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Konditioner og Betingelser 
for Levering af tibjnlede Httj• og Lav-

trykslokomotiver med Tendere af 
Model 1898, Litr. M. 

4.4. Kedelbeklædning. 
Kedlen, Fyrkassekappen og Domen skal 

være dækket med Mag~esia, 46 og 60 mm. 
for Rondkedlen og 32 mm. Tykkelse for Fyr-
kassekappen og Domen, det hele dækkes med 
blanke, sibiriske l mm. Jernplader eller Hock-
glantzblech (fra Peter Harkort og Søn i Dois-
bnrg), der fastholdes ved Metalbaand. Dom-
beklædningen akal være af 2 mm. Tr:ekuls-
jern (cbarooal iron), godt optrukken og males. 

45. Montage. 
Maskinen skal være forsynet med: 
To Richiudsons eller Crosby Sikkerheds-

ventiler, 65 mm. i Diam., af Meta!, med Metal-
sæder anbragt påa Domens Top, 

Et Scbåtfer og Budenbergs Manometer, 15 
Centimeter i Diam., der i det mindste kan 
vise et Tryk af 20 Kg. pr. 

En Kontrolhane. 
To Sæt Vandstandsbaner med Vandstands-

glas, Dewrance's Patent, fra Dewrance og Co., 
London. Glassene skal være 15 mm. udv. 
Diam. og 245 mm. lange, forsynet med Glas-
skærm og Udblæsningsrør til Askeka1sen. 

En Dampklokke af Digelstaal, System R. 
Latowsky, Breslan, Type 33. 

To Dampfløjter af Metal til henholdsvis 
Ranger- og .Alarmsignaler. Togfløjten · skal 
kunne bringes til at lyde fra Toget . ved en 
Togline. Fløjterne skal være af samme Type 
soin de for de finske Statsbaner normerede. 

Fløjterne, Manomet1,ret, 'Varmeventilen1 

Dåmpklokken og Cylindersmøreapparaterne 
modtager frisk Kedeldamp fra Toppen af Do• 
men gennem et TiJførselsrør, som fører til et 
Dampfordelingsstykke, anbragt pas Fyrkasse-
kappen. 

En Blæser af Metal, som bevæges fra Fører• 
husets venstre Side. 

Udblæsningsventiler, to for hver Cylinder 
en for hver Gliderkasse med Trækkemeka-
nisme. 

En Nathans tredobbelt Lubukater, inde-
holdende mindst 1,5 Liter Olie, med Tilførsels-
rør af Kobber til hver Gliderkasse og Luft-
pumpen. 

Oliekoppen med indstillelig Fødning til 
begge Gliderkasser og Luftpumpen for det 
Tilfælde, at Lubukateren skulde blive utjenst-
dygtig. 

En Afblæsningshane af Metal, anbragt pas 
Saddelpladen. 

Et komplet Sæt Tilbehør med Tiuftpumpe• 
regulator og Luftreguleringsventil til Vedlige-
holdelse af konstant Tryk i Togledningen, til 
Westinehouse11 Lufttrykbremse (evropæi1k), der 



· virker paa alle de koblede Hjo.1. Dampveo• 
tiler, T, ykmaalere og Rør til To1gopvarmoio2 
skal · være vel beklædte, Slangerne skal have 
Goolde M.oodetykker. 

En Dtians pneumatisk Sander arrangeres 
for fremaduaende Bevægelst, 

46. Lanterner. 
Lokomotivet skal være forsynet med : 
Tre Frontlanterner, alle af samme Stør-

relse, med ofarvet Glas, den ene anbringes 
ved Foden af Sko,steneo og de to andre paa 
Botførplankeo; dt1soden anhringes en stor 
L11mpe i Førerhusets Loft. I alle disse Lam-
per brændes Gas, som. tilføres fra Beholderen 
paa Tenderen. Gasarrangementet forfærdi1?es 

. efter System: J alias Pinttich i Berlin, T11ligtl 
skal f o,efiodes to Vandstands-, en .llano• 
meter- og en Haandsignallygte. 

47. Værktøj . 
Paa hver Maskine skal forefindes følgende 

Værktøj: 
Et Sæt indsatte Nøgler, foruden to Top• 

og to lokkede Nøgler til Rensepropperne, des-
foruden et stort og et lille VendPjt>rn En 2 
Kg. og en mindre Staalbammtir, en Økse, fire 
Mejsler, en Kobber- og en Blyhammer, to Ko-
ben, 2 10-Tons forskydelige Donkrafte, fire 
Oliekander, en Talgbeholder af Kobber, en 
Talgbeholder af Blik, en Rørekraber, en Stem-
mer til Støtter og Støttebolte, seks Rørprop-
per, en Skovl, en Askerager: og en Brækstang, 
for det Tilfælde, at Brændselsemnet bliver Kol. 

HereftM følger Tenderens B ... skrivelse, men 
da dens F~rm og Indretning er ganske al-
mindelig, og de Prøver, der foretages, er de 
samme som for lignende Materiale til Maski-
ner, mener vi at kunne undlade at give den 
i Oversættelse, - dog noterer vi, at der fin-
des to Frontlanterner med rødt Glas paa 
Tenderens Buft't1rplanke, og ovenover disse en 
tredie Lanterne, der li~esom de forreste op-
lyses med Gas. 

Il. Bøtingelser for Kontrakt. 
Maskiner og Tendere skal forfærdiges i 

nøje Overensetemmel11e med disse Betingelser 
og efter de fra Maskinkontoret tilst'ndte Teg-
ninger. Hvor Teeningerne ikke svarer til Be-
stemmelserne i Konditionerne skal de sidst-
nævnte først og fremmest følges. Hvis Tvivl 
skulrle opstaa med ·Hensyn tiJ den rette 
Forstaaelse af 'tegningerne, maa Fabrikanten 
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ikke draire Fordel af disse Omstændiirbeder, 
men forlange skriftlig Forklaring fra 1l1&skio-
kontoret. Paa samme Maade skal Ma~kin-
dirl'ktørens eller den Ttlsynsbavendes Tilhtdelt1e 
indht>ntes i Tilf1Plde af, at Afvigelser fra disse 
Betingelser og Te11ninger gøres nudvendig; 
ogsaa til mindre Forandringer i Konstruktion af 
Lokomotiv og T.-nder skal Fabrikanten ind-
hente særlig Tilladelse. 

62. Tilsyn. 
Msskindirektøren skal b&l'e Ret til ved en 

eller flere Tiisynsbavende at kontrollere eaa-
vel Furarbej,Msen som Materialerne, der be-
nyttes til Ordrens Udførelse. 

I dette Øjemed akal Fabrikanten, fjorten 
Dage førend Arbt>jdet paahefyodes, give skrift- . • 
lig Meddelelae herom. Dt:!n Tih1yo11baveode 
skal til enhver Tid have Adgang til- alle Værk-.,__ 
steder, hvor .Muterialer til disse l,okomotiver 
og Tendere bearbejdes· og opstilles. Alle i 
disse Betingelser foreskrt-vne Prøver saavel 
som de, den Tilsynshavende anser for nød-
vendige, udføres paB Få.hr1kant"ns Bekostning, 
og skal han paa Forlangende oden Vederlag 
odlaane det fornørloe Værktøj ott Apparater 
og gh·e fornøden Hjælp· til de U odersøgeiser 
og Pu,ver, der foretages. Alle Dele, som er 
prøvet af den Tilsynshavende, skal godkende& 
og eventuelt med nye paa Fabrikan-
tens Bt'k~stning. Prøve foretag.-s paa pCt. 
af alle forskellige Dele, herfra unota2et Fjedre 
og Kedelplader ; men den Tilsynshavende skal 
i ethvert Tilfælde have Ret til i det miorlste 
at udvælge Pt Stykke af hver Slags til Prøve. 
Kasserede Materialer og færdigt Arbejoe maa 
ikke senere benyttes til Ordren. Alle den 
T1lsyosbavendes Besværinger og Anma'rknin-
Jrer rettes til Chefen for vtidkommende Fabrik, 
og bar denne uopholdelig at berigtiee Ft'jleoe. 

Den endelige UndersøgPlse og Morlt.agels1 
af Lokomotiver og Tendere besørge• af'Maskin-
direktøren, etter at Maskiner og Tendere er 
leveret pøa Spor paa de fipske Statsbaner. 

63. Aflevering. 
.Maøkinerne og TendMne leveres paa Spor 

i 1nbejdsdygtig Stand, fuldt færdiire og kom-
plette, paa det i Kontrakten niermere beteg-
·nede Sted, samt indenfor en fastsat Tidsfrist. 
D1rt'ktionen betaler lodførseh1tolden oit er 
ansvarlig for, at Losningen udføres med størst 
mulig Hurtighed efLer Skibets Ankomst til 
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Kajen. Der bn ikke røres Fordring_ pa~ Over-
li1uredagspeuge til Skibet, medmiådre det 
uuodga11t11igt bliver opholdt. · Paa samme 
Maade vil enkelte Dt1le blive transporteret frit 
til Opstillingsværkstedet, hvor al Arbejds-
man,døbjælp ydes gratis. 

64 . . Bøder. 
Hvis Maskinerne ikke er færdige til den i 

Kontrakten fastsatte Tid, skal Leverandøren 
. betale en daglig Mulkt af 6 Pouods Sterling 

(~O Kr.) for hvtor resterendt! Maskine. 
Bøderne fradrages ved U dbt!talingen at 

Beløhet 
Hvis Ordren ikke er E>frektueret senest tre 

.Maaneder efter den i Kontraktt1n fsstsatte Tut, 
er denne bruitt, og _Laverandøren btotall!r Bø-
den som ovenfor auført for hver restl!r"nde 
Maskine. Disse B.tder fradral!'es i _dtit Btiløb, 
der udbetal"s l~everanditren. Hvis intet ell~r 
kun et ot.1lstr:ekkt1ligt B_eløb haves til R11atlig-
bed, betalt's Blfden med rede Penge, 

6~. Ovt!rdra,zelse af Arbejde. 
Det er udtrykkelig forhu'1t Fabrikanten at 

overdraee Arhtojrlet psa anden Haand uden 
Duektionens Vidende. 

66 . Bt1talin,z. 
Betalingen for M11skinerne erlæa-ges i Va-

luta efter Lever•ndørens Ønske enten fra 
Hovedkontur"t htir i Ht! li1ingfors eller Veksler, 
trukne paa Finlsnrls Bank ved dens Korre-
spondenter, Roth~hild and Son11, London, d~ 
Rotbi;childe f, lires, Paris, von Rothllch1ld & 
8ohne, Frankfurt am M11in, eller til 7.r, 1,Ct. 
af F11kturabt1l0bet for hver dt!lvise Le,enog 
mod at vedlægl!'e følgende Dokumeut~r : 
a) F11kturaen, b) den Ti11Jyn11h11vendes Attt>st, 
c) dt!t originale Fr11gthrev, d) den originalt! 
A.ssarancepulic-. med fuldt indbetalt A ssursrice-
præmie fur Fakturab11løbet med Tillæl!' af 10 
pCt., alt undertegnet af den Tilsynshavt1nde, 
hv•,reft"r de rt>st"rende ~5 pCt. betales, saa-
snart Ma~kinerne er afl&vl'rede og godkendt!!. 

67. Uuverensstemwelser. 
Stridst1pørgsmllal l\g Uoverensstemmelser af 

enhver Art, som ma11tte opstaa med' Htmsyn 
til Kontrakten, hvart enten aet er oodn Ar-
bejdets U dfør11lst1 eller vtid dt1ts Fulrlendelt1P, 
afgøres Vt'd :Voldgift her i Hdsingf!)rs, Hver 
af de koatrahere11de Psrter orlvælg"r to T1l-
lidsm'ænd, som da urlgør Voldgiftskomiteen. 
Disse af~iver Kendelse i Sagen; mtm ha.r den 

ene eller ande-q Part ikke forinden en Maa-
ned, regnet fra Datoen, Meddelelse er givet 
herom, foretrukket denne Afizørelse, maa dette 
paa inizen Vit1 forhale Sal!'en; de to andre 
Tillidsmænd vælger da en Komite og er da 
fold kompetent. Begge Parter er da uvæizer-
lig bonden til den trufne Mrørelse. Komiteen 
afgør Stridi,zhedern~ nd simpelt Flertal. 

68. Tilbud. 
Fabrikanten sender sit Tilbud i nøjagtig 

samme Form som vedlagte til Direktionen for 
de finske Statsbaner, Helsingfors, ikke senere 
end Kl. lj Middag. - - - - - - - -
- - - Saad~nne Tilbud skal være ond~r-
te1?nede, daterPde og mærket ,Tender for 
Luo,,motivesc (,T,lbod paa Lokomot1verc). 

Dd indsendte Tilbud vil strak1 blive 111b-

nede og oodt1?S0izte. Tilbud, der indgaar 
senere, tages intPt Hensyn til. 

Tilbud, der ikke er besvarede inden fjorten 
Dage fra ovennævnte Dato, er ikke antBIZP,e. 
O1rt!ktionen fnrplil!'ter sig ikke til at antage 
d"t laveste Bud eller overhovedet noget af 
T1lhadPne. · 

Maskinkontoret i Helsingfors, Oktober 19Ql. 
K, A. N o r d m an, 

Har F~hrihnten saa efter disse Betingelser 
ej11rt sit Orerslag og t1at sin Pris, hvor eget 
Udhy1te ikke er det eneste af~øreode, men 
Hensyn til Kookur,enteroe oizsaa 1ZØr sig 
stærkt gældende, staar der da till,al!'e at o~-
fylrle nedtma11f,me Blanket, dt!r sum ht!le Kon-
trakten, er sff11ttt1t paa _engPlsk. 

,Tender for Six Wbt>els Coopled Bol!'ie 
Pa11sen1Zer Engines with T"nder. To the 
811arrt of Dirt>ctors of the Finland-state Rail• 
ways, Helsinefors. Gent 1emen: ..• . onder-
iJi(lned hereby c,fr"r to build • .. . at .. .. 
works . .. , . situatert in .. ... .. in atriet 
11cc11rdance w1th your spec fications and dra-
WlnRR hnPto anoPxed and o~on tbe tnms and 
conditioos ther.eio stated, and within the • . • . 
. • . . . of . . . ·• . 190. . • • . deliver on railø 
under steam in Han1; 0 ... .. boizie engines 
and tenrlers for thti 11nm •••• for each enl!ine 
w1th tender. Tbis tønder is kPpt open to the 
. . .. , and in event of the wnule of the above 
or any less numb"r, whicb you may assign 
to os, is bt>ing aecepted, we oodertake to exe-
cute a formal contnct if and when called 
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upon by you to do ao, - Contraotors signa• 
. ture : . D:o . . , addres . • . . Date : 

Hjælpetog paa Pensylva.nie-
samt Chikago- og Nord,est-Banen. 

Paa Pensylvanie-Banen er der stationeret 
Hjælpetog paa alle vigtige Knude- og Ende-
11tationer og desuden for hver 80 Km, Afstand. 
Opsynet med disse Tog er underlagt en Værk-
mester samt en Opsynsmand, der tillige be-
tjener Dampkranen. Naar Toget ikke er i 
Funktion, indsættes det i Vognværkstedet paa 
et særligt Spor, som or beliggende i umiddel-
bar Nærhed af Værktøjsmagasinet. Kranens 
Ktdel henstaar stadig under Damp. Ved hvert 
Tog er en bestemt Mand ansnrlig for Værk-
tøjet og andre til Vognens Udrustning hørende 
Genstandes Tilstand, hvilke han rekvirerer fra 
Magasinet. Ved indtrufne Uheld udleverer 
han Værktøjet og passer, at alt er tilstede før 
Togets Afgang. Som Regel følger 8 a. 10 
Arbejdere med dette, dog er et større Antal 
nødvendigt, alt efter Uheldets Art; disse 
Arbejdere udkommanderes fra Vognværkstedet, 
hvor der om Natten stedse staar ca. !O .Mand 
til Disposition. Saafremt der findes saarede 
Passagerer fra Uheldet, afsendes uopholdelig 
en Sygevogn med Læge til Ulykkesstedet. 
Hjælpetogets Hove.dopøave er at bortskaffe alle 
Forbindringar for Trafikken, saa at Strækningen 
snarest bliver farbar; . desuden skal det redde 
det mest mulige Gods fra de havarerede 
Vogne, hvorved Beløbet til Skadeserstatning 
reduceres til det mindst mulige. 

Toget medfarer 25 Sæt Overtrækstøj af 
hvidt Lærred, som benyttes af Mandskabet, 

, naar dette er beskæftiget ved en Kød ladning, 
dernæst et stort Antal Kornsække og Pre-
øenninJ!er .til at optage og tildække Korn og 
andre Varer med. Ret ofte forekommer Uheld 
v9d, a.t Dørene paa de belastede, trag~formede 
Kulvogne under Kørselen aabner sig. Kullene, 
som, derved lægger sig paa Skinnerne, bevirker 
da Sporafløbet. , Til Opsamling af Kullene 

. anvendes en nie~ført Spand. Denne stilles 
· paa Jorden,· skovles fuld, hæves op ved Kra-

nen og tømmes ved at aabne Bunden i en 
under denne ataaende Vogn. · Ligger Kullene 

spredt over en større Del af Strækningen, 
trækkes en særlig hertil indrettet og medbragt 
Skovl langs Jorden for at sammenskrabe disse. 

Banelegemets Resta vrering paah viler det 
Mandskab, der sæd \'anlig sørger for Stræk~ 
ningens Vedligeholdelse. Ethvert Hjælpetog 
medfører en Dampkran med 76 Tons Bære-
evne. Krogen bevæger sig i en Kreds med 
.en Radius paa 4,8 Meter. _Kranens Prøve-
belastning udgør 100 Tons. Til hurtigere 
Løftning af lettere Genstande er en særlig 
Krog for Baanden. For god Belysning tr der 
sørget. Oliebeholderen tilføres Luft gennem 
en Lµftpumpe. Med Kranen løber en aab1n 
Godsvogn, hvorpaa er anbragt sværere Værk-
tøj, flere monterede Trucker, Ski'nner og lange 
Træstykker. Dernæst medfører Toget 2 Vært-
tøjsvogne, hvis Vognkasser er H Meter lange. 
Paa Siderne og i- Enderne af disse findes Døre 
og en aaben Perron; men ellers er de bygget 
som almindelige Personvogn9 med to toakslede 
Trucker. Under Vognkassens Midte er anbragt 
en Beholder til Værktøj. Den første Vogn 
tjener til Opbevaring af mindre Værktøjer, 
saasom Vandtryks-Hejseapparater, Baneværktøj, 
Brækjærn, Slæder, Skovle og Skruenøgler 
samt tilsvarende Kasser og Rum. 

Den anden Vogn er i Midten afskildret ved 
en Tværvæg. Den ene Afdeling af de derved 
fremkomne Rum indeholder langs Væggene 
en Række Beholdere for smaat Værktøj, i 
Midten en bred Gang. Denne Del af Vognen 
tjener Mandskabet til Opholdssted under 
Kørselen . Til Værkmesterens og Opsynsmandens 
Disposition er anbragt smaa Pulte paa Tvær-
væggen. Den anden Afdeling bar bred~, dybe 
Beholdere til Tove, Stropper, Kæder og Tallier. 
I de'n yderste Ende staar en lille Ovn og 
Skabe til Fødevarer. Beholderne er forsynede 
med Hynder og kan benyttes som Sovesteder 
eller som midlertidigt Leje for Tilskadekomne. 

Udstyrelsen omfatter dels almindelige, dels 
særlig konstruerede Værktøjer og Apparater, 
der fra Begyndelsen egentlig kun tjente som 
Fyldegods, men afterhaanden ved Forbedringer · 
har naaet sin nuværende tidssvarende Form. 
Til Eksempel maatte forskelligt Værktøj 
omdannes, den Gang Træ-Trucke erstattedes 
med Jern-Trucke. Blandt dette Værktøj 
findes ogsaa en Løftebjælke, i ·hvis Midte 
Kranen~ Krog passei'; paa. Enderne anbringes 
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Tovatropper, som i den nederste Ende ved 
Hjælp .af Krogen samles under Vognens Truck. 
Vil man kun løfte den ene Vognende, eller 
vil man vippe Vognen om paa Siden, benyt-
tes kun den ene Strop. Krogen paa Kranen 
er forskellig til Træ- eller Jern-Trucke. 

· I Stedet for Tovstr<>pper kan •lgsaa anvendes 
runde Stænger med en Krog i hver Ende, 

· som saa anbringes paa den omtalte Løftebjælke. 
Dernæst tindes ogsaa særlige Kæder til Løftning 
af Hjulstel, Kroge m13d skarpe Spidser, som i 
Fo, bindelse med Tove tjener til at løfte eller 
borttrække spærrende Hindringer, Kæder med 
stigbøjleformede Jerndele, der hurtig kan 
kastes om Bomme, Bjælker o. m. a., et 
Smedejernsstykke til at anbringe tværs over 
Fyrbullet i Fyrkassen for derveii at kunne 
trække Lokomativet . baglængs, Staaltraadstove 
med Kædeled i hver Enrle til at lægge om 
Lokomotivkedlen for at løfte denne. Alle disse 

_ Værktøjer er indrettet til hurtig Indfatning i 
Ringe eller Kædeled. 

Udrustningen af Hjælpetog paa Chikago 
og Nordvest-Banen er akkurat det samme. 
Der anvendes en 60 Tons Dampkran, der dog 
ikke stadig staar med Damp, da Erfaring har 
vi@t, at den fornødne Damp stedse er tilveje-
bragt, inden Toget har naaet sit Bestemmelses-
sted. Om Dagen tilkaldes Hjælpemandskabet 
fra Værkstederne ved et aftalt Fløjtesignal. 
Gennemsnitlig staar Toget om Dagen efter iO 
Min., om Natten efter 30 Min. Forløb klar 
til Afgang. Dette bestaar her af Kranen, 2 
Værktøjsvogne, en ,blockingc Vogn (Blokvogn) 
til Oprydning, to aabne Godsvogne til Trucke, 
en til Skinner, Sporskifter og des!., en Spise-
vogn, som ogsaa er ndstyret med IO Sovesteder, 
saaledes at Mandskabet eller eventuelt tilskade-
kommende Rejsende kan benytte disse til 

. · Hvile. Den indeholder tillige en Kogeovn, en 
Ovn til varmt Vand,. Forraadskammer for 
Levnedsmidler, Sengetøj, Forbindingsstoff~r, 
M11diein, Operationsbord, Bærebaare, Vejltid-
ning fur Personalet førend Lægens Ankomst. 
En udførlig Liste over de i Medicinskahet 
medførte Genstande er offtmtliggjort paa Stedet, 
ligesaa en Liste over hele Hjælpetogets Ud-
rustning. 

Lokomotivniandsmødet i Helsingfors. 
I den dejlige Sommermorgen gled Toget 

ind pas den finske Banegaard i St. Petersborg. 
Vi havde ventet os et storslaaet Skue ved 
lod kørslen til denne saa meget omtalte Millionby ; 
men vi blev sørgelig skulftide, thi lndtrykUt 
var ,mere end trist. 

Efter at vi havde afleveret vor Bagage i 
et lille skident Rum, der J?jurde Tjeneste som 
Garderobe, begav vi os ud gennem Vestibulen. 
iler mødte os et Syn, vi ikke var vant til at 
se, nemlig et Par Helgenbilleder, der, garneret af 
et Utal af tændte Lys, var anbragt i selve 
Vesti bulen. De fleste Passagerer kastede sig 
paa Knæ foran dem, andre købte Lys og 
tændte, medens en Del skyndsomt gjorte et 
Korsets Tegn og hastede ligegyldigt forbi. 
Lignende Scener blev vi Vidne til, overålt 
hvor vi kom frem, paa G1tder og St,ræder, i 
Fæstningen og Kirker. Man fik: uvilkaarligt 
Indtrykket af, at heri las en Svøbe for det 
russiske Folk, der vilde blive værre at afkaste 
end det mest despotiske Em1vælde. 

!øvrigt mærker den Tilrejsende intet til 
Despotisme i den russieke Hovedstad, thi af 
alle de t!Vropæiske Storbyer, vi geqnem Tiderne 
bar besøgt, er St Petersborg ubestridelig den, 
i hvilken der hersker den største Frihed. 
Efter at ht.lVe forladt Banegasrden, begav vi 
os ned til Nevaen. Her herskede et Li, og 
og en Foretagt1lsesaand, vi neppe tidligere 
hll\"de set -Mage til. Et Utal af smaa Då.mp-
baade (mærkværdigt nok tilhørende et finsk 
Aktieselskab) gennempløjede Nevaens skiden-
graa Vande mellem flere Hundrede kolossale 
Lægtere med Masser af Træ ombord. Vi 
æntrede en af disse smaa Yaodomnibusser, 
der i utrolig kort Tid bragte os til det berømte 
Newskyprospekt, • der atter bragte os en Skuf-
felse, thi vi havde ventet at se en bred, 
mo<1erne Avenue, der, flllnkeret af rig Vegeta-
tion, gennemfares af moderne, elektriske Køre-
tøjer, I det Sted fandt vi en ganske vist 
imponerende bred Færdselsaare med store 
Bygninger, men Hyggen manglede, end ikke 
saa meget som en elektri11k Sporvogn findes 
der. ·Møn · klarer sig med de ogsaa herhjemme 
fra Hesten og til Frederiksberg saa kendte 
Rumlekasser og almindelige Hestesporvogne . 
Efter at ,i havde taget os en Tor med en af 
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di11110 gennem Newskyprospektet i hele sin 
Udstrækning, mtsldte Sulten sig, og vi skuldi, 
se os om efter et godt Maaltid Mad. Men 
o ve ! Vi førtes ben paa et, hvad vore Førere 
kaldte godt Spisested, hvor der i en Sal, der 

· stank af Hvidløg, ur dækket et Bord (saakaldt 
Smørgaasbord) med RPtter, der fik alle 9 
Skandinaver til at vende sig bort med Væm-
melse. Et Spørgsmaal fra os, om m·\D ikke 
kande faa noget ·almindeligt Smørrebrød, be-
svaredes med et ,Jo, selvfølgelig le af vore 
Førere. Vi blev da bæ(J kede i et særskilt 
V ære Ise, og to Kellnere marscherede efter-
haanden op med to Flasker Brændevin, diverse 
hele Flasker bajersk Øl, ca. fyrrety,e over-
skaarne Rundstykker med Skinke, Ost, raa 
Fisk og noget ubestemmeligt, som selv vore 
Jt'ørere opgav at de.fintlre Vi laugl' de til 
Fadet og bjergede os et Stykke Skinkemad, 
men inden vi naaede at fas det til Munden, 
faldt Paalæget af, og forbavset stirre,1e vi paa 
Rundsty_kket, der var hart. Smørrebrød uden 
Smør, den var ikke hyggelig. Pas vor Fore-
spørg11el om Smørret, saa vore Førere 01 Ktlll-
nerue om muligt endnu mere forbavset ud end · 
os: Naa, Sulten overvandt alle Betænkelig-
hPder, og holdende 011 til Skinke- og Ostebr, det 
langede vi dygtig til Fadet. Øllet var godt, 
men Brændevinen fristede ikke til at prøve 
igen efter den første Mundfuld; det nr en 
Substans, der sikkert med Held vilde kunne 
an vendes som af11krækktmde Middel i Bestræ-
belserne herhjemme for at indføre tvungen 
Indmeldelse i Afholdeorganisationerne. Vi 
blev omsider færdig mild dette lukulliske 
Maaltid, - det eneste, vi for vort Vedkom-
meode turde ~aa i Lag med under vort Op-
hold i St. Petersborg. Efter at have btltalt 
med Prit1er, der stod paa H0jdt1 med Prisen 
for en fl.ot Diner herhjemme, vilde vi tage en 
Hyrevognstur til Peter Paui.fæ11tningen, Da 
vi kom ud paa Gaden, stod vore Førere i 
ivrigt Skænderi med nogle Hyrevogn11kaeke, 
og da det sa& ud til at skulde gaa over til 
Haandgrineligheder, skyndte vi os derhen for 
om fornødent at tage Affære. Paa vor Fore-
spørgsel om, hvad der dog var i Vejen, fik vi 
det lakoniske Svar : ,Vi a kkorderer jule Om-
sider blev vore Førere enige med nogle Kuske,. 
og i strygende Fart gik det mod l!'æstningen. 
Vi omtalte Droskek~kene i Helsingfors som 

sympatetiske Personer, men øj~lden har vi 
set større Modsætninger, thi St. Petersborg 
Droehkuøke er i højeste Grad svinske, drik-
fældige og upaalidelig,. ludhyllede i en vat-
teret Vams (det var' 20 Gr. Reamur i Skyg-
iren ) sad disse Kuske paa Bukken eaa godt 
som hele Oøgnet rundt, sleb deres Skraher, 
nød deres Maaltider, drak sig fuld og sov atter 
Ru11en ud samme Sted, men køre kunde de, 
og fænomenal var Kvanti- og formentlig ogsaa 
Kvaliteten af de Eder og Forbandelser, der 
krydsede Luften ved Forbikørselen af mindre 
irodt eller heldigt kørende Kammerater. Man 
fik det Indtryk under denne vor første Køretur, 
at eam~lige Druskeko1ke i St Petersborg laa 
paa Krigsfod med hvllrandre, medens Forholdet 
er det, at der hersker et særlig varmt Venskab 
mellem disse Folk indhyrdes; kun naar det 
gælder at faa Tur, slaar Venskabet Revne et 
P11r Minutter. t Fortsættes.) 

,,Fnnktionære,n". 
I det sidst udkomne Nr. af Ugebladet 

•Funktionærene :fiodeR i en Artikel mod Jern-
banebladet følgende: ,Bladets (o: Jernbane-
bladet) Henvisning til Fællesudvalget gælder 
til Vand11bæk, thi vi tør skam ikke bygge paa 
tre frisindede M.ænds Manøvredygtighed for at 
bevare deres Position, og at dette . er en 
Kendsg.erning, tør Jernbanebladet ikke be-
nægte.e 

Som Medlem af' Fællesud,alget maa jeg 
nedlægge Protest mod dette , Funktionæren es 
Fore"g paa at potte Bia.ar i sine Læ11eree 
Øjne, thi Sagen er den, at kun It Mt-dlem 
,Funktionærenes Udgiver, Porter Chr. Nielsen, 
har haft Vanl!>kelighed med at bevare sin Position 
indenfor Fællesudvalget og det netop i Kraft 
af dette en e Medlems halsbrækkende Manøvre 
og fortvivlede Badutspri-ng for at nedbryde, 
hvad de øvrige otte Medlemmer af Fælles-
udvalget enstemmigt søger at hy1ure op. 

L. M. au r i t ze n. 
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,,Georg Stage''-Sageii. f ot Retten. 
Naar vi fremdrager denne_ Sag her i Blatiet, 

er det, fordi vi mener, · der mellem en Dllmp-
akibstørers oi en Lokomotivførers Stilling i 
adskillige Tilfælde er saa mange Ligheds-
ponktn, at det liizger nær at drage en 
Parallel, og det har derfor lnterPsse at se, 
hvorledes en Dampskibaførers Fejl og For-
seelser bedemmeli og omtales i Sammenligning 
med Lokomotivførerens. 

Ganske vist har Lokomotivføreren kun at 
føre sit Tog frem ad Skinnevejen eft"r de 
Sigoalt-1r, der vises for ham, men Dampskibs-
føreren har jo og~aa Signalerne paa de mødende 
Skibe at rette sig efter, og han har det tilmed 
ofte i sin Magt at vige for Faren, hvad 
Lokomotivføreren aldrig kan, og i >Gt'org 
Stagec-Saizen er det netop oplyst, at Vejret 
va, si~tbart og at alle Lanterner brændte 
klart, hvorfor det i ethvert Tilfælde for Læg-
folk er umuligt at forstaa, af hviiken Grund 
>Anconacs Fører, Kaptajn .Mit chell, ikke i 
Tide har manøvreret sit .Skih, saal11des at en 
Kollision blev ondgaaet Som man ser, noget 
nær de samme Betraetninger, der gjordes 
gældende ved Gentofteulykken. 

Saavel for Dllmpskibsførertn som for Loko-
motivfertren gælder det at holde Tid og at 
undiz11a unødvendige Standsninger uodervt1js. 

V1 citerer efter , Berlin1?ske Tidende< føl-
gende af Advokat H11lkiers Tille som Defensor 
for Kaptajn Mitchell: 

, DP.t kan ikke karakteriseres som Pligt-
fon.ømmelae, at en Mand i et kritisk Øjeblik 
kan komme til at dømme forkert. Man kan 
heller ikke i denne Forbindelse bortse fra 
Vedkommendes Temperament. Kaptajn M1t-
chtoll var af Naturen noget langsom, - en 
Egenskab, der i Almindlllighed karakteriserer 
os Nordboere -, Hensyn, som R.-tten ogsaa 
havde taget i Betragtning i Norge-Saizen, hvor 
Kaptejnen var bleven frikendt. I denne 
D1.1m bebrt1jdea der Kaptejn Oundel, 'åt ban 
havde undladt at tage Maaneobservationer, 
at ban var gaaet tilbaize, da Skibet stødte paa 
Grund, i Stedet for frem osv., men desugtet fri-
fandt Retten ham. EndTidere fremhævede Ta-
leren det pinlige i at sætte Stempel paa en 
lland - der ligesom Kapt. Gondøl havde en lang 
01 uplettet ~' ortid - for slet Sømandsskab.c 

Det ei efter vor Mening en .Forsvarstale, 
som, mod fic1-1ret efter Jernbaneforhold, med 
,ligeua god Ret kunde være holdt for inange 
Lokomothføri>re; baade disse, saavel som en 
Dampskihsførtir, lider jo sikkt11t personlig over" 
ordentlig meget, naar ~n Ulykke er hændet, og 
alle J!Ør de i Farens Stund deres Phgt til det 
yderste. oden Hensyn til eget. Liv. Vi har i 
vort Jem banevro,en intet Eksempel paa, at 
en Lokomotivfører har svigtet sin Pligt, naar 
Ulykken stod for Døren. 

Tiden vil vise, om Kaptajn l\litcbell bliver 
dømt til at have sin Slilling forbrudt, paa 
samme Maade som en Lokomotivf1trer de-
g raderes - sølv om der ingen Ulykke er 
sket -, naar han af en eller anden Grund 
ikke respekterer Jernbanens >Søvejsregler< 
(Si1walre1?leweoterne s11mt Ordrtir og l3estem-
mel8er i Tusindvis). Men et bar Advokatens 
Tale vist os, nemlig, at der efter en anset 
Jurists Mening er Forskel paa Pligtforsøm-
mt1lser og paa de FPjl, der begaas i et kritisk 
ØjP.blik, og endvidere, at meget forandres, 
naar man har en dy~tig Jurist til at føre sin 
Sag, hvad der saa godt som aldrig er Jern-
banens Persona.le bPskaaret. Vi dømmes kun 
efter Ordrens kolde Ordlyd. 

Meddelelser fra Af delingerne. 
Nyborg Afaellng. 

Nyborg Afdeling afholdt Ge ,:eralforeamling 
den 9. November d. A. Formanden bød 
Velkømmen, oplæste derpaa Protokollen fra 
Generalfo, samlingen den 8. Marts I 905. Efter 
at være tilføj~t en Bemærkning af Lokomotiv-
fyrbøder J . HansPn godkendtes l'rvtokollen. 
Regnskabet over sidste Aars Juletræ godkend-
tes. I Ht>nhold til sidste Hovedgenerlllforsam-
linizs Vedt1112else, valgtes et Annon ceudvatii for 
Nyborg. Afdeling, bestaaende af Lokomotiv-
førerne Voigt og Vaaben samt Lokfbr. R. Larsen. 
Et Foralag om Afholdelse af Tor11kegilde for-
kastedes. Et Forslag om Afholdelse af J ultitræ 
og Bal Tedtoires, og blev følgende Festudvalg 
valgt : Lokf. Vilh. Hansen, Lokfbr. J . Knu<1st1n, 
Lokfbr. P. Iversen, Lokf. F. Arum og Høckel. 
Det overlodes Udvalget at bestemme 'liden 
for Afholdelse af J oletræ, eventuelt i første 
Halvdel al Januar :. tillige blev der rettet 011 



itenstilling til Udvalget om muligt at faa 
Festen afholdt i U o_derotficersforenirigens nye 
Lokaler, da Lokaleforboldene viste sig mindre 
heldige sidste Aar. Det vedtog,s at yde et 
Tilskud af Afdelingens Kasse af -50 . Kr. til 
Juletræet. · S e k r e t æ r e n. 

Spørgsmaal og Svar. 
l) Er . en Lokomotivfører forpligtet til at 

holde ved en Holdeplads, hvor intet Signal 
vises og ingen Rejsende skal afsættes ? ' 

2) Rr de ny Skivesignaler ikke opsat for 
at bruges, naar der er Rejsende at opiage? 

3) Hvorfor kan de ny Signaler ikke vise 
Signal Nr. 15 Skivl'ns Kant, som foreskrevet 
i Ny Signalreglement? 

4} Hvorfor ,iser enkelte Stationer grønt 
Haandsignal, andre Stationer samt Ledvogtere 
hvidt Lys? 

ad l. Ja, saafremt der for bemeldte Tog 
er anført Ank.- og Afg.-Tider i Tjenstkøre-
planen. 

ad 2. Jo, selvfølgelig. 

ad I. Det ved vi ikke. De Signaler, vi 
bar haft Lejlighed til at se, kan vise Skivens 
Kant. 

ad ~- Da den ærede Indsender ikke op-
lyser, hvad de omhaodlede Hasndsignaler skal 
betyde, kan vi ikke besvare Spørgsmaalet 
>Hvorfore. 

Reglen er, at Maste- og Vandkransignaler 
paa de StatioDir, Holdepladser og Billetsalgs-
steder, hvor Forandring af de gainle Signa.ler 
b ar fondeti Sted, vises i Henhold til det ny 
Signalreglement af 1903, medens Haandsignaler 

saavel paa Stationer som paa den >Fri Bane, 
i n d t i 1 v i d e r e vises Henhold til det 
gamle Signalreglement. R e d. 

.Medlemslisten. 

Kors~r Afdeling: ln.dmeldt fra 1. l)eeember 
1905: Lokfbr. 227 Jul. Nielsen og Lokfbr. 
272 F. K. Christiansen. 

Esbjerg Afdeiing. Indmeldt fra d . . 1. Novbr. 
H,0~: Lokomotivfyrbøderne Nr. 229 Peder• 
sen og 92 Hansen. 

PERSONALIA. 
1.-12. 05. 

F o r f I y t t e d e ere : 
Lo komoti vfyr bøderne: 

Nr. 36 H. A. Hein, Roskilde, Masnedsund. 
Nr. 372 M, N. C. Mygind, København H., til 

Hillerød. 

Meddelelse til Afdelingerne. 
I Anledning af, at de paa Omslaget 11taaendø 

Annoncer udløber med den 15. dø., og ny 
Annoncer optages fra 1. Januar 1906, bedes 
de respektive Annoneeudvalg snarest og seneit 
den 15. ds. indsende hertil de indsamlede 
Annoncer. 

.Ærb. 
Red. 

Formular til U d11krift af Kassehøgerne vil 
i de første Dage af December Maaned blive 
tilstillet samtlige A.Jd. 

,. Sekretæren. 

Udgaar 2 Gange maauodlig. Abonnementsprisen er 1 Kr. halvaarlig. Avcrtissements•prisen t-r paa Omslagets 
lstc Side 15 Ø . .ig paa Omslagets anrlrc Sider 12 Ø. pr. m,µ. Plads i Spa-ltebrtidde ha 1 v a ar li f:. 

Spaltebredden er n8 mm. 
' Samtlige paa Omslaget tegnede Annoncer l' re staaende mindst 1/ 1 Aar. , 

I Slutningen af Teksten optages Annoncer til en Pris af 10 Øro pr. Potitlinie eller •dens Plads, med , Fradrai 
af 20 pCt. for staaonde Annoncer. ' 

Telefon li3. Ekspedition: ' »Gjeddtis~org« 2. S. mod Jyllandsgade, Fredericit,. Telefon 1!11. 

•Fredericia Dagblades Bogtrykkeri, Fredericia. 
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