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Nr. 15. 

Organisationens 
Arbejde. 

I Henhl'ld til Ho\'edbest,yrelsens Be-
slutning af 25 . .Maj d. A., er der tibtil-
let Jem banefor eningen, Dansk J em bane-
fo rbund og Forening af Togpørsonalet 
følgende Skrivelse: 

I Henhold til Hovedbestyrelsens 
Beslutning tillader man sig herved 
paa Organisationens Vegne at frnm-
sætte Forslag om, ved Nedsættelse af 
et Udvalg, bestaaende af 2 Medlemmer 
af hver Organisation at for søge etab-
leret Samarbejde mellem de fi re Orga-
nisationer: Dansk J ernbaneforbund, 
J ern ban eforeningen, Togperso nalets 
Foreninger og DaD:Sk Lo.komotivfører-
og Lokomotiv fyrb øder-Forening. 

Forventende Deres ærede Srnr 
undlader man ikke at meddele, at 
Lokf. 0 . Larsen, København H., og 
Lokfrb. J. Klem, København G., er 
u,dp eget til at indtræde i det eventuelle 
Ud mig for vor Organisations Ved-
kommende. 

Herpaa har man modtaget følgende 
Svarskrivelser: 

· Dansk Jernbanefor bund, 
Horndbes tyrelsen. 

København B., d. 10. JL1li 190:;, 
I Anledning af Foreningens ærede 

Skrivelse af 5. ds. skal vi hervtld til-
lade os at meddele, at Forretningsud-
valget gerne ser, at Forbundet til-
træder det i Skrivelsen omtalte Ud-
valg med to l\land, men at man iøv-
rigt ikke anser sig for kompetent til 
at afgøre Spørgsmaalet i sin Helhed, 
hvorfor man har henvist det til Af. 
gørelse paa et Møde, som Forbundets 
Hovedbestyrelse afholder i August 
Maaned d. A. 

Imidlertid skal vi tillade os at an-

1. August 1903. 

mode den ærede Hovedbestyrelse om 
,ed· Lejlighed at til stille os de For-
slag, som vi form oder, Hoved bes tyrelsen 
vil frem sætt e for det eventuelle Ud-
valg, saaledes at disse kan tages uuder 
Orer vejelse paa ovennævnte Hoved-
bestyrelsesmøde. 

Med særdel es Agtelse. 
P . F. V. 

Chr. Nielsen. 
Dansk Lokomotiv fø rer- og Lokomotiv-

fyrb øderfo rening. 

Forening af Togforere, 
d. 16. Juli 1903" 

Til 
Formanden for Dansk Lokomotivfører-

og Fyrbøderforening ! 
Idet jeg takker for Deres ærede 

Skrivelse af 5. d 1\1 , har jeg herved 
den .Ære at meddele Dem, at Under-
tegnede er vi llig og har Fuldmagt til 
at ind træde i det af Dem foreslaaede 
Udvalg paa Togpersonal ets Foreningers 
Vegne. 

Da dl3t nu af Deres Skrivelse frem-
gaar, at det er tilladt os at blirn re-
præsenterede ved 2 Medlemmer i 
Udvalget., har jeg ~jort Skridt til at 
faa valgt et Medlem til, og skal snarest 
lade Dem vide, hvem der er valgt. 

I . .Æ rbødigst 
Paa Togpersonalets Foreningers Vegne; 

H. J. Jensen. 

Som det vil se~, tiltrædes Forslaget, 
og det var'' at haabe, at dette Skridt til 
Samarbejde mellem Etatens Organisa-
tioner maa Llirn den Løftestang, der 
bringer samtlige Jernbanemænd indenfor 
deres respektive Organisationers Rammer. 

Stationsvisere. 

Som det vil erindres, behandlede 
Generalforsamlingen af 19. Marts d. A. 
et af Lokfrb. Petersen, Aarhus, fremsat 

3. A.argang. ·• 

Forslag om Anbringelse af Stationsvise re 
foran samtlige Stationer og Holdepladser. 
Administrationen sy nes nu at have tage t 
Sagen op, idet Baneingeniøren i Koben-
havn har ladet paabegynde Opsættelsen 
af hvidmalede, fi rkantede Mærker med 
en Tværpin d over, som hos~taaende 
Figur. 
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Mærkerne anbrin ges paa Telegraf-

pælene p!ia et P unkt, fra hvilket Signal- • 
masten kan ses i sigtbart Vejr. Man 
maa form ode, at disse Mærker anbringes 
overalt, men størst Betydning vil det 
have, at de anbringes i de rigtige Af-
stande, derfor vilde det aikkert have sin 
store, praktiske Betydning, om en paa 
de respektive Stræknin ger godt kendt 
Lokom.otivfører blev taget med paa Raad, 
naar slige Sikkerhedsforan staltninger blev 
etablerede. Vi har tidli gere paatalt det 
ønskelige heri, men forg æves. Man faar 
uvilkaarlig Indtryk af, at Administra-
tionen anser et intimere Samarbejde med 
de udøvende Funktionærer for en Fare, 
medens det efter vor Mening er den 
sikreste. Vej til sikker og økonomisk 
Drift af vore Jernbaner. 

.Meddelelse 
fra Hovedbestyrelsen. 

Under 20. ds. har Ho,edbestyrelsen 
fra et æret Medlem modtaget følgende 
_Skrivelse: 

Hr. Lokomotivfører Cbr. Christensen. 
Efter at jeg har læst Lokomotivtidende 

af 15de Juli og deraf ser, at der er af-
fattet et Cirkulære, som skal eller er 
sendt til de ø,erste Myndigheder for de 



oanske Statsbaner, og handler om · en 
lovbefalet Eksamen fo r vordende Lokomo. 
tivmænd , tillader jeg mig at stille fol -
gende Spørgsmaal til Dem: 

Tror De ikke, . Hr. Christensen, at et 
Andragende til Rigsdagen om, at 
L okomotivpersonalet kunde faa nogle 
Beldædningsgenstande i Lighed med 
andre Ansatte, havde været bedre end 
nævn te Cirkulære. 

De er vel nok bekendt med, at Loven af 
15. l\laj d. A. ikke byder Fyrbøderne saa 
meget Godt, som der kan ligge paa en Negl , 
saa jeg syntes, det var mere paa sin 
Plads, at der blev søgt om nogle flere 
Beklædningsgenstande, og ikke fle re 
Eksaminer, for de Herrer, som antiøger, 
skal jo ikke '.lam noget med det at gøre. 
1\Ien det er maaske D. L. og L. F.s 
Opga, e at hjælpe nogle t il at høste det 
hele, og andre kan se til og ærgre sig, 
men saa standser jeg med at rære 
Medlem. 

Venlig Hilsen. (NavnJ. 

D\l o,enstaaende Skri valse maaske 
turde paaregne nogen Interesse hos 
Organisatione ns ønige Medlemmer, til -
lader man sig at besvare samme gennem 
Lokomotivtidende. 

Man skal derhos som Besvarelse af 
ovennævnte tillade sig at gøre opmærk-
so m paa, at det til Min isteriet for offent-
lige Arbejder m. fl . ind sendte irkulære 
an gaaende Indførelse af en lovbefalet 
E ksamen for vordende Lokomotivmænrl , 
ikke er en Foranstaltning, Hovedbesty-
relsen administrativt har iværksat, men 
derimod en klar, formel Vedtagelse af de 
Delegerede, som Medlemmerne send te 
t il Kongressen i København 1901, og 
det kan ml ikke være det ærede Med-
lems Mening, at Organisationen skal 
lade afholde kostbare Sammenkomster, 
paa b vilke en Del Sager vedtages, for 
at Hoved- eller Forbundsbestyrelsen, naar 
de kommer hj em, skal sylte disse Sager 
uden Forsøg paa at gennemføre samme. 

Med Hensyn til Beklædningsspørgs-
maalet, da maa dette, der er enAdmini-
strationssag, søges løst ad administrativ 
"\ ej. I den Anledning er der i Novem-
ber .hl aaned 1901 (se Lokomotivtidende 
Nr. 2 1901) t ilstillet Maskinchefen An-
dragende desangaaende. Da Sagen imid-
lertid ikke syntes at have nydt Fremme, 
er der i indeværende Maaned (se Lokomo-
t ivtidende Nr. 13 1903) paany indsendt 
And ragende til saavel Mask inchefen som 
Generaldirektoratet . At indgaa ti l Rigs-
dagen med et saadant Andragende, fo r-
inden de r fo religger et Resultat fr a Ad-
ministrationens Side, vi lde være lide t 
Jlarl amentarisk og praktisk uigennem-
førlig t. 

Med Hensyn til Loven af 15. Maj, da 
er dette et P unkt, hvor det ærede Med-

le m gor sig 1,kyld ig i en alrnrlig Fej l-
tagelse, idet Lo.en byder saa,el Lokomo-
t i,fyrbøderne som Lokomotivførerne en 
o-erordentlig stor Fordel ved Afskaffelsen 
af Klassifi kation en for de specielle Løn-
ningsklassers Ved kommende. Hvor stor 
denne Fordel i Virkeligheden er, kan 
h,erken det ærede Medlem eller nogen 
anden i Øjeblikket med Paalidelighed 
udtale sig oin , idet den fulde Virkning 
tidligst kan udfindes om 5 Aar. Ocn 
Resultatet af Organi sationens Arbejde 
ogsaa for Lokomotivfyrbøderne se 
Lokomotivtidende Nr . . 8 B 1903 . Med 
Hensyn til Omtalen af D. t.'' og L . F .s 
Opgave synes der at have indsneget sig . 
noget Brødnid fra det ærede Medlems 
Side, hvorfor man fri stes til at udtale, 
at det vel ikke er Lokomotivfyrbødernes 
Mening at skulle blive staaende som 
saadanne, men Opgaven er ve l at 
bli ,e forfremmet ti l Lokomotivførere, 
h rnrved de Goder, der er opnaaet 
for disse, ogsaa kommer hine til Gode. 
fonigt tror man at være i Overensstem-
melse med Flertallet af Organisationens 
Medlem mer, naar man formener, at de 
Bebrejde} er, der - i en ikke o,er-

. dreven hensynsfuld Form - i ovenstaa-
ende Skrivelse er rettet mod Hovedbe-
styrelsens Ar bejde i Lønsagen, har faaet 
en forkert Adresse. 

Esbj erg. den 24. Jul i 1903. 
Chr. Christensen, 

F ormand. 

Hr. Redaktør ! 
De bedes godhedsfuldt optage neden-

staaende: 

D. L. & F. F. 
Til Medlemmerne ! 

1 Anledning af Notits i D. I. F.s 
Medlemsblad for l ste December 1900, 
hvor der er henvist til Referat i D. L. 
& F. F.s 4. Sektions Møde, angaaende 
0 pfordring fr a Jernbaneforeningen til 
Lokomotivførerne , at indmelde sig i 
nævnte Forening; men som dog ikke 
vandt Tilslutning, da Lokomotivføre e og 
Fyrbødere have fælles Interesser at vare-
tage, og ,ilde det i højeste Grad være 
fo rkasteligt 11,t splitte den ·engang dann_ede 
Lokomotivfører- og Fyrbøderfo renin g, 
bar Hr. P. D. optaget det saaledes, at 
det ti l visse Tider kan knibll haardt 
med at bolde Solidari tetsfølelsen vedlige 
indenfo r D. L. & F. F. , og tilraader i 
sin Slutningsbemær~ning, at det eneste 
rig tige er, at Fyrbøderne gaar over til 
de øvrige »Sølvtresser«. 

Jeg skal nu i et og alt misbillige det 
af Hr. P . D. fremfø rte med, at den 
sam me Byde- og Lydigbedspligt, der 
fre mhæves, absolut ogsaa maa være 

madende indenfor D. I . F .s Med le mmer 
og henviser jeg til f. Eks. Bane- 0; 

Telegrafform ænd, 0 rnrportorer og lig. 
nencle, der har at forestaa eller rnretage 
- et elle r andt>t - - ifølge deres Tjene-
stes særlige Beskaffenhed, og her ,il 
!1betinget det samme Forhold gøre sig 
gældende for di se overfor Bane- og 
Telegrafarbejderne, Portørerne og hvem 
der ellers er med til at udfo re det virke-
lige forefa ldne Arbejde i Lighed med det 
:Forhold, der finder Sted mellem Lokom o-
tivfører og Fyrbøder· men den af Hr. 
.I:' . D. omtalte Byde- og Lydighed plig t 
skulde hel st helt bortfald e, naar der 
tænkes paa det Motto, som da resp ekti, e 
Foreninger pryder sig med, nemlig: 
»Gør din Pligt og kræ, din Ret -i: fo r 
D. I. F . og ,E nighed, Kundskab og · 
Hjælp<t for D. L. & F. F, og dertil kan 
kun sige~, at naar hver især gor sin 
Pligt, og h.er især ere enige om at 
udføre den ham tildelte Tjeneste, saa ,il 
der ald rig kunne blive noget, der fald er 
ind under Begrebet Bydepligt ; hvorimod 
Lydighedspligten m a a og s ka l benyt-
tes af al le ud en Undtagelse, naar ri ,il 
ønske, at alt skal gaa sin jærne og rol ige 
Gang ud en at lægge noget over paa 
andres Skuldre, og som saadan er gen-
sidig nødvendig for Tj enestens forsvarlige 
Udførelse. 

Naar nu Hr. P. D. Lvi-vler paa, om 
den kammeratlige og solidariske Aand 
kan vedblirn at vær.e tilstede indenfor 
D. L. & F. F., da t ror jeg at kunne 
sige, at den er ligesaa god, om ikke 
bedre end som i D. I. F., i hvilken 
sidste der endnu mangler mange an-
satte, der !< unne og burde være Med-
lemmer, hvilket dog ikke finder Sted i 
D. L. & F. F., hvor all e med faa 
Undt agelser ere Medlemmer, og dem, 
der er falden fra, vil der aldeles heller 
aldrig blive gjort Forsøg paa at om-
vende*), og lad dem blot gaa over ti l D. 
I. F. for at se, om de der hurtigere kan 
faa deres Ønsker opfyldte - jeg tviv-
ler -, og skulde det være for at , ære 
samme,n med de øvrige :!) Sølv tresser«, da 
indser jeg ikke, hvorfor en med Sølv -
tresser ikke kan være li ge saa god 
som en med ~Guldtresser <r, Hovedbe-
tingelser er og skal være , at de, der 
skal arbejde og stride sammen, . at de 
ogsaa holder sammen for at virke i 
fælles Interesse, hvorfor jeg slu ttelig 
paa det kraftigste vil fraraade Fyr-
bøderne at svigte D. L & F. F. ; men 
at hver især gør sit til at hæve vor 
Stand, thi vi har Særinteresser, der 
aldrig vil kunne blive varetagne af 
nogen anden forening inden Jernbane-
etaten*J. ( ram). 

Ved at læse Redaktionens Svar i 
forr ige Nr. af de tte B lad paa Spørgs-

*J t ·tlh æret ~f l"nd rtegnl'ci . 



maalet ~Indstlndt«, kom jeg ln-ilkaarlig 
til at tænke paa o,enstaaende Artikel 
fra De cember Maaned 1900 i , Lokomo-
tinnanna- og 1\laskinist-Tidnin gc, for-
fatt et af et forhenvæsen de Medlem, der 
iøvrigt den Gang indtog en f remragende 
Tillids post i vor Forening. Netop n.u, 
da. disse mindre gentile Splittelsestan ker 
atter synes at flurere i det skjulte, anser 
jeg det for hen sigtsmæssigt at bringe de 
behjertede og ,elmen te Ord frem for 
Medlemm erne iien, aa at enhver kan 
skelµe og selv bedømme Rigtigheden af 
den Ford el, der høstes , sa afremt vi 
staar samm ensluttede, og det Tab, vi 
alle rill e lide, saafremt d skull e adskilles. 

Da foranstaaende Artikel er sk revet 
af et· lkke-1\ledlem, maa Betydningen 
abso lu t ,ære saa meget større for os og 
anspore os til endn u fastere at holde 
paa det bestaaende, ligesom vi maa ar-
bejde videre t il vort fælles Maal: For-
bed ri ng af vore Forhold i alle Retninger, 
og dette .hlaal opnaar vi kun ved den 
Enighed , som udgør Hovedbetingelsen 
for en Organisations Virksomhed og Ind-
flydel e. 

Kø ben havn, den 15. Juli J 903 . 
H. Ohlsen . 

Dags pressen. 
Af Dagspressen har vi tilegnet os 

følgende : 

Paaskønnelse for udvist Konduite. 
Generaldi rektoratet for Statsbanerne 

har udtalt sin Paask ønm!lse overfor 
Lokomotivfører N. E. Ni e 1 s en i Mas-
nedsund , _fordi ban den 11. f. M. ved 
særlig Agtpaagivenhed og Konduite 
reddede 3 smaa Børn fra at blive kørt 
ovGr, da d('\ iøb og legede i Sporet 
m ellem Lou og Lundby. Man bar 
derhos tilstaaet L okomotivføreren en 
Belønning paa 20 Kr. for hans udviste 
Forhold. 

Som man ril se, har en Lokomotiv-
fører atter ved sin Agtpaagivenhed og 
R~soluthed haft Hel d til at frel se 3 
Menneskeliv. Det er med oprigtig Glæde, 
vi no terer de ikke saa ganske sjældne 
Tilfæ'lde, hvor en Kammerat paa en 
værdig Maade henled er Befolkningens 
Op mærksomhed paa Standen, og vi brin-
ge r derfor Hr. Nielsen vor bedste Tak. 

Red. 

\ et ·æret Medlem har vi modtaget 
følg _ ... Ile Udklip af Dagspressen: 

Vidunderligt! 
Perronen paa Københavns Hovedhane-

. gaard er fuld af Mennesker, der puffer 

sig frem mellem hverandre for at faa 
en Plads. Alle er inige og trænger paa. 

Kun en bevæger sig med Sindighed 
og Ro mellem al denne Travlhed. Det 
er en gammel Oherst. Ordnerne blink er 
paa hans Bryst, meJ ens han værdig t 
skrider fr em gennem Mængden t il den 
1. Klasses Knpedør, som en bukkende 
Konduktør aabner for ham. Folk gør 
P lads for ha m, hans Uniform alene synes 
at indgyde en vis Æ refrygt h os de lavere 
dødelige . 

Og hvorfor ? 
Kære! Betænk dog denne Mands 

Stilling og det med samme følgende 
Honorar og Ansvar . 

Denne .Mand gageres med 5-6000 
K r. om Aaret, og han kan maaske en 
Gang komme til at svare til lige saa 
mange .Menneskers Liv. 

Æ re den, som æres bør. 
Men helt fr emm e i Toget staar en 

anden Mand ted Siden af Lokomotirnt. 
Han bærer ogsaa Uniform, i alt Fald 

da en guldtresset Hue. 
Hans Br,rst dækkes ikke af Ordner, 

og ingen hride Glacehand sker omslutter 
hans Hænder . Nej , han er dækket af 
Ku'. støv, Hændern e er grove og sorte, 
men hans Blik er lige saa kækt og frit 
som Oberstens. 

logen hil ser ham, ingen synes at 
ændse ham, medens han kaster et siqste 
provende Blik pu..- Maskinen. 

Og dog er den ne 1\laud ikk e en 
enkelt Gang, men Dag for Dag ansrnrlig 
for .flere Menneskeliv, end Obersten 
nogen Sinde kommer til a t raade over. 

Denne sidste vil se lv om faa Øjeblikke 
være prisgivet L okomotivførerens Naade, 
naar Dampfløjten lyder, og Toget bruser 
ud fr a Stationen. 

Blot et Minuts Uagtsomhed fra hans 
Side, og det kan koste Hundreder Liv 
oi Lemmer. 

Hvem er vel da den betydnings-
fuld este ? 

Svaret er let. Hvad Obersten er i 
.Krigen, det ()g mere til er Lokomotiv-
føre ren i F redens Tj eneste, og dog -
hvilken Forskel i social Stilling. 

Den, hvis Opgave er at paradere og 
slagte, lønnes med Guld og Æ re - den, 
hvis Opgave er at vaage ornr Medbor-
gernes Liv og Lemmer paa Rejsen, 
lønnes med en tarvelig Gage, s treng 
Tjeneste og stilles i Rang under den 
Elev, som sidder ved Rude n og sælger 
Jem banebilletter. 

E r det ikke vidunderligt? 

Hvad er Meningen? 
Man fristes uvilkaarlig til at spørge 

som o,enfor staaende, naar. man ser en 

3die Klasses Fyrbøder fungere som 
Fører, medens hans Kollega, 2den Kl. s 
Fyrliøder, skal , æ re Fyrb øder for fø rst-
nævnte, h rilket bar fund et Sted paa 
København G. - 'J.'ages der da ikke 
m ere noget Hensyn til Alder og An-
ciennitet, saa indtager L okomotivperso-
n alet en Særstilling i Samfundet ; naar 
F yrbøderne nu for Tiden eksamineres, 
er det vel fo r at bibringe dem Kund -
skaber, som kan være dem til Gavn, og 
ikke for at sætte Splid og Utilfredshed. 
Sidste Vinter maatte en Del J ste Kl. s 
Fyrbødere gøre F yr bøder-Tjeneste paa 
Strækningen, hvad jeg kun kunde fi nde 
Mening i , hvis Forfremmelse til F ører 
havde været nær forestaaende; eller hvis 
der havde være t F ørere til at udfylde 
vor Plads paa Ranger-Maskinen, rilde 
det kun have været r imeligt, at lste Kl. s 
F y rbødere gj orde Tjeneste so m F,rrb., 
men da 2den Kl. s Fyrbødere udførte vor 
Tjeneste, var det tilmed ikke de ældste. 
Det kan jo blive rigtig hyggeligt, naar 
nu de eksaminerede 2den og 3die Kl.s 
Fyrb ødere fa11r 3 Sn ore, da at se de 
nuvære.nde l ste Kl. s F yrbødere , ære 
:Fy rbødere for dem. 

Jeg anbefaler vor Organisation, at 
den paa det kraftigste søger at faa rettet 
dette Forhold, og indtil da maa and re 
Sager sti lles i Baggrun den. 

Æ rbød igst -En lste Kl.s Fyrbøder. 

* * * 
Den ærede Indsender bedes oplyse 

Redak tionen om de nærmere Omstændig -
heder ved d&t paaklagede Forhold, navn-
lig om begge var eksaminerede. 

Ile d. 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
Aarhus Afdeling. 

.åarhus Afdelings Generalforsan:i ling 
den 8de Juli. 

Dags o rden: 
1. Love til Kransekassen fr emlægges. 
2. Valg af en Festkomite. 
3. li'or slag om en Efterbevilling af et 

mindre Beløb til den afholdte Skov-
tur . 

4. Eventuelt. 

Formanden, Hr. Bailey, bød Fornam-
lingen Velkommen og bad Medlemmerne 
vælge en Dirigent. Valgt blev Lokfrb. 
V. Hansen, der takkede for Valget og 
indledede Forhandlingerne med at op-
læse Dagsordenen, og spurgt('\ derefter, 



om noge n ha,de noget at indvende imod 
denne, hdlk tt ikk e rnr Tilfældet. 

Diri genten sat te derefter Pun kt 1 til 
Forhandlin g. 

Formanden 1rnbefalede at vedtage 
Lo vene, som de rnr udarbPjd ede af de t 
nedsatte Udvalg. 

Dirigenten satte derpaa Pun kt fo r 
Punkt af Lovene til Behandling. E fte r 
en livlig og langvarig Diskussion ved -
toges Loven e med en enkelt .Æ ndring, 
og ,edtoges det t illige, at Kransekassen 
t ræd er i Virksomhed straks. 

2. I Henhold til en Beslutning, 
taget paa ~idste .M øde, fr emsatte For-
manden Forslag om at nedsætte et 
staaende Udvalg til at ordne F es tlig-
heder og li gn<.> nde. Det vedtoges at ned-
sætt e et saadant Udrnl g. Det kom ti l 
at bestaa af følgende : Formand en, G. 
Petersen og Thygesen. 

3. Formand en fremlagde Reg nskabet 
fra ~kovturen, og det fremgik af dette, 
at der var et lille Underskud . Det ved-
toges uden Omtale at tilskyde det for-
nød ne Beløb. 

Se kretæren takkede Udvalget, der 
ha,de arrangeret Skovtur en, fo r det 
store Arbejde, de havde haft, og fo r det 
smukke Resultat, de r rn r opnaaet. .Det 
rnr helt igennem en Fest, som Afd elin-
gen ha ,de Æ re af. 

Dirigent en henstillede til dti t nu 
valgte Udrnlg at beregne Udgifterne ved 
ev entuelle Fester saaled.es, at de r intet 
Underskud· blev. 

4. Frants Nielsen stillede Forslag 
om at anska ffe ln Sporgekassr, og for-
klarede nærm ere, hvor!edes ban havde 
tænkt sig at ordn e dette. 

G. Petersen mente ikke, at vi skuld e 
anskaffe nogen Kasse, han ha,de nemlig 
Erfaring fo r, at de fles te Spørgsmaal, 
der indkom, var nog et Vrøv l, som ikke 
var til at besvare. 

Dirigenten kunde heller ikke være . 
med til at anska ffe 
var der nogen, som 
me d et eller andet, 
spørge Bestyrelsen, 
Svar. 

en saadan Kasse; 
ikke vidste Besked 

kunde de blot fo re-
saa fi k de nok 

V. P . Hansen fand t, at det kunde 
være ganske interessant at se, hvorledes 
eventuelle Spørgsmaal kunde være af-
fa t tede. 

Efte r at F. Nielsen endnu en Gang 
havde anbefaltt sit Forslag, vedtoges det 
at anska ffe en saadan Kasse. 

Da ikke fle re ha vd e noget at frem-
komme med , sluttede Dirigenten Gene-
ralfursaml in gti n. 

* 

H. Christiansen, 
Sekretær. 

I Henho!d til Afdeling ens Generalfor-
samliugs Beslutning er der nu oprettet 

en Kran rnkassP, og bedes d'Hrr. Af-
delin gsformænd at anmelde eventuelle 
Dødsfald til Lokomotivfører C. Andersen, 
Aarhus. Aarhus Afdel ing. 

* * * 
Fredericia Afdeling. 

Frederi cia Af dal in g afhold er ekstra-
ordinær Ge neralforsamling Mand ag den 
3. August d. A. Kl. 7 Eftermiddag paa 
Etab lissement ~National «, Frederi cia. 

Etabli sse mentets VarietP, der i August 
.Maaned byder paa et ganske ••særligt 
godt Program, af hvilket fremhæves en 
udm ærket Sommerr evy, der udføres af 
saa gode Kræfte r so m Duettist.parret 
Wolmers, Frk. Ella Olsen og Skuespiller 
0 . P etersen m. fl ., aabnes Ki. 8½ og er 
gratis t ilgængelig for sam'. lige Medlem-
mer med Damer af D. L. og L. F. 

Billett er, der gælder t il alle H ver-
dage, erholdes hos Afdelingens Form and, 
Lokf. L. Manri tzen, Fredericia. 

Talrigt Mode fo rventes. 
P.B. V. 

L Mauri1zen. 

r~ersonalia. 

31. - 7. 1903 . 
Fy rboder II Nr. 412 H. P. Jensen, 

Frederic ia, afs kedig et efter Ansøg-
ning paa Grun d af util strækkelig 
Synsevn e. 

31.-7. 1903. 
Fyrbøder lII Nr. 385 F. P. J ensen, 

Helsi ngo r, afskedi get med Pension 
paa Grund af Tilskadekom st. 

15.- 8. l 9ll3. 
Forfly ttede ere: 

Fyrbøder 1 Nr. 299 H. J ensen, Oddesund 
N. til Esbjerg. 

Fyrbøder II Nr. 17 J . F . Schna ck, Es-
bjerg, t il Oddesund N. 

Meddelelse 
t il 

Afdelingsbestyrelserne 

Paa dertil given Anledning oplyses, 
at .Medlemsbøger rekvireres ho8 Sekre-
tæren, Lokf. L. l\laurit zen, Fredericia, 
og _ikke, som det oftest sker, bos Hoved-
kassereren. 

De ærede Afdelingsformænd, de r 
endnu ikke bar efterkommet den i 
Lokomot ivtidende Nr. 13 t il dem rettede 

Op fo rdring om at ti lsti lle Redaktionen 
Meddelelse om, hrnr mang e Blade den 
under de m sort erende Afde lin g har Brug 
fo r, bedes snarest be rig tige dette. 

Spørgsmaal og Svar ... 

S p. Do bedes g-otl lrndsfn ltl t ,r0 nnem Lokomot,i v. 
Ti,knclo meddele, Ii,·od cdos Hestemmeisen i 
den ny P ens ion Joy om, at do før to 10 
'Ij enes teaar i kke modregnes, sko l fo rs taas. 

'v. Oplys ning- om dette Spørg smaa l tint!" ·llll-
t ømm nclo i Lokomotiv tide nde N r. 8 B 1903 
i A rti klcn • tlrl rag af L antls t ing et Br . 
tmnkning«. 

Vi s kal ,log her, pa.i den ærede I nd srn-
dors Opfordring-, y,lerl igero ans knelig gør , 
dette. 

Ved Beregningen af P ons ion t,1g s der 
intet Hen~yn til , c,m man t' l' f ,t s t an ,t t, 
fo ri nden man e r fyld t let 25clo .A ar, idet 
Ur, ' n . en fo r P ensionsl,crcgningon er 35 Aars 
Alde ren. Tidsrnm mct fra 25 ti l 35 Aar, 
Alderen kommer ik ko i Botrngtn in g Ycd 
P en ionsber gn in gon. Dette gæld er selv-
følgel ig ku n fo r do, der er ansatte forin Ion 
do er fyldt 25 Aar. Ansro Uc~ man t il Ek . 
naar man er 18 Aar, d,t er Gram en for 
P ensionsberegningen 38 Aa r, altsa,L do 
fø r- te 10 TJ eno, teaar e f t o r ,t t m a..n er 
f y I d t 2 5 A a r m c cl r og n c · Ikke. 

Naar man til Eks. 01· fød t Nytaa'rsdag 
1879 og an ro ttes Ny taars tl ag 1904, da e r 
man fø r t b n ·ttiget til P <' ns ion }i ytaar dag 
19 14. P en ionen s t ig or doroftcr saalerl . : 

:Nytaars<,la g 19 1,1, g i r or 1 / 10 

19 lo 2/ ,, 

Hll!l S/10 
1922 ' /10 
1932 5/ lO 

l!l3:J a, I oo 
193-l s2/co 
HJ35 SS/ G? 

l 93ti 3' / 00 
1% 7 S5/oo 
HJ3B aoho 
1939 °1 i 00 

mm SS/ GO 

19J l SO/o? 

HJJ.2 og derefter ' 0/ 00 

..tf Uen nen1 ·nits l.Jeløl.Jot af do s irls t •) 5 Aar 
Løn niu gs i11d tægt. 

An sættes derimod en Mand, ,k r er fød t, 
om ovenfo r anfø rt-, allerede 1902, bliver 

S kalaen ,Ion sam111c •som nngi ,·et her, fordi 
han fø rs t fylde r 35 Aar, naar han ha r tjent 
i 12 Aar. Det Yi l altsaa, sige, a t man skal 
tjene i 3H Aar fo r a t fa ,i _2( ~ af U·onncm· 

1,i t lønnen i P ension . Da L-okomot il' po rso-
nalot 111 . fl. fa ar g odtgjor t ''6 Aa r fo r hrort 
Tjones teaa r, s kal dette P ersonale dog knn 
tj ene i 32' /, Aa r. 

Saafremt do 1111\·æro111lo An s,, tto ved dore 
A fg ang Yilcle r æro heldig ere s till et efter d 
nugældend e Regler, s ka l der t i llægges dem 
e t ydorlig oro P ens ionsbeløb, saa locles at rl ' 
bl ir er h old t s kadesløs. 

Trykt i 

•Freder icia Dagblad , s Bogt rykkeri 

i Fredericia. 
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