgslo,komotivBT, om udviser For
skelle i Kedelmalerialet foreligger nu varmeøkono
miske Resultater, men det •er dog for tidligt at give 
et Helhed1sbille·de af Forho1'dene ved Lokomotiver 
med 25 at Damptryk, da Kedelmaterialerne en-dnu 
voldeT Vanskeligheder. 

Ved Beregning af Dampforbruget i kg for Krafl
ydelsen i Trækkrogen maa tages Hensyn til Hastig
heden, da Lokomotiv,ets Egetforbrug, ·d. v. . det 
Vir:kningsgn1,d, regnet fra Stemplerne til Trækkrogen, 
er meget afhængig af Ha ligheden. Alligevel er 
Vægttallene af stor Betydning, da Maalingerne -
Totald,a,mpforbrug og Totalydelse i Trækkrogen -
afhænger af Kedlens støT te varige Ydeevne. Del 
maa tages i BetTagtning, hvorvidt Prøveture er fore
t.aget om Sommeren eHer om Vinteren under Intl
flydBl e af mindre eller siørr,e Lu-flmodstand, for
aarsaget ved mindre eller større Lufttætbed. Lig-e
ledes maa deT regnes med, om Turen er kørl med 
en ny eller en tilkørt Maskine. !øvrigt skjuler der 
sig en Unøjagtighed ved Sammenligningerne efter 
Dampvægt, som fremkommer ved en af Damptryk 
og Overhedning bestemt Forskel paa Varmeindhol
det i 1 kg Damp. De almindelige Eksprestogsloko
motiver bruger vetl 100 km's Hastighed og bø,jes{e 
Kraftydelse 9 kg Damp pT. eff. Hestekrafttime. 
Lokomotiver med 25"at Damptryk bruger 7,6, og ved 
særlig bøj Overbedning kun 7,0 kg ·pr. eff. Heste
krafttime. 

Beregn.ingen af Forbrugstallene bliv•er bedre, naa.r 
der regnes med d·en indicerede Yd·el1 e, lhi her har 
v.i den •egentlige Arbejdsproces i Dampcylindrene:
den mekani, ke Virkning grad:s store 1ndflydelse er 
næ ten udskilt.· Hastigheden øver Indflydels,e ved,
at Drossella b ved Dampens Afskæring tiltager med
Hastigheden, me1r paa den anden Side b1iver Utæt
heds-tab mindre ved lavere Fy�dningsgrad og Gen
nemsnitsdamptryk i Cylindrene, lige om T,abene ved 
Temperatursvingninger i Cylindervæggene ·bliveT 
mindre ved Forkortel'se af Ti<den mellem hvert Damp
slag, aaledes at disse Mere- eller Mindretab tildels 
ophæver hinanden. F•orbrugstallene Jigger mellem 
6,1 og 6,3 kg pr. ind. HestekTamime ved 16 al 
Damptryk og Overhedning til 400 Grader. 25 at Ek -
prestog.slokomotiver brugte 5,6 kg ved 410 Gra,der 
og ved .stærkere Overhedning kun 5,1 kg pr. ind. 

He lekrafttime. Med et svært firecylindret 1 E-Kom
pound lokomotiv var Forbruget kun 5 kg pr. ind. 
He. tekrafttime. 

Ganske vist lider disse Værd•ier, om jo er Vægts
n--erdie1· af _Varmevæl'dien Foranderlighed med 
Damptemperaluren. :Man maa derfor omregne Damp
forbruget i Forbindelse med Varmeindhold,et i hvert 
kg ]Jamp ved gtiven Overhedningstemperatur til For
brug af \larmeenheder pr. Hestekrafttime i Fiorholcl 
til \larmeindboledet i Kullene. I denne Regnings
maade bruger de nyere Lokomotiver mellem 6000 
og 6500 VE pr. eff. HestekraftLime ved 100 km's 
Ha tigliecl, medens Lokomoliv•er med 25 at Damptryk 
kommer ned paa '5500 VE. Sidstnævnte Ligger der
ved bc,dre end Hønscliels 60 at Højlrykslokomotiv 
(Totrykslokomotiv) i det første Udførelsesform. 
Delte fremkom ved Ombyg11ing af en ældre Lokomo
tivkedel og arbejdede, grund·el paa Kedle11 ugun
stige lJimensionerin.g, kun med ca. 50 pCt. egentlig 
Højtryksdamp. 

Del indicerede Vamieforbrug har den Fordel i 
Beregningen, at Hastigheden kun har ,en ringe Ind
virkning derpaa, og ·er aalede bedre egnet s•om en 
almen gyldig Værdi fr.emfor del hastighedsbundne 
effektive Varmeforbrug. De kendte Lokomotiver S 10 
bruger 5400 VE pT. ind. Hestekraftwme; 25 at-Lo
komotiveT ·bruger 3900, medens 25 at-Kompound
Godslogslokomotiver kommer helt ned paa 3610 VE 
pr. ind. Hoolekrafttime. Af tor Vigtighed eT Enheds-
lokomotivernes betydelige Mindreforbrug i Sammen
ligning med ældre Typer med 1�14 at Damptryk 
og lavere Damptemperatur. I den almindelige Drift 
er Kulforbruget pr. eff. Hestekrafttime ved en Fart 
af 100 km/T oftest 1,3 kg, medens 25 al Damptryk 
bringer dette ned paa 1,05 kg, beregnet efter Kul 
med et Varmeindhold af 7000 VE pr. kg. 

Flcrcylinder- og Koinpoundlolwmolivrr. 

Disse delvis sammenkædede Emner betyder in
genlunde nogen be teml Afgrænsning mellem An
v•en•delighe·den af To- eller FlercylincleTanor•dningen 
ellBr mell,em. 011kell og dobbelt Eksparnsim1. Ved høje 
Omdrejningstal er man tilbøjelig til al regne med 
stærke forstYTrende Bevæg-el er og Ul'Oligt Løb, og 
mener sig foTanl,ediget Lil at anv·ende udlignende 
Drivværk med tre Krumtappe forsat 120 Graider 
eller fire Krumtap·pe forsat 90 GradeT for hinanden. 
Men her skal nævnes et Eksempel, , om peger i en 
anden Retning. 

De trecylindrede Lokomotiv-er Type 03 var be
regnet til en •Mak imalha.stighed af 120 km/T. sva
rend,e Omdrejningstal af 320/Min. Det ansaas 
for al være del tilladelige, og at Tue- eller F.ire
cylill'deranordrung var nødvendig for at ophæve for
styrrende BevægelseT i Lok,omoti'vetis Læng,derelning, 
naar Omdrejningernes Antal korn højere o-p. Men 
Hurtigkørs,el Berlin-Hamborg har vist, at velhold-· 
t-e tocylindrede Lokomotiver, som fremfor alt er uden 
Slør i Aksel- og Taplejer, klarer sig godt vBd en 
Hastighed af 140 km/T. Det tocylindrede Drivværk 
har vist 'S'ig bed re egnet for store Hastigbed·er og 
mindre Krafty,delser, ,end man hidtil troede. kille-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

linien mellem to- og fl.ercylindr,ede Lokomotiver er 
saaledes blev-et uklar, og Afgørelsen om den i givet 
Fald bedst egnede Type er lettet ved Bortfald af 
formentlig nødvendige Hensyn. 

Kompom1dvirkning er for saa vidt kædet sam
men med Cylinderanballet, at man under Anvendelse 
af Heddamp kun i ganske sjældne Undlagels,estil
fælde tænker paa el tocylindret Kompoundlokomo
tiv. En s,aa:dan Undtagelse kan komme i Betragtning 
ved ]elle LokomotiveT med højt Damptryk, f. Eks. 
25 at, hvor Mulighed for en tilstrækkelig Afspæn
ding af Dampen ved enkelt E'kspansion ikke fore
ligger, og den paakræv-ed•e Trækkeevne ikke retfær
diggør Rirecyl inderdrivværk. Der-imod træder Tan
ken om Kompoundvirkning straks frem, naar man 
til større Ydelser og Hastiglrnder enten for at for
minc1ske Trykket paa Drivlappene eller for at faa 
et særligt roligt Løb at anvende Flercylinderdriv
værk. Men her-om foreLigger cl vigtigt Faktum. 

Kompoundvirkningen vilde i den teoretisk fuld
kåm11e Maskine ikke bringe nogen Varmebesparelse, 
men ved virkelige Vaa,ddampmaskiner kan Afkø-
1 ingstab og Indslrømningskond-en.sation bringes meget 
ned, og li geled es aft-ager Utætheds•- og Varmetab, 
naar man f.ord-eler Tryk- og Temperaturfalqet til 
lo Cylindre. Den dermed følgende Besparelse er -
omend af forskellig Størrels -e - tilstede under alle 
Forhold, naar der •bruges Vaaddamp. Heddampens 
Anvendelse i Kompoundmaiskinen maalle føre til en 
stærk N edsættels·e i Besparelsen, da Indstrømnings
korndensalion ·ikke forekommer, men man antog dog, 
at -d·er sparedes Damp ved Kompoundvirkningen. 
Erkendelsen af, at det ikke er saaledes, kom ved 
nogle for 12 Aar si-den afholdte Prøvekørsler med 
80 km's Ha,stighed og lige store Lokomotiver af 
begge Systemer. Indtil Middelydels·e var Tvillånglo
komotivet billigst, men ved større Ydelser hævdede 
Kompoundlokomotivet sig med en Besparelse paa 
3,5 pCt. Spørgsmaalel om, hvorledes Forholdet var 
ved andre Hast-igheder, f. Eks. 60 e11er 100 km/T., 
blev ikke afgjort, da andre v.igti-gere I'røver maalte 
gaa forud. Senere afholdte Prøver med samme Lo
komotiver har vist, al ved en Kraftydelse paa 1050 
eff. HK. var Kompoundlokomotivet det billigste, 
men ved mindre Ydelser viser det et Merforbrug 
paa indtil 20 pCt., naar man ser bort fra ·Miisfor
holdet mellem den store Maskine -og den lille Ar
bejdsydelse. 

Resultaterne peger i den Retning, a.t der med 
store 16 at-Kompoundlokomotiver opna,as et fordel
agtigt Dampforbrug ved Middelhastigheder og st-ore 
Kraftydelser. hvilket dog forsvinder helt ved de 
tørste Hastigheder. I Driftsgennemsnit er Tvilling

lokomotivet helt igennem bedre, tilmed naar det. 
rlrejer sig om Hurtigkørsel, hvortil det udlignende 
Firecylin-derdrivværk henv·iser. En Forbedring af 
Kompoundlokomotivet er kun mulig ved en Ændring 
af Cylindrene, saa Dampen faar slanke Kanaler med 
slore Gennemgang-stværsnit. 

Man maa derfor - maa.ske ikke uden Bekla
gelse - fastslaa, at den gamle Anskuelse, at et 
Firecylinder-Kompoundlokomot•iv i alle Tilfælde er 

Idealet af et Eksprestogslokomotiv, ikke er rigtig. 
Rent mekanisk er det med sit udlignende Drivværk 
en udpræget Løber, men det lykkes ikke ved store 
Haisbigheder og samme Arbejdsydelse at udnytte 
Dampen saa godt som i el Lokomotiv med enkelt 
Ekspansion. Drosselstedernes store Antal kræver en 
Udligning ved Tilmaaling af alle Kanaler over det 
relative Maal og Lillige slanke Føri11ger af Damp
sfrømmen, Bet-ingelser, som ikke er let at efter
komme i -store Cylind1erblokke. 

Omtales skal ogsaa Hurtigkørslen pRa Stræknin
gen Berlin-Hamborg, som i 1932 var skubbet saa 
stærkt i Forgrunden. Den Gang dr-ejede det sig om 
svære 1Feri•elog p-a.a i11'dlil 60 Vgl. og 120 km's Ha
stighed paa. horison-lal Bane. De indsatte Lokomo
tiver klarede sig godt og kørte med en Kedelvirk
ningsgrad paa 60 p.Ct. 115 km/T, med 60 V gl. og 
120 km/T. med 50 V gl. "Samtidig laa den Opgave 
for at undersøge F-orho.J. dene med et Reservelog for 
»Den fly,vende Ham·borg-er« for Øje. Derlil krævedei
en varig Hastighed af 130 km/T. paa horis-ontal
Strækning og var ·i Virkelig,heden et Spørgsmaal om 
N ormallokomotivels Brug-barhed til lette og meget 
hurtigkørende T-og. 

Lokomotivtyperne S 10 og 03 pTøvedes. S 10 viste 
ig for ømfindtlig, vel kørte de ved fuld Kedelydelse 

140 km/T. -over lange Strækningsafs11it med en 
Maalevogn og to Staalvogne og naaede paa et enkelt 
Sted 152 km/T., men de store Fladetryk paa Stang
lejeme gav Anledning til Varmløbning, saa S 10 
kund-e ikke komme i Betraglning. 

Med 03-Lokomotiverne gik det bedre. Dog viste 
der sig pa,a den. første Tur, hvortil a nven-dtes et 
Lokomotiv i den Vedligeholdelsesstand, som de •i Al
mindelighed er i Driften, forskellige Ulemper. Smaa 
Spillerum i Aksel- og Stanglejer, s•om ved 110 km's 
Hastighed ikke gjorde sig særligt gældend·e, med
førte ved 130--140 km'·s Fart banken og hamren, 
og beviste, at en omhyggelig Sammenpasning af 
Ak,sel- og Stanglejer er nødvendig til store Has•tig
heder. Efter at Lejerne var passet sammen, gennem
førtes Turen uden Ulemper. Med et an-det Lokomo
tiv af samme Type maatle Turen ·afbry-des, da 
Skruerne i en· Kobbels langs Oliekop knækkede, saa 
Olien spildtes. Det var dog ingen ,Skade af betydende 
Art; ejheller med et tredie Lokomotiv, hvor ·det ·ind
støbte Lej.ernetal ·i en Drivstang knækkede, men -det 
havd-e ogsaa løhet 144000 km. Bortset fra di:sse 
Uheld forløb 34 Prøveture med 3 forskellige Loko
motiver fuldstænd!ig glat. Togvægten· var paa de tre 
første Ture 15,3 Vgl.; derefter var der i Reglen 20 
V gl., dog var der paa fem Ture 24 V gl. 

Mrddelha.stigheden var af Hensyn til foreskrevne 
Hastighed,snedsætlel,ser forskellig og svingede mellem 
103,5 og 118,7 km/T. Den laveste Middelhastighed 
fremkom ved Standsning og Kø11sel paa veDS'tre Spor 
paa Grund af omfang,srige Sporarbejder. Til Sam
menligning ·kan nævnes, at »Den flyvende Hambor
ger« i Vinterkøreplanen 1933-34 havde en Middel
hastighed af 124 km/T. Den varige Hastighed med 
Damplokomotiv-er var oftest 130-135 km/T., den 
største 144 km/T.; men kun 139 km/T. med �4 Vgl. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Det imple Tvilli'llglokomotiv løb upaaklageligl. Det 
er værd at lægge mærke W, at den sædvanlige ,Ke
delgræns·e• (57 kg Damp pr. m2 Hedeflade i Timen) 
ikke naaede,s lilm"rmel e vis paa nogen af Tnrene. 
Dampudviklingen Jaa mellem 40 og fy{) kg pr. m" i 
'.nimen, saa Lokomotiverne blev ingenlunde overa1\
. trengl. Yde! en i Trækkrogen var mellem 547 og 
700 HK., men svi11gede ofte t omkring 600 HK. P,aa 
en af Turene med 24 Vgl. blev !gang ælningsevn·en 
nøjagtig undersøgt. 130 km's Hastighed naaede i 
330 til 44-0 .Sekunder paa. en Vejlængde mellem 8.0 
og 10,5 km og 100 km/T. i 200 til 2li-O Sekund•01· 
paa en Vejlængde af 3,5 til 4-,2 km. Fradraget Lil 
Igangsætning i Forhold til den samled-e Stræknings
længde er saalede ganske ·beskeden. 

He-ichsbalmoberrat, Prof., Dr. Ing. E. 11. H. Nord
ma.nn, om alli-d i Skrift og Tale har været Damp
lokomotivets varme Forkæmper. hvilket Lok. Tid. 
ogsaa. har bragt Vidnesbyrd om, ·skriv-er til Slut: 

Ingen vil nedsætte KunstvæTket Hurtigmotorvog
nen, men efter den livlige Reklame (Werbung) for 
den, maa her til ·Slut endnu en Gang betones, at 
selv med et , impelt Tvillinglokomoliv kan Hmtigtog
ljeneste af slor Værdi præsteres. Del gamle og dog 
unge Damplokomotiv, •der, aa længe JernbaTiedrif
len har været, har bestridt og endnu bestrider den 
overvejen-de Del af Trafikk,eu, · kulde man ikke træn
ge i Baggrunden, men drage dets hed le Egenskaber 
frem. 

MEDDELELSE TIL SAMTLIGE 

INTERESSENTER I STATSBANE, 

PERSONALETS SYGEKASSE 

ryor<lningen af Slatshanepersonalets Sygekas er, 
hvorved der bl. a. blev indført Sondring mellem de 
i Folkeforsikring loven -Forstand bemidlede og ube
midlede Intere ·sen ter, har nødvendiggjort U dfrordi
gelse af nye Medlemskort med nye lifedlemsnumre 
og med Angive! ·e af, til hvilken af forannævnte lo 
Grupper ·den enkelte Interessent hører. Paa de nye 
Kort, der er blaa og itrykt ,Stat- banepersonalets 
Sygekasse, Medlemskort« i Blindtryk, er anført 
»bem. « henhol<lsV'i-s ,ubem. « som Betegnelse for be
midlede henhold ·vis ubemidlede Interes en ter. End
videre har Sygekassernes Sammenlægning 11ødven
diggjort Indførelse a[ nye Lægedistrikt-Numre.

De nye Medlemskort skal anvendes fra 1. Januar 
1935 at regne, og fra samme Tid punkt ophører de 
gamle, med Guldtryk forsynede Karl al have Gyl
dighed. De nye Kort vil bhve ndsendt til Tjeneste
stederne i Løbet af December Maaned. De bedes ud
leveret til Interessenterne aa vidt muligt ved Løn
rnngs-(Pensiorrs-) udbetalingen pr. 1. Januar 1935, og 
S'amlidig hedes Int·eresse11terne aflevere de gamle 
Medlemskort. Da ·det er af v, enlh Betydning for 

Ekspeditionerne i Sygekassen, al der ikke efter 
Ibrugtagning af Karl med nye Numre fortsat an
Yendes Kort med ældre saada,rne - l1Yad der ogsaa 
vil kunne faa Ulemper for .Medlemmerne - skal
man indtrængende anmode luferet;senferue om al 

sørge for at faa de ældre Kort afleveret og bede 
Ek•sped'itionsslederne inleres ere sig v•irksomt for 
denne Afl.evering bl. a. ved Op-slag, ·nogle Dage for
inden Ombytningen skal finde ·Sted. De afleverede 
Kort ønskes inds-endt til Sygekas\-;en. Jernbane
lc:-cgerne er underrellet om Udsendelsen af nye Korl 
og anmodet om ved alle Henvendelse,· fra eller Be
søg hos )t:edlemmer al kræve det nye Kort forevist, 
saaledes at del undgaas, at de gamle Medlemsnumre 
efter 1. Januar 19B5 an føre. paa Recepter, An: øg
ninger m. m. 

DEN LOVPLIGTIGE SYGEFORSIKRING 

Socialmin.istm·iet har nu truffet Foran taltninger 
li! Etablering af KCYntrol med, hvorvidt d,e Personer 
mellem 21 og 60 Aar, der ifolge F'olkeforsikring,s
lovens § 11 er pHglige l'il at søge Optage] e i Syge
kas e, har opfyldt denne Pligt. 

Kontrollen skal udføres gennem Folkeregisirene, 
hvis Registerkort fremtidig skal indeholde Oplys
ning om ve<lkornme11<de Personel'S' Sygekasseforhold. 
For at sætte ·Folkeregisirene i Stand til at udføre 
denne Kontrol, har Socialministeriet i Cirkulære af 
28. November d. A. paa;Jagt-<le slat anerkendte Syge
kasser og Stalsbanepersonalets Sygekasse samt de
statskontrolerede Sygeforeninger inden 15. Februar
.193!5 al tilstille 1Folkeregistrene Fortegnelse over 
Medl-emmer, og det er derhos paalagt Folkeregistrene 
herefter at give Kommunalbe •tyrelsm'Ile Fortegnel'se 
over Personer mellem 21 og 60 Aar, der ikke findes 
opført pa·a Listerne over sygeforsikrede. Kommuner
ne skal da hos Per,soner, der har været Kravet -om 
Forsikring overhørig, foretage Opkrævning af den i 
Folkeforsikringsloven fastsatte Bøde paa lO Kr. 
aarlig. 

Det maa anbefales de forsikringspligtige, der ikke 
har opfyldt Lovens Krav om Sygeforsikring at tage 
Anledning af dette Socialmini,steriels sidste »Skurl 
for Boven• til srnarest muligt at søge 011tagelse. da 
det vel maa all'ses for nok saa fornuftigt, at �an 
i Stedet for at »erlægge« 10 Kr. aarlig i Bøde 
betaler et lignende Beløb for en Forsikring, der even
tuelt meget vel kan læn.kes at faa Interesse for 
enhver; man -0pnaar nemlig ved at blive bidrag
ydende Medlem nu for det første Ret Lil eventuell 
senere at bilve nydende Medlem, og for det andel 
sikrer man ig Adgang til •en vi Invaliderenle, og 
endelig tør vel de færreste se helt bort fra den 
Omstændighed, at Adgang-en til Aldersrente er be
tinget af, at Lovens Krav om Sygefors,ikring er op
fyldt. 

Som tidligere meddelt har saavel ny,clencle som 
bidragydende Medlemmer af Slats,ba neper.sonalets 
Sygekasse opfyldt Kravet om Sygefor.·ikring. 

A. Dureston.
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

' 

ANMELDELSE ,'\F FLYTNING 

l 1aa given Foran.cdning skal 111an henlede d'Hn. Med
lt'm11101·.- Op111,Nkso111h0d pa;1 . al ·1�lyln ing omg,rncnrle maa 
an111eldP, p,-ta Po,tknntorcL i det 11i,trikl, hvorfra 111Hll 
flylter. 

l',1a 1>o�tko11lon•1ne urllcvt·r t•s l·'lytteanrncldt·l,er -�·1.1-
ti,, og rlt > I t•r· af Vigliglwd. ;ti rier paa disse nn[ørt•: 
Navnet paa r!c Bl.1clc. 111a11 1nodtagor gennem PoHvæse
lll'I. Llndladcl,e hcr·af vil medfør·C' Standsning i Forsen
rlcl,·c af TilaclC'l. Eksp('c/ilion<'n. 

JULETRÆSFEST 

lla11sk Lnko111otiv111ands Forening. Aar·hus, afholder 
. lulctr,r cl. 6. Januar 19135 paa Øster·gades Hotel. Tiø1·-
11enC' møder ·1<1. 1 ·.30 og 1n111The1·cr ind i Salen Kl. 19.00. 
Pensionister· med Hustruer indbydes. Fes/udvalget.

TAK 

Hjertelig, Tak for udvist De-Ila.gel ·c ved vor kære 
Mand og rader, Loko111otivfø1·er Hj. Nielsens Død og 
TIC'gravelse. Tak for de . mukke Dekorationer fra Nyborg. 
Fr·edericia, Stn1e1·, Vtngaa, Viborg, Aarhus. Aalborg ·og 
Handers Afdelinger. 

Tak til truer. Aarhu. og Handcrs Afdelinger for Fa-
11t'l'lll'S Tilstedeværelse. Hr. Lokomotivfører .fob. Hansen, 
A>11'11us, takkC's hjertelig for den smukke Mindetale ved 
C ravcn. 

Hander·s. d. 6. Dcre111he1· 193A. 
Elisabeth Nielsen og Børn. 

1-J.jt•r·telig Tak for· al udvist Opmærksomhed ved mil
. Jubila•um. H. C. Hansen,

Lokomotivfører, Odense. 

E"h.icrg og Ho�kilde Afdeling hedes hermed modtage 
t•n hjcr telig Tak for udvi ·t Deltagelse ved vor lille Jørgens 
Dod og Begra vel sc. Oda og Gustm; T,oving, Esbjerg. 

JERNBANELÆGER 

Jernbanela•ge, Fr·k. Reinhard, 1 E Lægedistrikt, J{øben
havn. forandrer· fra t. Januar Hl35 sin Kon ultations
tid til Kl. 12½-13½. 

Oplaget som ek.-/rnordinære Medlemmer. 

J. Oktobl'r· 1934-: pens. Lokomotivfø1·e1· N. L. Jensen .
Aarhus. 

J. 1ovember· 1934: pens. Loko111olivfører V. Hansen,
Aar·hus, pens. Lokomotivfører H. C. Hansen, Korsør, og 
Lokomotivmester K. K. K rislen sen. Masnedsund. 

1.. December 1934: pens. Lokomotivfører J. D. Huher·t, 
Odense, og pens. Lokomotivfører M. l<'. H. P. Hansen, 
Aarhus, og pen:. Lokomotivfører P. A. Andertien, Aarhus. 

Tilladelse til af bytte Tjenestes/ed f'fler Ansøgning fm 
1.-2.-35.· 

Lokomotivfyrbøderne V. Hansen, ](alundborg, og J. Jør
gensen, Københavns Codsbanegaard . 

Afsked: 

Lokomotivfører A. r. Møller, Helsingør, efter Ansøg-
11 ing paa C rnnd af Svagelighed med Pension fra 28.--2. 
-35 (min. Afsked).

.� 50 Aar gammelt Specialfirma i Herreskræderi 
� ----

Klædni ng Vinterfra.kke 
• .. •1' 

' _ ..., De virlger eller Deres Smag blandt :SOO udsøgte 

Charles A. Hansen 
engelske og skotske Stoller og- vi syr del eller 

'.- Deres Ønske som llnesle HAllNDSYBT SKRÆDERI 
' ''l Ira Kr. 150,-. 

�:· 
Vesterbrogade 35 Skrædersyet Maal-Konfektion med Efterprøvning 

Telf. Eva 692 
i engelske og danske Stoffer fra ......... Kr. 98,-. '

: De Herrer Tjenestemænd tilbydes Konto til kontante Priser. 

Jernbanemænd! sov TRYGT 
HOTELNoRDLANDpaa BYENS ROLIGSTE HOTEL 

Varmt og koldt Vand, Telefon, Elevator, gratis Bad. : Væresier fra 400. 22 Vesterbrogade • København V. • C. 32 00 

Kunstige Tænder. Øjet faar Hvile Preben Jørgensen, 
Ny Over• eller Undermund med n i ,,Brillen" fra Thiele. l(arat Guldtand 28 Kr. - Omstilling Skrædermester. LEDIG 
12 Kr . - Reparationer fra 2 Kr. - I 115 Aar 11Brlller" Købmagergade 3. Alt udføres med Garanti. 
K a r I An d e r s e n, E n g h a ve p I ad s 3 Sammenlign vore Priser og Til- Jernbanegade 6. Tlf. Palæ 4707.

pasning med andres og døm selv. Leverand ø r  til D. S. B. Telef. Vester 511 x. Træffes 9-5, 6-7. Leverandør til Sygekassen. 

REDAJUION: Vesterbrogade 91, 1. Sal. København V. ANNONCE-EKSPEDITION: 
Telefon Vester 3016. Reventlowsgade 28, København V. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig. Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-4.
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. Postkonto 20 541. 
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