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Lokomoti ver paa Udstillingen 
i St. Louis. 

Af H. W. H a n b u ry. 

Af de mange smukke og imp )nerendll Byg
ningpr pall St. Loui s Udstillingen, d er for
tjener Omtale, kom mer "el i første Ræk ke den, 
der kaldes ) Bygningen for Transportmidlere. 
Den mangler maaske arkitektonidke Prydelspr, 
i Modsætning til andre af Udstillingons Byg
ninger, men dens massive Proportioner og 
bøjthfæ1vede Portalpr - i Unseende ikke 
ulig en statelig J t'rnhanpst/ltinn - gør nE' n 
til en imponerenne BYl? ninl,'skonstruktion og 
o"ergaas kun i Størrelse af ilen lanliøkono
miske Udstillingsby~ning . Df' n dækker pt 
Areal af I hl 2 Akres (OVH Il Tdr. Land) og 
er 1300 Fon Iling og !)2~ Fod bred . Dpr er 
ialt Ilnlagt 6,4 Kil t1 meter SkinnevE'j inenne 
Bygning, der i sig "il indeholde en af de si r
ligste Samlinger af Ln,k nmoti,"er og annet .af 
Jernhanernes Udstillingsmateriel, der nngpn
sinde 'er set. Det har ,ærtl t Hensigt en ved 
Udstilling at vise Lokom otivets Hi sturie gen
nem de hundrede Aar, det har eksisteret Ver
den over. 

En særlig Interesse ikke alene for Loko
motivmanden, men fur al le i Maskinindustrien, 
vil knytte sig til det Prøveanlæg for Loko
motiver, der instsJ)e res af .Pensy!vaniens 
Jernban eselskab. Det ligner i fle re Hen
seender det, der for nogle Allr siden var i 

Brug ved Purnue-U niversitetpt. De der ind
vundne Erfaringpr i I"oruindelse med for
skelli!!e "igtige Forandringer og Forbedringer vi l 
bli ve o"erført paa dtltte Anlæg. Det er Selskabets 
Hensigt at Jede disse Forsøgsrækker pan bedste 
fidenskabelige GrundI8!!, og man venter derfor at 
opn88 Resultater af blivende Værdi. Det 
f!-lr ste Forsøg vil gaa ud paa at sammenligne 
rie forskPlIige Lokomotivers Nyttevirkning, og 
vi 8ntager i Løbet af Dugen Tin at være i 
Stand til at hrskri ve Anlæget i Detaill er, og til
lige den h"ert Lokomotiv underk!lstede PrøfP. 
Af stor Iuteresse er Baltiruore og Ohi,) J ern
baneselskabs UdstilJinl!; der udstil les en næsten 
komplet Samling af de res Lokomotiver og 
Lokomot ivmod eller, bvert visende et Led i 
Kæden af ~'orherlringer, der stadig er bleven 
indført lige fra Benndelsen af forri ge Aar
hundrede og op til den sidstø Tid . 

Planen va r, at Maskinerne skulrle drives ved 
komp rimeret Luft, men blev snart opgi"et. 
Det eneste Lokomotiv, der "ises i Bevægelse, 
er et P ersontogslokomotiv, bygget til Cleve
land, Cincinnati, Chicago og St. Louis· Linien, 
almindelig kaldt,t , The Big-Fuure. I dette 
Tilfælde driq,s det ved Elektricitet. Denne 
Maskine er opstill et i Midten af Bygningen 

• og pr an brag t pas en 10 Fods Forhøjning, i 
hvi lken en Drpjeski re er nedlagt, der ogsaa 
drives ved Elektricitet. Vi baaber i en 
nær Fremtid at kunne give en detailleret .Be
skrivelse, ledsaget af Illustrationer af saadanne 



i50 

. M.a~kiner "g .Deit:\ deraf, som er af si'Prlig 

lutefl'SSe ()~ . torLedrst Konstruktion. Sum det 

lunde ,~ntes, er de For6'n~de 'Staters Frem

,i!lnjng paa langt nær den størstt', og det ' 

mas .sig.es, at den næsten indeholder en fuld

stændi(' Samlin, ; andre Lande, med Und · 

tageise af Tysklsnd., er i ringe Grad repræsen

terede . De Forenede Stater, Ka~ads og Tysk

land ~r de en.este Lande, der udstillet Loko

moti'er.. Af andre Udstillere' hn nævnes 

, EnghUl'd, Frsn'krig, Italien, Danmark, Japan, 

. Brasilien .og Meksiko, der er repræsenteredt:\ 

Ted. ·Tegning.er 0« Modeller samt Ting heu

høreftde til mere særlige Konetruktioner af 

Baneroes M.ateriel. 

Vi Til nu bl'gynde med en Besigtigelse af 

de F'orenede Staters Udstilling. En af dette 

Lsnde største Udstillere er , American -Loko

motive-Companyc, der er repræsenteret ved 

mere end et Dusin Maskiner, som viser derelI 

egen Praksis paa nogle af de vig

tigste amerikanske Baner. Dt:\n første Maskine i 

denne Groppe er ,Nr. 525e, en ,Consolida

tione-Maskine, bygget paa Richmond- Værk

stederne til ,ChElsapeake and Ohioc Jernbane

lIelskab med et Spormaal af 4 ' og 9 " . Det 

er en almindelig Maskine med Cylinderne 

udvendig paa Rammepladerne, hvilke har en 

Diameter af 22" med 28" Stempelslag. Gli

derne er Stempelglidenl og er 12" i Diameter. 

Kedlen, der er beregnet til et Arbejdstryk af 

~OO Pd. pr. K ,adrat-Tomme, . er af den ud

,idede ,Wagontop-Typec, er 10" i Diameter 

og har en total Hedeflade af 3,024 K vad rat

Fod, af hvilke 2,867 er Rørenes og 151 K va

drat-Fod Fyrkassens Hedeflade. Morboen i 

denne Kedel bæres af fi~e Vandrør , d~r udgaar 

fra FyrkassenB Rørvæg t.il .Dørpladen , Disse 

har Reldning i Fyrkassen, den ene Ende gasr 

ind i Rørvæggen lige under Rørsektionen og 

den anden i Dørpladen lige over Fyrdøren. 

Dette giver .en livlig Vandcirknlation. Ked

lens Rensehuller er skrueskaarne og forsynede 

med Pløkker af Kanonmet,al. 

Fyrkassen er 90" lang og 75" bred, med et 

Ristesreal af 46,87 Kvadrat· Fod. Driv- og 

Kobbelhjul er 56" i Diameter over Sporkran

sen. Hovedakslernes Dimensioner er 9\ / 2" i 

Diameter og 10 l' brede, medens de øvrige er 

benholds vis 9" og l O". 

Røgkammerdøren paa denne Maskine er af 

Støbt>jern og ~r uSlPdvaniig lilie, kon 24" 
Diameter. Den er uden Hængsler, men fast

holdes til Røgkammeret af 8 Tapper og 

Møtrikkttr. Skal omfattende Rep8ra ! i"/lf'r ~ urio: 

røres i RAghmmeret;' f'f det naturlig\'is nlld

,enrligt at aftage 'hple DMpladen. Den 

Ulpmpe, dH opstaaT hened, spr man bort fra, 

da Døren giver et uVHorrlentlig net Urlspendl', 

og dpnne ikke springer fra TPd stærk Ophed

ning, hvad der hyppi~t t-r Tilfældet meri Døre 

af almindel ig Konstruktion . Førerhuset . pr 

særdeles rummf1ligt ug hensigtsmæssigt ind

rettpt med Sæder fur sasTel Fwrer som Fyr

bøder. 
Tenderens Ramm('\plader er af amerikansk 

Typa, den bæres af to firebjulede Bogder. 

Tan ken er beregnet til et Rumfang af ca. 22 

Kubikmeter Vand, tillige et KulIum af 10 

Tons. 
I det følgf'nde gi ves nogle af de l'igtigste 

Mul: 
Tutal Hjulstand af Maskine 2i)' 3". 

Total Hjulst8nd af Maskine ug Tender 05' 
25 / ., . ' ... 

Antal af Kedelrør 370. 

Diameter af Kedelrør 2 " . 

Længde af Kedelrør 14' 9 ". 

Maskinens Vægt i tjenstfærdig Stand 83,14 Tons 

Tenderens - 03,20 
Totalvægt 136,39 -

Det næste Lokomotiv i denne Gruppe er 

,Nr. 2i\J9c, ogaaa af ,Consolidationc-Typen, 

men noget sværere hygget enrl ,Nr. 1l2iic . Det 

er konstrueret til de tunge Godstog paa New · 

York Central and Hodson River Railway-Com

pany Linien og er bygget paa Schenectady

Værkstederne. Maskinens Spormaal er 4' 8\ / 2 " . 

Kedlen, der har en bred Fyrkasse, har et 

Damptryk af 200 Pd . pr. K,adrat-Tomme. 

Dpn er forsynet med 2 oTale Fyrdøre og har 

en lotal Hedeflade af 3901,94 Kvadrat-Fod, af 

disse er 3693,29 Rørenes og 208,65 Kvadrat

Fod Fyrkass9ns Overflade. Diameter af Rund

kerllen er 81 ~ /8 ", medens Rørenes Antal er 

458, 2 Tommer i Iliameter og 15' og f) " 

lange. F Jrkassen fT 1051
/ 16 '. hiDg og 75 11:' 

bred . Restarealet er 54,9 Kvadrat Fod. Ram

U1t:\n paa dE<nne Maskine saavel som den 

foregaaende er af Støbestaal, hTilket i de 

SlIDere Aar hyppigt finder Anvendelse. Cytin-



derne er 23" i Diameter, med 32 ,. Stempelslag 
og er fvrRyntlt med Stempelglidere, Hancocks 
pneumatiske Cylinderudblæsningshaner anven
des, tre paa bver Cylinder. Maskinens V ægt 
i tjenstfærdig Stand er 117,32 Tuns, 10,27 
Tons bæres af Trucken og 87,05 af Driv- og 
Kobbelhjul. Tenderen, h vis Vægt i tjenst
færdig Stand tlr 61 Tons, er af noget størrtl 
Rumindhold end dtln, der hører til ,Nr. 6~5c, 
men ellers af samme Konstruktion. Den er 
bl'regnet til II.t rumme Cl. 26 Kubikmeter Vand 
og 12 Tons Kul. 

En tredie Maskine i Gruppen er ,Nr. 69 .1< . 
Kedlen har en bred Fyrkasse, næsten firkanttlt 
i Tværsnit og maaler 85" i Længde og 8i" 
i Bredde. Den totale Hedeflade er 3,097 
Kfadrat Fud, hvuraf 3,413 Kvadrat· F ud er 
Rørenes og 184 Kvadrat Fud Fyrkassens 
Overflade. Ristarealet 48,:} K Hldrat-Fod 
Rørenes Antal er 344 med en udvendig Dia
meter af 2" og en Længde af 19' ug I r," . 
. Fyrdøren, der har en mindre Dør, der kali 
bevæges om sin Midte, og SOUl F~lge hera t 
ka.ldes en dubbdt Fyrdør. er anbragt til ~'yr
kasspn. Dllnne Furm af Fyrdør brugtls 
hyppigst i Amerika, hvor Maskiner Ill lld urllde 
Fyrkasser er i Bru g. Den stø rre dier yrtr~ 
Dør bruges kun ved særlige Lpjlighedt'r, f. E ks. 
under meget stort Damvfvrbrug, h vor ell 
mere omhy~gelig Fyring er nødrelldig. Ddn 
indrll Dør er derfvr den, der oftest ulugl's. 

Rammepladerne er af Støbestaal, lig h Vtjr 
Plade bestaar af to 8tykhr, der er saUlledtl 
bag ,ed dtl bagesttl kotJled e Hjul. Furparti et 
er af almindelig Furm og afgivtlr Plllds ttl dll 
kotJlede Hjuls AkselktIsser, Ille ;!ens den bageste 
Del er en almindl"lig Støbestllal~plade, der 
bærer Truckens AkselkBsser. Cylinderen er 
201/»" i Diameter og har Il" Stempelglidertl . 
Stephensons Gliderbs.,·ægelsll er overvrdentli g 
praktisk arrangeret paa den ringe Plads, der 
er givet til Ophængning. 

Ven femte Maskine i R ækken er ,Nr. 112.5c, 
Fig. l, udstillet af det amerikanske Jern bane
selskab. Den er anbragt foran et Tog, be
stBaende af fire Vogne, udstillet af en ameri
kansk Vognfabrik og Jernstøberi og er bygget 
til Missouri Pacific- Railway-Co. Det er et 
Persontogslokomotiv med 6 koblede Hjul, 69" 
i Diameter, med en firehjulet Boggie foran og 
et Sæt Løbehjul, 49" i~Diameter. Fyrkassen 
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har radial Ms ti vning, er 78 l, lang lig 80 II 
bred. Dens R is tareal er 42,9 Kvadrat
Fod , Hedefldden 152 Kvadrat-Fud . De 256 

F ig. 1· 

:l1 /.,I Rør lHIT 2,778 Kva,Jrll t- F"d Hedeflade, 
ial t 2,9 30 IC vad rat· Fod. Rund kedl en er 64" i 
Diameter, og er belegnet _ til _ et~ Damptryk af 



152 

200 Pd.' pr. Kvadrat-Tm. Sum det vil ses af t il ~ TOlis -Kul, Væg ten 
Illustrationen, uhderstøttes Rundkedlen af fire t T 47'/ I T"lls. 
Tværfor binddser. Fødøvandet tilføres gennem 
to Injektorer, anbragt paa bøjre Side, den ene 
undtlr den anden. Dtl t .... Klap veuti ler tlr 
IIt øbt i et" lIl ed en enkd t Indgang til Ked leu 
RaOlmeu er af sa mUl e/,sat Type og enkel h!lg. 
l denne l\laskin e pr Vwgt fo n f' lrrle lt ligeli g, og 
11Itlll Dct! rllll mellefll rl e 1111 gfo ste Kob btll bjul og 
L \1 behj uleutl er fursyne dtl wed tre Bolt ell ulltH 
f ød Mid t .. o og c1!t.ff ll er ~:Hø lte ell tl r Owrl r,·j
ni llgspu lJ kt l:'T, omkri/lg hl'ilktl de bel'æl(ell for 
at gi f e mertl ell er mindrtl Vægt paa dtl kull
ledtl Hjul. M/lskinens Vceg t i tj enll tfærdig 
Staud tH 81// 2 Tons. 

·Cylindtl ren er 20 .1 i Dillm"h' r lIl ed 26" 
SLew pe) 1l1ag. Gliderne er Stempe~g lide r tl , Il" 

i Diaweter, med ~tel'hen sent!k G l id ~ 1 be væg bise, 
og bevægtls l1 enn ew eo Vug geaksel. Armene 
pu denue Vugge- elltlr Styriu!! slIkse l er au
lIragt paa Sllmme Si le, i St tl ,le t fur llI 'Jd ~a t 

billIInde ll , under en Viuk el af 18u Gr. 
D~ ull e Kon struktiun har IJl andt audrtl ~' Ol

dele dtl ll, lit der upuaas PI!1dsb ~s l'/l rblse , ug 
af dtm Gruud ~ r en FUJ dtl l i prakt isk li d U

IH!l' nde, da imaoge MtH!k iner af li weri kausk 
Fabrikat" hvur Gl ider bevægtlls t' ll 11 11 r V a ' r~t 

anbragt i ~ aWLUtlJjtræu g t ~' ur llJ, bt'l ydell ge 
V lIu skeli !! hed er er II}Js taat't. 

Efter IlUltm kall sk Skik bar A s k tl k as~ tlll i,,
gen Dæm pere, derifll d er de r a l. brag t ell 
Sk yde- t- lItH l'alddø r fur Reusllings- og au d re 
0 jew t'C1. D~lls Mll ugt l er pra\l t lsk Se t eu 
Nød,·e/l d 'ght' d )'lIa Gruud III' dell sture Ma' fl gdtl 
T ræ11ruer, der lilld es p!la Ilmerik/lfl Ske BlI flt'r, 
dl! GU ISltl l el lt'T bra-ndeud tl SUI!l lI kul kIl U . !lIl

twoc1 e di:>s!'. MilD h tl r derfor iu dretlet LI/Il
til l .. r.e'st' !eu paa furskelli g Maade. I uogle er 
eler 1111:' cl Tt'l!fo lw æssige M611tllU rum i Side rfIe . 
furIIo "g IHlIZ la ,et Hull er, og for at forhi fldet' 
t;dkastn iug af Gl ørler, er der fura n disse all 
bugl Fl t- lfærk af J erutrIlad . Dtltle Arra, ge 
lllt'I ,t i Forbiuct elstl merl Faldk lll p f'T alr l l' flrll 
paa dt' ll/ltl Mllskine. Kj,lpp ~ n er st.nt' !, Sllll 
l ede~, Ilt U,UIf dt' n IIlIblJ e" tømm es A, k .. kll sstln 
af ~ i !! Scl" MIISkin1'1I er u1 styret ru er! Tur
bin e ug DY(J I!~o til Fren. hrin gel se af elekt risk 
Ly s ; de er I!UIHllgt Side om Side pIIa 1'0 ldl e 
PIBlf, nn fl ran i Forerhuset. 1\ ' ndere r s Yanrl 
indhold er ca. 19 Kubikmeter og har Plads 

Fig. !I. 
Lnkom"til' til . Anh cme r Brl'\1' i I. g COI'1 ,omtionc. kon 

st r r rct af . A moriean Locomotil'c-Company«. 

Vi kommer nu t il :en sek8koblet Maskine, 
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Fig. ?, af omtrent 60 Tons V ægt. Den er 
bygget til Anheuser BUich Bryggerierne. 
Denne Maskine fryder l!ig med NafDet 
,Adolphusc og er, hvad udrendig Udseende 
angaar. det orubyggeligst forarbf'jrlede Loko-

' m(,tiv i Udstillingshygningen. Det er maIIlt 
merl kostbar, karmoisinrød FIlTvt' mt'd ffJTe-yldt 
St/lffeTing og d.-kor~ ret paa Førerhus og 
Ten rier med et mægtigt M,)Uugram i Sinober, 
8urt og GulLi. Løuestængerne t'T af polt'ret 
Messing, og alt, hvad der bar været muligt at 
fornikl!', KedelbeklædnirJg, Dvmen, ~andka8sen, 
Klukken og Kedelllrrnllturep, præsenterer sig 
i blændende :::lkin. 

Dlln resulterende Virkning af denne ødsle 
Udfuldning af - llid us sigll Kunst - klin man 
bedre furestille sig end ' btH!krive, og St't fra 
Lol!ornoti\"maurlens Standpunkt er SmIlgen vel 
t\ ivlsuw; men mlln kan sikkert gaa ud fra, at 
dt't vil være en urlmærket R-klarne f"r Bryg
geriets Øl, hvilket rel ogsaa bllr været dllu 
egentlige Hensigt. :::lom afsluttende Bemærk
Iling. om denne Fremtuning skal anført:ls, at 
Ek~ceIJtrikbøjlerne er ægte furgyldt. VI hllr 
Ikke til Hensigt at gile en Bt:I"krivølse Ilf 
MlIskiut'us Detailler, UJlln føreuLl vi gaae til 
dt'n "æste, kan ri ikktl afhulde o~ fr~ Ilt 
Il 'IJI C' dll OpmærksomhedIlu pall. Kuustrukti<;npp, 
fllr sila ridt det angur dtlt sture ,O,erhænge 
tJag pall Mllskin ~n; det er ikke mindrIl end 
lu', IUHalt fra Centrum af Dri\'bjultlt,. 

(Fortsættes.) 

Calais - Dowcr. 

At skahe en Turistfurbindelse. i d ... t Htlle en 
Trllfikfurbindelse mellem EngltiUd og Fastlandet 
uden at benytte Søen, er et Problem, hvormlld 
i de sidste halvthundr&de Aar baade Tekniker", 
og lJiplomater har beskæftiget sig. 

Siden i 1857 den franske Ingeniør Tbume de 
Gamond udllrbejdede Planerne til en J ern bane
tunnel under Kanalt'n, er der flere Gange 
gjort Tilløb til Løsningen af Problemet. Fra 
fransk Side har der været LovforSlag fremme 
om at bevilge de nød,endige Midler, og Glad· 
stone har i sin Tid forelagt det engelllke 
Parlament et Lovforslag, som tilstræbte at 
føre S!I~en i!; ennem . n .. n er imidlertig gen
tagne Gange strandet pall. de engelske 

Militæravtoriteters Ængstelser. De har været 
bange for, at en Tunnel, der mundede url i 
England, SKulde være farlig for Ørigets Sikkt'r
bed, 

Teknikerne lod sig imidlertid ik~e afskrække 
beraf. Efter Tunnelpr .. jt'kt 6t fulgte Projekt~t 

af en Bro, der raktIl fra den franske til den 
engelske Kyst. Men denue I,1e maatte opgives 
pall. Gruud af internatioualtl, d'ipluffiatiske Be
tænkeligheder. Nugltl Mt! fra Kysten tilhører 
Søen og Havet i samme Grad alle NationH, 
og der kan ikke slatIs Bro, tJlut furdi England 
og Flankrig er enige om det, efter tWill 

Alllægpt af en Bro vilde berøre Skibsfarten i 
Almindelighed. Kanalen er ,"ed sin Snæver
htd og Ttlage vanskelig nok Ilt passere i 
FUl H'j t'/l , den mest tJefilJTdede af tille Skibsvt'jt-, 
som den nu tngang er. 

Dug IIU er der dukket e'o hel ny Plan op, 
slJm Sj nes at have Betingelser for at kunne 
811 111 le a lle Anskuelser OUl Ijig og tJesejre de 
Iu(1 \ t:lndiug ... r, dH tidligere er rt'j~tll. 

Det 1J)' Projekt skyldes IlIgeniør Bunau
Vllrillll, som støtter sig til alle de Erfllriuger, 
wlln hidtil btlr indrundd plill Højbauer ug 
undt'ljordisktl Bliner. 

Bunau- Varilla kombinerer Tunnelen og 
Bruen. Fra Calais tikal tm Tun nt'! paa 27 
Kilow eters Læugde f"'TIl BIlneD uuder Havet 
lild til tre Kilumeter fra dt'n englllske Kyst. 
Her alJ!(t'gges eD klllJ sti~ ø, som bliver 
Støttrl ,uLktet fur en tre Kilumeter lang Bro, 
pall. h\ ilkeu Tuget suser "idere, højt hævtIt 
orer Bølgt'rue. DIl tekniske VaD8keligb~der, 
dtr frembyder sig ved Overgangen fra 
Tunnellln, er allt'rede oveHundne i adskillige 
J ero blioeanlit'g, i hvilken en underjordisk 
1hne gllaT OVd til at blire Iln Højullne. 

,Furdelene ved dtlt oy Projekt er de let ind· 
lyst'IJde, Ilt Skibsfarten ikke berøres, dll 9/10 af 
:::ltrækningen meJlt:lm Duwer og Calais vil bllve 

' indtagt!t af Tunnelt'u, og at Broen naar Bom 
hIl1st kan tilintetgøres at Euglænderne og med 
den deres nen øse Frygt for en Ijend~l g, 
militær Landgang. 

Da, bom dtlt tidligere er meddelt, franske 
og engelske Handelskamre er forenede i Ønsket 
om, at den fasle Forbindelsesvpj mellem Frank
rig og Rogland maatte blive til Virkelighed, 
har maaske Bunau-Varilll1s Plan større Chan
cer end nogen af de foregaaende. 



Spørgsmaalet om . det hele Foretagenrles 

Rentabilitet er jo forlængst tilfredsstill~nde 

besvaret gennem Tal, der synes beakedtmt og 

forsigtigt opstillede. 

Genetalforsaml ing. 

Efter Bestllmmel ;eo afh /lldt ,Danske Pri

vllo t baners Lokomotivfører- og Lokomotiv

fyrll øder-Forening c Generalforsamling i O,lense 

- Hotel ,N!1tiunalc - den 29de Avgust. 

Formanden, Lok f. Christiansen, . bød den 

ikke ineget talrige Forsamling Velkommen og 

spurgtp, om der var nogen, der h$fde noget 

at iud venrle imod DlIogsord enpo (d ette ,af 'der 

ingen, der havde) samt om Forsamlin" en 
" 

IIon erkendte, at Generllo l for~amlingen var 10'viig 

indfarslet (Spørgsmalllet bpsvart'des bekræf

tende ). 
Derefttr gik man oler tii ffir stl! Punkt 

paa Dagsordenen: B ~retning om FU l eningens 

Virksuruhed. Furmanden oplæste Bert'tniugtHl; 

af denne fremgik dt't, at der rar ført en' 

meget stor Korrespondl1nce, rl ", ls ill dt'of"r 

Fureningen, dels til de Baner:> Persunal ... , som 

endnu ikke har indmeldt t;ig, samt med Fur

retning sudvalgene fur de nye Hanellnlæg og. 

~ere Baners Bestyrelser. l'ulI~t ti . god 

kendtes. 
Punkt b. Kassereren. Lokf. R. Pde rst'Il, 

Odderbanen, fremlagrle Regll sklluet, men da 

~'ureninglln jo ikke har ut' stllat' t ret længe. 

kunde der seldølgelig ik ke være Till", OUl , at 

der faudt . s ~æ rli g sture Summer i Kassen. 

RegnsklIobet godkt'ndtes 

PUII],t c. l<'orllll111dt'n ophrste Furslagt' t til 

Rt'gler for Sllmarbt'jde mellem D. L. og L. F. 

og' D. P . L (tg L F. - Det te l<' oIslllog var 

pa8. tt Milde, som alholdt p:> i Fredericillo den ' 

~8 . Abj d. A ... ulevet tiltraadt IIf de respektire 

FU ' t'nin ger:; Repræst'utauter. Genera fur 

samlingt'n godkendte Oveft'r 'skomsten . 

Punkt d. F'ur:!hlg fra Vt'jle Afdding ao-

gaaende Oprettelse af ~n Hj ælvekasse Efter 

en Del DIskussion redtoges følgende Udtal~lse: 

,Ihforvel Tanken om- en stltldan Kas~ .. s Op

rette1st! hli r Forsamlingens Sympati, finder 

man dog, at Foreningen ikke i Øjeblikket 

magter denne Opgave. 
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Punkt e. Forslag fra Bornholms Afdeling 

om fælles Uniformsreglement; Hr. Andersen, 

Bornholm, udviklede nærmere, hvorled t' s de 

havde tænkt sig denne. Sag ordnet, mpn 

mente forøffi gt, det var bedst at, afvt'ntf', 

hrurlt'des U/liform s~8ge n filde spænde IIof verl 

Statsbanernt>. - D~ tt e vedtoges. 

Punkt f. Valg af Agitllotiullsudvalg. Til 

dette Udvt.Ig .valgt es L.,kfrb. Lennø, Aalborg, 

Lokf. Ove NielsPfl, Odder, Lukf. E. Jak Jbsen, 

Kuld ng, og Lokf. Larsen, Rønne. 

Punkt g. Skal Furpningt-n søge SlIm-

arbt-jrle med de andre Pri vatbane·Organisa

tioner? - FlIrOlauden oplJste, hvorled es TIl II n 

havde tænkt sig denne Sag ordnet" hvis d" 

andre Foreninger vilde I1I1Il. med d!util. For · 

sla get Jyd~r saalt·des: Hl'er ai de tre F"r

eninger rælgpr to 'Mand IIof deres Hovedbesty

rel se, og rlis~ e 6 Mand danner et · Fællesurl

valg, SOUl har Rt' t til at k"nstituHo sig som 

de selv finder fo~ godt. Til dette Udfalg 

sPIld fS alle Sager, red rørende hele Etaten , 

som skal furelægg es ente'n Re~tyrt'lsen for 

Bllnerne eller Ministeriet og Rigsdllgt'n, lige

Stl ltl U d \ alget ved personlig Furhandling hos 

de f •. rsk ellige A vtoritetar søger at fremme de 

el 'tIlt oelle Sager saa hurtigt og gorlt som 

muligt. - Forønigt er denne Tanke om 

Fællt'sod ralg hentet fra Statsbant'fnes Orga

nisationer, og de, der tid ligere ,ar Medlem~er 
IIf D. L. og L. fi'., har jo Erfaring for, at et 

saadullt Udvalg arbejder udmærket. - Det 

,il frtl rur Orgllonisations Side blive stIllet som 

Betin~ e lse fur . Sammenslutning, at de Lvkumu

ti\'m a'nd, som staar som Medlemmer af Pri

,atbanernes Forening, skal, fur at ,ed bli ve at 

,æl e i Foreningen, tillige rære Medlemmer af 

der es pgen Organisation. Efter at fl ere 

Medlemmer havde udtalt deres Til slutning til 

F urslage t., bemyndigedes FUlmanden til paa 

Pri vatllllne- Fvreningens Generalforsam Iing i 

Vt'jle den 25. SlIptember at forhandle om 

t'n e\!'ntuel .. Sammenslutning paa Grundlag af 

dt't oH'nfur citerede. 

Punkt h. Til Revisorer 

Mads~n, Vpjle-Vandel Banen, 

sell, Vt'jld Gife Banen. 

valgtes Lokf. 
og Lokf. Thue-

Punkt i. Formandens Dispositioner med 

Henllyn til Indskud og Kontingentbetalinger 

godkendtes. - Det vedtogEIs at udsætte Om

valg af Bestyrelse til næste Aar, da den nu-
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tært'lnde Best.yi"eise kun havde fungeret kort 
Tid. 

Da DlIgsordt'nen. derIlIed V8r untømt, 
sllittede FfJrmandt'n Generalf .. rsllmlinj;!en med 
0nskt't om, at Fo'rt'ningt'n OIa8 gila . frema.'l 
til Held o~ Lykke f"r Standen. 

Medlemslisten. 

Aalborg Afdeling. 
Lokomotivfører 1. S. JHC ,bl>en indmeirit I. 
A v~ust . 

I~okomotivfyrbl-lrlE'r 264 Jensen indmeldt l. 
Heptember 1904 . . 

Forskelligt. 

Den ny Brooklyn· Bro. 
Den Forbindelse mellem de to Storstæder, 

som ber er Tille om, er ikke den nylig f.uld
førte Brooklynbro Nr. 2. men en tredif', som 
netop DU er færdig . konstrueret, som skal paa
begyndes med det før~te og menes at kunne 
staa færdig i 1909. Omkostningerne ved 
dette tredje Brobygvings Kæmpeværk er be
regnet til omt.rt'nt 40 Mill. Kr. Den skal 
strække sig fra Canal-Strt' et i New-Yorks 
Sydende til Myrtbe-A venue i Brooklyn Og 

vil blive uhyre rigt ucistyret. Salliedes skal 
der f. Eks. Ilnbringes hængende HaHr omkring 
Bropillerne, 120 F'od o,er Florien; de ,il 
blive brugt som Udflugtssteder om Sommeren, 
da man her oppe fra fllar et glimren ie Blik 
ud ll\'er New-Yorks btogede Hameliv. 

De ny jydske Baner. 
Tbisted - Fjerritslev Jernbane ventes aabnet 

for Driften den 15. September I1g Holstebro
Herning Banen den 1. Oktuber. 

Fyrstinde Chlmay, 
der i sin Tid v/lkte Opsigt ved at forlade si n 
Mand for en Zigøjnermusikant Rigos Skyld og 
,ed ' at optræde i levende Tableauer pall. Pa
riservarietedrne, har nu ogsaa givet Rigo 

Løbepas for en italiensk Lokomotivfører 
Guillermo Ricardos Skyld og bar i disse Dage 
haft Bryllup med Ricardo i London. 

Før Bryllupet o\'e"rrakta en Repræsentant 
for Bruden Rigo 10,000' Kr. pall. Betingelse af, 
at han frafaldt alle yderligere Krav pall. Fyrst
inden. Rigo, som med Glæde gik ind paa 
Betingelsen, har nu engageret et Kapel og 
skal give Koncerter med dat i Berlin. 

De Nygifte tilbringer Hvedebrødsdagene i 
Paris. Hr. Hicardo har opgivet sin Stilling 
som Lokomotivfører, da hans Kone har Penge 
nok. 

At "faa Ord" paa sig. 

~Aa, ham, det er jo ham, der er saa - c 
(her følger en nærmere Angivelse af en mis
rekommanderende Egenskab). 

' ~Hvorfra ved Du det? Kendar Du ham?c 
~Nej, det er bare noS!et. jeg hørte.c 
~Er det længe siden, Du hørte det?e 
~Ja, det var ·rent tilfældigt, han kom paa 

Tille for længere Tid siden, trQr jeg. D.: t kan 
jo hænde, det er Snak alt sam~en. Men Du 
forstaar, uaar man hører en Hag om et Men
neske - e. 

,Jeg kan bekræfte, at det er bleven fortalt. 
Jeg kender Vedkowmende. Det kan godt 
være, kære Vell, Ilt han ,ed et· Tilfælde har 
faapt Skinnet en S:lIultl imod sig; men dd 
berettiger aldeles ikk.e til at sige: ~rlt't er 
ham, som - e. Der finde!! intet. MenneskE', 
som ikkP bar sine s~age 0jebMke.e 

~J8, men han har nu engang faaet Ord 
plla sig c 

~Faaet Ord! Ja, det er j~st det. Jeg 
t;kal sige Dig en Ting, d,er. finries ingen 
Handling, som ikke det bedste og største 
Menneske kan ~faa Ord pall. sige for, takket 
,ære Skvalderen, i hvis Tjeneste Du netf\p 
virkede. Man kån f. Eks. være sall. hæderlig 
og fil ttig som det bedste Menneske og allige· 
vel give Anledning til Hnak, SaB kan et tlaa
dant Tilfælde stemple en Mand t.il hans 
Dødsdag. Han bliver~det aldrig kvit. Det er 
en afl!kyelig C retfærdighed . -J eg kender Men
nesker - udmærkede Mennesker -, som er 
bleven ruinerede derved, aandeligt talt. O nder-
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tiden kan Folkesnakken vække op hos dem en . 
Mistillid, rlPr gør dem bitre og moralsk drager 
dem ned .c 

,Ja, det er sandt!c 
,J 8, er det ikb! Og derfor !3kal Du og 

dine Ligestillede, som femmelig sikkert ikke 
er en Sru ule liedrI', lade være at kaste Mis
twnksomhl'd orer et Menneske paa Grunrllag 
af en Samtale eller Episodl', sum I ikke kender 
nærmere og ikke har haft Ll'jlighed til at 
prøve om er sand. S i f. 

Verdens Undergang. 

,Jeg havde en forfærdelig Drøm den an
den Nat.,c sagde George Freeman fra New· 
Yor k i et Selskab af Venner forleden Aften 

,Fortæl os, hvad det var?c sagde en. 
, Wel, jeg drømte, at jeg var paa mit 

Kontor og saa ned paa Broadstreet, hvor der 
var en nsæd vanlig -Bevægelse paa Fortovet. 
Jeg lænede mig ud art Vinduet og spurgte: 

,Hvad er der i Vejen?c . 
,Verden er ved at gaa unrler, « sagde en 

eksalteret Mand og løb for at frelse sit Liv. 
I det samme spadserede William H. Wan

derbilt (Milliardæren) forbi. Jeg spurgte ham: 
,Billy, hvad kan Du gøre for at redde os?« 

. ,O~, thats all rigth, stol paa mig; ser Du, 
Jeg VII faa den himmelske Jernbane ført 
igennem til New-Yorks Central, og naar det 
afgørende Brag kommer, vil vi stige ind i et 
Særtog, og det Hele vil blive all rigth.( 

,Lad Toget vente et Øjeblik, til jeg faar 
sendt Bud op i Byen efter min Hustru og 
mine Børn.c 

,Skal skec, sagde William, og jeg kaldte 
derefter paa min Søn, der saa helt desperat 
ud, o.g intet Under, thi hano Hoved, syntes 
det mig, var dækket af svampagtige Udvækster 
af Form som Skakbrikker, Knægte, Dronnin
ger, Konger og Bønder, spredt over hele 
Hovedet paa en mærkelig- Maade. 

,Hvor har Du faaet dem fra?c 
,Det ved jeg ikke, de kom pludselig sidste 

Nat.c 

, Well, never mind, gaa hen til Din Moder 
og Familie og før dem straks ht'Tned .c 

Faa Minutter efter harde jeg telefonisk 
Forbindelse med min SØD, der sagde: ,Morfer 
~r hos Macy's (et Modemagasin), hvad skal 
Jeg gøre?c . 

,Store Himmel«, skreg j~g' ,hun er altid 
hos Macy'~, hent bende c, to'rdnerle jer, og 
hegyndte at samle mine Væro1papirt'r. I 
Mellemtiden gik William H. og kastl'de Uloligt! 
Blikke op til Himlen. ,Ahc mumlede han 
,der kommer det.« ' , 

,Hvad kommpr?c !lpurgte jt'g. 
,Toget fra Himmelt'n!c srarede han gud

hengivent. 
Jeg saa op, og omtrent hundrede Mil borte 

i Z~nith observerede jeg et . langt Tog med 
Pulmann Sovevogne fal e igenneru Rummet 
med en kometlignenqe Hastighed. Toget 
st.oppede, og adskillige Balloner dalede ned 
paa Hjørnet af Broad og Wllllstreet. Der var 
stor R!ft om at faa Plads, men William H. 
havde reserveret sig en hel Afdeling for ikke 
at komme sammen med Mængden . Min 

. Hustru kom nl·ed sine PakkeT; vi steg ind i 
Toget og lod det afgaa William H. fik den 
passende Bestilling at give os gennemgaaende 
Billetter, og vi Rusede kort efter gennem 
Rummet med en HastighE'd af 42,005 miles 
pr. Sekund. Da det første Sekund efter Af
gang var forløbet, hørte vi en hvislende Lyd, 
som .naar man skydflr en vaad Kineser af, og 
da n ~aa nod mod Jorden, var den virkelig 
g~llet under; ~e~ lig~ede pn afskudt Torpedo. 
VI fortsatte Imidlertid Rejsen, men da vi 
hafde de.n himmelske Port i Sigtp, hørtes et 
skrækkeligt Brar, og det HeJe indhylledes i 
Damp . . K~dlen var. eksp.loderet. Jeg greb 
ganske IDstlDktsmæsslg mm Hustru i Haaret 
for at redde hendes Liv, men vi faldt begge 
som Raketstilke gennem Luften. Det næ~tp 
jeg hørt p, var min Hustrus Stemmp, de; 
sagde: ,George, hvad bestiller Du der paa 
Gulfe.t? Kom i Seng igen og lig ikke der 
og SpI.J tosse.t Mande. Jeg krøb i Seng igen, 
men Jeg enndrer, at Lagenet far oversaaet 
med G:aasefjer, og jeg havde en væmmelig 
Smag l Munden, lThe Locomotive). 

Udgaa~ ~ Gs-dge maøanedli g. Abonnementsprisen. er l Kr. halvaarlig. Averti!\sementsprisen er paa Omslagets 
s c I e 15 . og paa Omslaget s andre Sider 12 ø. pr. mm. Plads i Spalt ebredde 11 a l v a a r 11 g. 

. . Spaltebredden er fl8 mm 
, . Samtlige paa Omslaget tegnede Annoncer rre staaende mindst '{ Aar 

I Slutmngen af Teksten optaget! Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. P etitJinie eJler' dens' Plads, med Fradra'" 
. ~f 20 pCt. for st aaende Annoncer. o 

Telefon 123. E kspeditIOn: Got.hersgade Nr 29, I. S., Fredericia. Telefon 123 • 

• Fredericia Dagblad«s Bogtrykkeri, Fredericia. 
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