
w::::;; . .- •------5.., se """"" 

OKOMOTI IDEN 

• ORGAN FOR DANSK LOKOMOTIVFØRER or, LOKOMOTIVFYRB.0DfR-fORENING . . 
Redaktør : Lokomotivfører L. Mauritz en , fredericia. 

Nr. 24. 15. December 1905. 5. Aarg. 

Ny Opfindelse paa Lokomotivglidernes 
Omraade. 

Nedenfor bringer vi en lllustration af et 
firko_blet lltogslokomotiv for Chicago og North 
W eøtern Railway, der er forsynet med saa-
kaldet Y ongs Rotationsglidere. 

Lokomotivet har 20 X 26 Tommers Cylin-
dere og 81 Tommers Driv- og Kobbelhjul, der 
er belastet m~d 45,000 Kg. 1 og dets Vægt i 
tjenstfærdig Stand er 81,250 Kg. (med Ten-
der 13f,025 Kg.) Trækkekraften i Krogen er 
l 1,060 Kg. Gliderbevægelsen ( se Fig 2) er 
indirekte, idet Eksentrikkerne er fastsatte paa 
Drivhjulsakslen og gennem en Transmissions-
stang, der gaar over forreste Kobbelhjulsaksel, 

• 

forenet paa sædvanlig Maade med en toarmet 
vertikal Balances nederste Ende; i dens øver-
ste Ende er anbragt en Forbindelsesstang, 
hvis forreste Ende er fastgjort til en tvearmet 
Balance, af hvilke- den ene Arm er vertikal og 
de to andre horisontale. 

De horisontale Arme er atter ved korte 
Forbindelsesled forenede med Gliderne, der 
faar en roterende eller rettere vuggende Be-
vægelse, ved at F.kscentrikkerne giver den 
vertikale Arm en frem- og tilbagegaaende Be-
vægelse. 

Hensigt.en med Opfindelsen er at frem-
bringe en større Hastighed end Tilfældet er 
med Anvendelse af de almindelige D- eller 
Rund glidere. 
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Af et Brev fra Chefen for Maskinafdelingen, 

Mr. Robert Qaayale, angaaende denne Glider-
bevæaelse kan anføres følgende : · 

,Tonngs Glidere er indført ved C. og N 
W. Railway under Mr. 0. W. Youngs direkte 
Overtilsyn, og der findes for Tiden to Maskiner, 
der er forsyn~t med disse Glidexe (to for hver 
Cylinder), der drives med alm. Ekscentrikker. 
Da Gliderneø Konstruktion nødvendiggør sær-

af Sarkofagerne brænder Lys eUer Lampe Dag 
og Nat, Aar ud og Aar inrl. Disse Skatte 
bevogtes Dag og Nat af 8 Mand og 2 Offi-
cerer. Denne Vagt er tillige yderst tjenst-
villige Vejledere, der beredvilligt besvarer det 
Utal af Spørgsmaal, der af de Besøgende ret-
tes til dem. Kirkens Kuppel er forgyldt, ikke 
som vi forgylder her~jemme, · men belagt med 
tynde Guldplader. • 

, Pig. 2. 

skilt for dett~ Øjemed støbte Cylindere, kU:nde 
de ikke anvendes, med mindr~ Cylindrene 
ombyttes. De Forbedringer. s~m In~ikator-
diogrammet udviser, er endnu ikke fuldstæn-
dig undersøgt og prøvet i P_r&ksrs, . men Prø-
ven, der kan er foretaget med Persontog, vil 
sikkert give et endnu bedre l{eøultat, hvad 
aaavel D,m l}?m Økonomi angaar, naar denne 
overføres paa Godstogekørslen., 

Lokomotivmandsmødet i Helsingfors. 
I strygende Fart gik det mod Peter P&11ls-

fæøtningen. Vi havde ventet os en af en 
stærk Militærkordon afspærret Plet, hvor vore 
Pas skulde kritisk undersøges ; men i dets 
Sted fandt vi aabent Has, ikke saa meget som 
en Skildvagt var posteret ved Indgangen, 
hvor d11r derimod var anbragt et Madonna-
billede. Vi begav os straks til Fæstnings-
kirken, hvor de kejserlige Sarkofager findes 
Side om Side i glim.rende Pragt. Her var op-
hobet en Rigdom i Guld, Sølv og Diamanter, 
som vi ingensinde tidligere bar aet Pillerne 
i den um~!lelig høje Kirke var bogstavelig 
talt dækkede ' af Sølv- og Guldkranse, paa og 
over Sarkofageme var anbragt kolossale Kapi• 
taler. Et Madonnabiilede, der ,ar anbragt 
over Kejser Alexander I., repræsenterer alene . 

. en Kapital af 1/ 1 Million Rubler. Paa flere 

Grel var Modsætningen, da vi senere kørte 
op irennem et af Fattigkvartererne. 

Efter at have beset Kirken, udtalte vi Øn-
sket om at tage selve Fæstningen i Øjesyn_, 
men denne, der huser de politiske Forbrydere · 
- der i Magthavernes Øjne er værre end Rov-
mordere - er hermetisk tillakket for enhver 
Fremmed, og frivillig betrædes den ikke af 
nogen Russer. 

Efter et Besøg i Zoologisk Have, der nær-
mest havde Karakteren af Tivoli in miniatura, 
og hvis eneste Seværdighed var en stor Flod-
hest, tog vi til den russiske Jærnbaoestation, 
hvor vi fik · Lejlighed til at bese et Ekspres-
togs Lokomotiv til flydende Brændsel. Da 
Konstruktionen tidligere er udførligt beskrevet 
her i Bladet, skal vi kun bemærke, at Loko-
motivperøonalet roser dette Brændselsemne, 
s, k. ,Masut,. 

Lokomotivpersonalet i Rusland er Tæsentlig 
forskellig fra alle andre os bekendte Landes 
Lokomotivperøonal~ med Hensyn til saa,el 
social Stilling som Uddannelse ; thi medens 
man til Fyrbødere antager Folk, der saa at 
sige kommer ind fra Gaden, lægges der over-

. ordentlig stor V ægt paa den russiske Loko-
motivførers Uddannelse. I 32 Skoler, der 
ligger spredt over Ruslands Banenet, uddannes 
de, der aspirerer til at blive Lokomotivfører, 
i 4-aarige Kursus, saaledes at de 4 Timer hnr 
Dag modtager teoretisk Undervisning og 4 
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Timer praktisk Uddannelse paa Statens Bekost-
ning, forinden de ansættes. Deres Løn gaar 
op til 6000 Kr. om Aaret, og medens Stations-
inspektører, Aesistenter, Skrivere etc. erholder 
3. Kl.ø Fripas, erholder Lokomotivførerne Fri-
pas til ». -Kl. 

Nogen Sammenslutning eller Forening af 
Lokomotivpersonalet kendes derimod ikke, og 
paa vor Forespørgsel, om Forholdene i Alminde• 
lighed var saa gode, at fælles Optræden var 
unødvendig, fik vi til Svar, at ethvert rimeligt 
Ønske, -der fremsattes til Trafikministeren, 
blev saa vidt muligt imødekommet Vor 
Forespørgsel om deres politiske Stilling blev 
kun besvaret undvigende eller mødt med en 
haardnakke\ Tavshed. 

Imidlertid var Tiden iade til Afrejse, og 
med en vis Lettelse gik Turen atter mod de 
tusind Søers Land. Vi agtede os til Finlands 
mest seværdige Punkt, nemlig Vandfaldet ved 
Imatra, men da der hertil kun er Dagforbin-
delse, maatte vi overnatte i Wiborg. Lokomo-
tivpersonalet her havd'l med Velvilje fra Bane-
forvaltningens Side ordnet det saaledes; at der 
stilledes en 2den Klasses Vogn til vor Dis-
position for Natten, og styrket og ved godt 
Humør fortsatte de tre norske og tre danske 
Deltagere mod Vandfaldet, medens de tre 
svenske Deltagere fort~atte direkte fra St. Pe-' 
tersborg over Helsingfors til Stockholm. 

Stadig ledsaget af vor utrættelige Cicerone, 
Lokf. Nikander, ankom vi i det prægtigste 
Solskinsvejr til Imatra, hvis storslaaede Natur 
man ikke kunde blive træt af at 
iagttage. 

EftQr at have taget os et solidt Maaltid van-
drede vi i :flere Timer om paa Klipperne, der 
omgav Vandfaldet, som m_aa betegnes som et 
af J ordens mægtigste og skønneste i sin Slags. 
Turen gik derpaa tilbage til Wiborg, hvor vi 
maatte gøre nogle Timers Ophold, som vi be-
nyttede til at bes~ Byen og Havnen. 

I Byen findes ogsaa et Statsbaneværksted, 
endnu større end det, vi omtalte i Helsingfors, 
og drevet paa . samme Maade. I Havnen findes 
et Utal af Skibe af alle Nationaliteter, blandt 
hvilke saas en Mængde smaa, finske Passager-
dampere. 

Henad Aften fortsattes Turen over Rihi-
mæki - hvor de tre norske Deltagere tog 
Afsked for at tage over Hangø til Stockholm 

- til Tammerfors, hvor Finlanda stente 
Lokomotivfabri\ker forefinde&. 

(Fortsættes.) 

Nye Lokomotiver paa Sy.d-Pacifik• 
Eanen. 

Til Syd-Pacifik-Banen er der paa Scbeneo-
tays Fabrik bygget fire nye Lokomotiver af 
forskellig Type. . 

Paa disse Maskiner anvepdes Olie som 
Brændselsemnø1 idet Teksas og Kaliforniens 
Oliemarkeder er saa nær beliggende. Ved at 
benytte Olie kan Forholdet mellem Kraft og 
Brændselsforbruget bedre regul•'88 end ved 
Kulfyrinr, særlig ved Rangering. 

De vigtigst11 Dfmensioner ere : 



Sverrigs Lokomotivfører- og Fyrbøder-Forening. 
Hosstaaende bringer vi et Billede af de Delegerede ved Sverrigs Lokomotivfører- og Fyrbøder-Forenings Aarsmøde 
i Stadshuset i Eksjø d. A. Som man vil se, findes der flere ogsaa herfra kendte og dygtige sv~nske Organisations-

mænd paa Billedet. 

i 
IJI) 



Jem banefunktionærernes 
Fællesudvalg. 

Fællesudvalget afholdt Møde den 4. ds. i 
Jernbaneforeningens Lokaler. 

Fra Dans'k Jernbane-Forbund forelaa. Med-
delelse om, at Pakmester P . D. Pedersen og 
Ledvogter N. Christensen ved stedfundet Valg 
i Forbundet var erstattede af Pa.kmester ls. P . 
Christensen, Kh., og Depotarbejder J . Hansen, 
Fa.. Formanden bød de to nye ·Medlemmer 
Velkommen. 

Derefter aflagde Formanden (Friis-Skotte) 
paa de Delegeredes Vegne Beretning om de 
den 24:. Oktober førte Forhandlinger med 
Generaldirektøren angaaende .Ændringer i 
Lønninsregulativet, Sygekasseordningen m. v. 

Heraf gengives følgende : 
1. ..i:ndringer i Lønningsregulativet. 

Af de Forandringer i Ordre D 1018 (Mi-
nisteriets Lønningsbestemmelser af 7. April 
1904), hvorom ll'ællesudvalget h_avde ansøgt 
Ministeriet, var dei: ved denne og tidligere 
Forhandlinger opnaaet Enighed med General-
direktøren om følgende : 

Time- og Natpenge beregnes for hver 
p a a b e g y n d t ~ime (Tidsgrænsen 1 / 2 Time 
bortfalder), Na.tpenge kan beregnes for Nat-
tjeneste, naar denne er udf. ifl. den fungerende 
Stationsbestyrers Ordre. (Tjenesten behøver 
ikke som nu at være godkendt af Trafik-
bestyreren, for at Beregning kan · finde 
Sted). Afstandsgrænsen for Tjenstrejser, 3 
Km. (§ 12), nedsættes til 2 Km. Afstands-
rirænsen ved Beregning af Timepen~e i Stedet 
for Kørepenge (§ 11, 3. Stk.) forhøjes fra 20 
Km. til 22,6 Km. (svarende til det tidligere 
Regulativs 3 .Mil). Ved Kørsel med Arbejds-
tog (§ 11, 2. Stk.) kan beregnes Timepenge 
fra det Tidspunkt, Toget afgaa.r fra Ud-
gangsstationen, og indtil Ankomsten til den 
Station, hvor Arbejdet ophører (ikke som 
nu for hvert Tog fra. dets Afgang til dets 
virkelige Ankomst). Ved kombineret Tog-
og Kedelpassertjeneste kan beregnes Time-
penge for hele den Tid af Fraværeh,en, hvor 
der ikke beregnes Kørepenge ( der maa nu 
kun beregnes Timepenge for selve den Tid, 
Redelpa~ningen varer). 
Følgende. yderligere af Fællesudvalget øn-
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skede Forandringer i Lønningsbestemmelserne 
var endnu under Overvejelse, og Resultatet 
heraf vilde først foreligge ved en følgende, 
forhaabentlig nærforestaaende Forhandling : 

Beregning af Godtgørelse for en vis Tid 
før og en vis Tid efter henholdsvis Afgang 
og Ankomst af de i § 11, 3. Stk., omhand-
lede Tog, · for hvilke Timepenge beregnes i 
Stedet for Kørepenge, samt Optagelse af en 
Bestemmelse samme Sted om, at , tom 
Maskine, henregnes til di1sse Tog (herom er 
der i Øjeb.likket torskellig Opfattelse i Ma-
skin- og Tra:fiki.fdelingen). 

Bestemmelse om, at faste Kedelpasser-
portører med 6 Aars Anciennitet oppebærer 
0,6 Øre pr: Kilometer i Kørepenge, naar de 
forretter almindelig Togtjeneste (ligesom 
Togbetjenten). En mindre Afkortning for 
Levering af Soverum, end den, der nu er 
foreskrevet i §§ l? . og 18 for Lokomotiv-, 
Tog- og Skibspersonale,' samt endelig en 
Æ ndring i § 11; sidste Stykke, saaledes at 
den Erstatning for Tab af Emulomenter, 
der ydes Lokomotivførere, som midlertidig 
forretter Tjeneste som Lokomotivformænd , 
ikke som hidtil knyttes til >det anviste Op-
holdssted c . 

2 .. S yg e k a. s se r n e s Ordning. 
Generaldirektionen havde i Foraaret ved-

taget et foreløbigt ,Forslag til Vedtægter for 
Statsbanepersonalets Sygekasse,, som an-
erkendte Personalets Ret til Selvstyre af 
Kassen. Angaaende dette Forslag var der af 
Fællesudvalget for 9 Punkters Vedkommende 
ønsket Forhandling med Generaldirektionen, 
og ved den nu stedfundne Forhandling åen 
24. Oktober havde Generaldirektøren meddelt 
Fællesudvalget, paa hvilke af disse Punkter 
(6) han kunde anbefale Generaldirektionen at 
imødekomme Udvalgets Ønsker. Samtidig 
havde dog Generaldirektøren udtalt, at det 
var med al Reservation han forelagde Sagen, 
og at det var muligt, at det hidtidige Stand-
puDkt (overfor Spørgsmaalet om Selvstyre) 
vilde blive ændret 11nder Sagens videre Be-
handling, idet der ved en fornyet Overvejelse 
af denne Sag var kommen to nye og væsentlige 
Punkter frem, efter hvilket det økonomiske 
Grundlag blev forrykket. Det ene var, at 
Normalregnskabet var bleven langt ugunstigere 
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end beregnet, og det andet, at 'Jernbane-
lægerne i Jylland og Fyn ved deres Forenings 
Formand havde udtalt, at de ikke overfor en 
ny Sygekasse vilde kunne slutte Overenskomst 
om Betaling som hidtil beregnet til respek-
tive 4 og 8 Kr. pr. ugift og gift Interessent, 
men i Henhold til en mellem samtlige Læger 
truffet· Overenskomst maatte kræve Betaling 
for hvert Sygebesøg m. m., eventuelt mod en 
vis Rabat. Hele Forslaget vilde imidlertid nu 
blive drøftet i Generaldirektionen og derefter 
sendt til Sygekassernes Repræsentanter. 

Form anden meddelte i Forbindelse her-
med, at der efter Forhandlingen havde fundet en 
Brevveksling Sted imellem Fællesudvalget og 
Jernbanelægerne, og at det ifølge denne ikke 
kunde betragtes som absolut givet, at der fra 
Lægernes Side skulde vise sig Vanskeligheder 
overfor den ny Ordning, naar de ellers ikke 
blev ringere stillede ved denne, hvad der jo 
intet forelaa om, ligesom der jo ikke her 
forelaa Oprettelse af en n y Sygekasse, men 
kun en af Administrationen længe paatænkt 
Sammenslutning af de to gRmle Kasser. Men 
dette vilde naturligvis i væsentlig Grad af -
hænge af, hvorledes Forhandlingerne med 
Lægerne førtes. Og med Hensyn til Syge-
kassernes økonomiske Grundlag, da laa dette 

. efter Formandens Mening kun et Sted, nemlig 
i Spørgsmaalet, hvorvidt Sygekasserne frem-
tidig i alle Tilfælde skulde have et fa s t 
Statstilskud, saaledes som hidtil hævdet af 
Gene11&ldirektionen, eller om der mulig kunde 
være Tale om, at Statsbanerne· for at sikre sig 
den hidtidige Indflydelse paa Ledelsen vild1:1 
gaa ind paa ogs11a i Fremtiden at dække 
Sygekassernes mulige Underskud. l førstnævnte 
Tilfælde maatte det absolut være det økono-
misk fordelagtigste for Personalet s e I v at 
styre Kassen. 

3. .Penge hjælp under Sygdom 
t i l D a g - o g T i m e l ø n n e d e. 

8ammen med Spørg;imaalet om Syge-
kassernes OrdQ1ng var der ved Forhandlin-
gerne den 24. Oktober ligeledes blev.en be-
handlet et Udkast til Regler for Udl;etaling 
af Sygeunderstøttelse til Dag • og Timelønnede, 
hvilken Understøttelse nu for Jylland-Fyns 
Vedkommende betales af Sygekassen, men ·ved 
den fremtidige Ordn{ng tænkes overtaget af 

Statsbanerne (ligesom na i · Sf~lland-Falater). 
- Pengehjælpen under atm inde 1 i g Syg-
dom er for Tiden 5/, .!lf Dag- eller Timeløn-
nen, højst 1 Kr. 60 Ø. pr. Dag. Foranlediget 
ved den i sin Tid skete Henvendelse Ira 
Fællesudvalget og Sygekassebestyrelserne om 
en .Forhøjelse heraf samtidig med den ny 
Sygekasseordning, var Generaldirektionen i sit 
Udkast gaaet med til at. forhøje .Maximum til 
2 Kr. pr. Dair, hvorimod Fællesudvalget ø.n-
skede Ma1im!llbestemmelsen strøget og i Ste-. 
det for indført en .Minimumsunderstøttelse af 
1 Kr. 50 Øre pr. Dag. Hertil kunde General-
direktøren ikke gaa med, hvorimod det; for-
anlediget af Forhandlingerne, skulde tages 
under Overvejelse om muligt at forhøje 
Maximum fra 2 Kr. til 21/. Kr. 

Generaldirektionens Udkast gik tillige ud 
paa, at Pengehjælpen fremtidig kun ved mere 
alvorlige Ti l s k a d e k o m s t e r i T'j e n e -
s t e n ansattes til f u 1 d Dagløn, for mindre 
alvorlige Tilskadekomster derimod kun til 
1 / 4• For Tiden ydes som Regel fuld lJagløn. 
Et Forslag fra Fællesudvalget om at beholde 
de nuværende Regler kunde Generaldirek-
tøren ikke gaa med til, men skulde overveje, 
om Udkastets Redaktion kunde ændres noget, 
saaledes at det klart fremgik, at den mindre 
Pengehjælp kun skulde finde Anvendelse ved 
l e t t e r e 'l'.ilskadekomster. 

Generaldirektøren havde som Afslutning 
paa Forhandlingerne udtalt, at han haabede, 
at de Delegerede vilde forklare Organisatio-
nens Medlemmer, at der ikke fr"' hans Side 
forelaa noget om, at han ikke vilde forhandle 
m1:1d dem. Han troede netop, at Forhandling 
kande bære gode Fragter og satte ogsaa for 
sit Vedkommende Pris paa den. 

* • 
Efter at den afgaaede Sekretær, Pakmester 

P. 0 . Pedersen havde afteveret R11gnskab, 
Kassebeholdning og Arkiv, valgtes Pakmester 
N. P. Christensen til Udvalgets Sekretær. 
Til Delegeret ved de videre Forhandlinger 
angaaende Lønningsbestemmelserne og Syge-
kasseor,dningen valgtes ligeledes Pakmester 
Christensen. 

Formanden meddelte dernæst, at der fra 
de- faglige Organisationer indenfor Statsbaner-



nee Værksteder forelaa en Ånmodning om at 
maatte indtræde i Fælleeudvslget. - Det ved- · 
toges at henvise Spørgemaalet herom til de 3 
OrJranisationer, der nu danner Fælle11udvalget 
(J.-F., D.-J.-F. og D. L. og L. F.) med 
Henstilling, at den aabner de omhandlede 
Værkstedeorganisationer. hvis Medlemmer ikke 
kan optages i nogen af de 3 Organisationer, 
Adgang til at tiltræde Fællesuevalget, dog kun 
i saadanne Sager, der er af fælles Interesse 
saanl · for de 3 Organisationer, hvoraf Fælles-
udvalget bestaar, som for V ærkstedsarbej-
derne. 

Endelig forelaa til Behandling E n k e -
p e n e i o n I s a g e n. 

.Forsl11get ,,m Oprettelse af en fælles privat 
Enkepensionskasse til Supplering · af den al-
mindelige Enkepension oir til Afløsning af de 
mange herhen hørende Smaakasser henvistes i 
Januar 1904 af Jernbaneforeningen til Fremme 
gennem Fællesudvalget og tiltraadtes af de to 
andre Organisationer. Forarbejderne ved 
Kassens Opretteh,e, Udarbejdelse af Vedtægter 
og .Præmietabeller (med Assistance fra Stat11-
anstaltene Beregnere) V3T færdige, da den fra 
1. Januar 1904 gældende >Lov om Livsforsik-
ringsvirksomhed af 29. Marts 1904c forelebig 
standsede Sagen. Betingelsen for Kassens 
Oprettelse maatte herefter være, at den ikke 
faldt ind under denne Lov og de for Forsik-
rings se 1 skaber givne Regler om Garanti-
kapital (mindst 100,000 Kr.), Sikkerhedsfond 
. m. v., og den 24. Marts d. A. indsendtes til 
Indenrigsministeriet en Forespørgsel herom, 
ledaaget af Vedtægter, Præmietabeller m. v. 
Herpaa var under 7. November d. A. modtaget 
Svar fra Ministeriet om, at lfokepensionøkassen 
i den Form den var paatænkt, v i I d e 
falde ind under For s ikrings-
Io ven. 

Fællesudvalget ved.tog under Hensyn til de 
foreliggende Omstændirheder at stille Sagen 
i Bero indtil videre og foreløbig afvente, hvil-
ken Ordning Ministeriet vilde træffe angaaende 
saadanne a 11 e r e d e e k s i s t e r e n d e 
større Enkepensionskasser ved Banker, private 
Aktieselskaber o. lign., som hidtil har arbejdet 
uden Forbindelse med noget Foraikringssel-
skab, og hTis Forhold nu maa ordnes efter 
Loven. 

Formanden sluttede Mødet ved med Til-

slutning fra Udvalgets Medlemmer at rette 
en hjertelig Tak til Pak mester P. D. Peder-
sen for hans store og trofaste Arbejde i 
Fællesudvalget, hvorefter Hr. Pedersen udtalte 
Haabet om en stadig dybere Forstaaelse hos 
Personalet af, at det kun var gennem Fælles-
udvalget, de store, fælles Spørgsmaal kttnde 
løses paa tilfredsstillende llaade. 

Fælle s udvalget. 

Penge. 

For Penge ' kan man fa& alt, hedder det, 
men det er ikke sandt. Arne Garborg skrinr, 
at man kan købe -

.Had, men ikke Appetit. 
Draaber, men ikke Helbred. 
Sengeklæder, men i~ke Søvn. 
Lærdom, men ikke Snille. 
Fornøjelse, men ikke Glæde. 
Kammerater, men ikke Venskab. 
Tjenere, men ikke Troskab. 
Graa Haar, men ikke .Ære. 
Gode Dage, . men ikke Fred. 
Skallen af alt kan man købe sig, meQ 

ikke Kærnen . 

Og dog regerer Pengene Verd e n. 

,,Georg Stage"-Sagen for Retten . 

Som det vil være vc;,re Læsere bekendt, 
lød Dommen over Kaptajn Mitchell paa l!'ri-
findelse, og der kan iøvrig t kun blive Tale 
om en Erstatning, som ,An onao Rhederi 
antagelig betaler. 

Vi siger liget1om et bekendt københavnsk 
Dagblad : > Vi sympatiserer med Dommene og 
>mener, at Kaptejnen er sluppen billigt. - i 
Forhold til os under lignende Forhold. 

Uddeling af styrkende Næringamldler til 
Lokomotivpersonalet I Tyskland. 

lftlge >Rhein Westf. Zeitungc er de kgl. 
tyske Jernbanedirektioner bemyndiget til, un-
der usædvanlig stærk Kulde, at lade uddele 
styrkende Næringsmidler til Lokomotiv- og 
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Togpersonalet og naturligvis paa Statskassens 
Regning. 

Efter en Anordning af den tyske Jern-
baneminister kan saadanue styrkende Nærings-
midler under samme Forudsætning ogsaa ud-
<teles til Rangeringspersonalet, naar vedvarende 
raat og koldt Vejr gør Udførelsen -af Tjenesten 
særlig b-esværlig, selv om ;diir ikke netpp her-
sker stærk Kulde. 

Meddelelser fra Af delingerne. 
. Aarhus Afdeling. 

Aarhus Afdeling afholdt ekstraordinær 
Generalforsamling Torsdag den 9. November 
med følgende Dagsorden : 

1. Valg af en Afdelingsformand. ». Eventuelt. · · 
Formanden aabnede Mødet og bød Forsam-

lingen Velkommen samt Lad den · vælge en 
Dirigent. 

Lokomotivfrb. Nr. 320 Petersen valgtes. 
Punkt l. Formanden, Lokf. Frederiksen, 

nedlagda sit Mandat som Afdelingsformand , og 
i hans Sted valgtes Lokf. V. Hansen . 

.. Punkt 2. Der førtes en livlig Diskussion 
om Orqre Nr. 721' Betydning. 

Det vedtoges at sfbolde et Andespil i De-
cember Maaned . C. Ni e 1 s en . 

Sekretær . 

* * * 
- Fredag den 1. December afholdt Aarhus 

Afdeling i Forbindelse med M.aanedsmødet 
Andespil og Bal , hvori deltog ca. 100 
.Personer. 

.Mødet aabnedes KL 81/ , i den store Sal, 
og· samtidig · gik Damerne t il sluttet Kaffebord 
i den lille Sal. 

Formanden, Lokf. V. Hansen, aabnede 
Mødet og bød Forsamlingen Velkommen og 
takkede samtidig for den gode Tilslutning. 
Taleren takkede derefter for den Tillid. Med-
lemmerne havde vi11t ham ved at vælge ham 
til Formand, og han skulde gøre alt. for at 
bibeholde den. 

Derefter gav Formanden Beretning om Re• 
sultaterne af » for Hr. Maskininspektøren 
forelagte Sager. 

Efter at flere Talere havde haft Ordet til 
forskelligt, vedtoges det at afholde et J uletræ 
med Bal. Dertil ))lev ne<tsat et Udvalg. 

Formanden sluttede Mødet Kl. 91i,, hvor-
efter hele Selskabet, D!!,mer og Herrer, gik til 
Andespillebordene. Der blev bortspillet 12 
dejlige .Æoder, rene jydske Eksemplarer. Kl . 
12 sluttede Spillet - særlig til de Vindendes 
fulde Tilfredshed. Derefter begyndte Dansen, 
som gik lystig til Kl. 3. Alle nr enige om, 
at det var en af de behagelig~te Aftener, Af- . 
delingen længe havde haft, den ny Formand 
til .Ære og Medlemmerne til Glæde . 

· PERSONALIA. 
· 1.- 12. 06. 

V. P. ff. 

Lokomotivfyrbøder Nr. 99 J. J. Nissen, Aar• 
hus, forfremm"s til Lokomotivforer Nr. 67 
i Aarhus. · 

Lokomotivfører .i: r. 67 M. Knudsen, Struer, 
degraderes til Lokomotivfyrbørler Nr. 280 
i Struer. 

Meddelelse til Af delingerne. 
Lokomotivpersonalet i Fredericia har op-

rettet en Kransekasse, der giver Krans til 
samtlige Lokomotivførere og Lokomotivfyr-
bødere ved Statsbanerne, naar Meddelelse om 
Dødsfaldet med Opgivelse af Begravelsens Tid 
og Sted med 48 Timers Varsel sendes til 
Undertegnede. 

Fredericia, den 4:. December 1906. 
C. Breum , · 

p. T . Formand ..... 

Annonceudvalgene 
bedes indsamle og snarest indsend 
Annoncer til Ekspeditionen : 
,, Gjeddesborg" (mod J ylland:-.gade) 

Fredericia. 

dgaar 2 Gange maanctllig. Abonnementsprisen er 1 Kr. llalvaarlig. Avertissementsprisen er paa Omslage, ,. 
lRto Side lo Ø. og pa.a Omslagets andre Sider 12 Ø. pr. mm. Plads i Spaltcbredtlo h a I • a a r l i g . 

. Spaltebredden er f>B mm. 
Samtlige paa Omslaget tegnede Annoncer ere sta.aende mindst 1/ 1 •Aar. 

Slutningen af Teksten optage. Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. Petitlinie eller den Plads, med ft' radrai; 
af 20 pCt. for staaendo Annoncer. 

Telefon 123. Ekspedition : Gje,ldt'sborg« 2. S. mod JjllandRgade, Fredericia. Telefon liB 

•Fredericia Uagblad«s Bogtrykkeri ; Fredericia. 
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