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DER S'.PARES. 

I Ligihed .med, hvad dei- har været prak-
li. eret for Trafiktjenef'ten Vedkommende 
pa atænke det at ned!sætte n Kommi ion 

til Gennemføre! e og Tilrettelægge! e af 
n e Ture for Lokomotivper onalet i Over
en temm l, e med d nye T;iene tetid reg

ler. Denne K()llJlmi ion kal efter Forly
dende bestaa af nogle ruf d'Hrr. fra Trafik

tjene ten I parekommi ion uppl ret med 

Hr. lngeniør øren en fra 3. Di trikt. 

Trods det, at d n tol'C parekonrrni -
~ion har fast�Jaaet, at ·der intet r til Hin
der for at lave Tjene tetid regler gælden

de for amtlige Tjenest mæntd i hel Lan
det, har vi endnu d n Dag i Dag d n Tro 

og vi vil antagelig, bevare den Tro til vore 

Dag{' Ende, at man ikke i d  n Hen eende 
kan give Lokomotivmændene den samm 
l nifo'.rm paa som andr•, Tjene ternænd.
rne11 at Re0'lerne bør tilpa <J eftei· Loko

motiV'Il1ænden s ærlige og egenartede Tje
neste. Men den store I parekommi ion
har talt. Ministeriet har fulgt Kommi io

ne11, 00' Lokomotivmændene fandt, ig nød-
ag t til i denne van kelige Nedga11g peli

ode at laa Trop 00' Følge med de andre i 
Haab om bedre Tider. 

Det er ikke alene LokomotiV'lllænd, der 
•har ,d nne Opfatte!, c, der er andre. der
kan se den retfærdighed, der er bc-

gaaet, men nu kal der jo norrnali res, oo
rcj. e:-- del' Indvending r, hør r man sb:ak 

ja, Lokomotivmænd er jo n �dige og kan 
som Følg,e deraf ikke e objektivt paa I a

gerne. Vi er imidlertid tilbøjelig til at tro, 
ot den tOTe parelrnmmi ion Medlem

m r For, tand paa Lokomoti vtjen ten 
har v1; 'l'et aa orn sa.a, og at de har et 

for 'tort paa vi e pørg maal og glemt, 
at oa,saa det intim Kend kab til en Ting 
kan have i11 Betydning. Imidlertid gæl
der der kun 't f01· Tiden, og d t er, at der 
·lrnl par . Det er ikke nok, at den Lore
parekommi ion udarb jder Regler og at

man fo1�handl r ig til Rette heTom, men 
o o- aa "rurti.lrettelæggelsen skal ·y tema ti
,,ere , aaledc at pændetrøjen blirnr lig' 

tram at [1av 11aa, hvor man end vender 
ia hen. 

Og til cl ile Formaal Gen,nornforoL ' 
. l1ar vor o,·er te clrnini tratio11 e:ftcr For

lyd ncle ka ·tct , jnenc paa J ngeniøre11 i 3. 
Di trikt. - og aa kaJl der nok komm ' 

Facon pa a Trøj n. 
Kaster vi Blikket en halv ne A.ar Hl

ba o-e. aa ,·i den amme Jng nior opln.t' le 
::=om J�k p Tt paa 1'mtilrettelægningen , 
Lokomotiverne KøT l fordelings va l c
lige Omrnade m d det Re ultat, at iha11 ef
ter vel udført i-bejde blev tildelt en Dncor 

paa 1000 I r. Det er muligt, at det var h 1 
fosterværker. han havde la,·ct, han havde 
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'i>ANSK.fQ.KoMOTIVTiDENDE 
·.ikk · rt ik!ke sparet Materialet (Lokomo

li vmænd ne), men udnyttet dette det mesl
mulige og derved opnaaiet saadanne Be-
·parelser, at man fandt Anledning til at

belønne Ingeniøren.
aa gik al-t godt en Tid, det var .for Re

!';ten ikke saa længe, det varede, og en 
� kønne Dag opskræmmedes man af et me
get alvorligt Uheld i Fred·ericia, ,og det var 
Tilfældigheder, at ing,en Menne keliv gik 
tabt. 

En Under1Søgelse blev iværk,sat angaa
ende Aar agen •til heldet, og1.man konsta
terede bl. a., a:t det LokomotivperJSonale, 
der ved den ænlhandlede Lej,ligihed !havde 
gjort Tjeneste, havde halft en meget lang 
Tjenestetid. . .

elv:følgelig log man ned paa Lokomo
tivføreren ved den ,som ved andre Lejlig
h der, lilled ns den virkelige Ansvar ha
vende tor de urimelig lange Tj,enester stod 
dækket. - Allerede da var de 1000 Kr., 
.som I tatsbanerne .havde udbetalt i Ducør, 
daal'ligt anbragte, thi det var meget tore 
Værdier, der ved den omhandlede Lejlig
h d 'lagdes øde. 

Da tog den daværende Minfater fat, og 
gennem F.or./hand'1ing,er lykk-edes det at faa 
nogenlrunde taalelige Forhold gennemført, 
1)1an vilde dog paa det Tidspunkt g,a,rdere
sig imod lykker paa Grund alf Overan
�trengel e af Per onalet, man havde for
sent opdag,et, 'hvad det ko tede at udnytte
Per,sonalet i for stæl"k Grad, og den -dyg
tige Ingeniør kom foreløbig ikke til at 'lave
flere Mestervær,ker.

I to Tjenesteuid.srudvalg har ;man be
handlet Lokomotivpensonalets Tjeneste
for-hold� og i di se er der natnrrligvi taget 
det berettiged-e Hensyn til den Tjeneste, 
d-er udføres, og d·et Ansvar, der paalhvi,ler 
n top dette Per onale - og paa den anden 
'ide var ' pareteorien ikk sat i Højsædet 
om nu. 

Men man skal videre i pareriets Tje
neste, og de omtalte Trafilmnænd i Forbin
delse med Hr. Ingeniør ørensen skaJl som 
;;,agt til at fuske i Lokomotivper onalets 
Tj-en fotidsfor1hold. Den forhenværende 

i 

ektion chef, om og aa fu ,ker i Trafik
tjenesten, og i Værk ted tjen ten, j.a 
den Mand har jo Forsta11d paa Alverdens 
Ting, k,a.l nu igen til at gøre , ig bemær
ket ved ait lave Ture, der vel teoretisk set 
lader sig køre, men i Prak,sis maa anses 
for umulige. Til dette Værk kan man vel 
nok faa Trafikmændene med', de er jo 
saa rart objektivt paa Tingene, og for
mentlig undeT de og,saa Lokomotivmænde
ne det saa godt, soon de nru kan faa det. 

Det er ubegribeligt, at vor A1dminis.fra
tion ikke kan finde en bed·re Mand at sætte 
ind paa d tt-e A11b-ejde. Vi har v,ed .forskel
lige Lejligiheder set, at Administrationen 
har kunnet se igennem '11.ngene og for-
taaet at faa de rette Mænd frem, dem, om 

praktisk for, taar Lokomouiv-mændenes 
Tjene te og ikke a1�bejder alene i Teoriens 
Verd,en. k,al den Mand endelig frem, vil 
man anvende hans EneDgi, saa æt ha,m 
ind i den Virk om'bed, som ha11 stræber 
efter, nemlig Værk! tedet og det Arbejde, 
der hører her ind under, et Arbejde, der 
inspirerer 1ham til bindstærke RedegøTel
ser for ine Ideer. 

Hvorfor fortsætte i den gamle kme, 
hvorfor skal ,man nu igen tii1 at, pare paa 

ki,llingen får enere at lade Daleren gaa. 
Vi vil advare t rkt mod den paatænkte 
tramme Udnyttelse af Lokomotivmænde

ne, og vi maa 1holde for, at der rnaa tages 
et tilbørligt Hen yn bil den Tjen-este, der 
ndføres aJf netop dette Personale, en Tje
neste, der ikke kan ammenstilles elle1· 
sa;mmenlignes med de øvrige Tjeneste
mænd . 

Det er første Gang man skal prøve det 
Ek periment at an'Vende Tra.fikimænd til 
at revidere Lokomotivmæn<len Tjeneste
ordning. Bare man ikke Jamr Ris tJi,l in 
eaen Baa,del. Vi ih.ar set før, at man har 
revideret og omformet paa dette F•orhol<l 
og at man har maatte sfappe Linierne, 
men for ent. Vi kunde nu tænke os, at 
man, klog af Skade, har ig fornuftigere 
ad og lod· være at stramme Tøjlerne og 
parede de Penge som det før Ner sener,e 

kan komme til at koste. 
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'i>ANSK,&KoMOTlvftoENDE 

ET MØ DE. 

Den 3. April aflholdt de københavnske 
LokomotivføreraJfdelinger et meget stærkt 
besøgt Møde. Aar agen til dette Mødes 
AfholdeLse kyldes et aJ en Del af Åfdelin
gens Medlemmer frnmsat Ønske he1·om for 
at faa den paa Gb her, kend1e ro •bragt til 
0p:hør. 

Efter at A.fdelingens Formand med 
nogle orienterende Bemærkninger havde 
indledet Mødet og at Mød-0ts Tillidsmænd 
var valgte, fik fem for keHige Lokomotiv
førere Ordet for som IndledBre ait be
grunde Aar ageTI til roen og for at tale 
om Omorganisation. 

Den første af d'Hn:. forælog at vedta
ge en HenstLlling til Redaktøren om at op
tage et Referat ruf Mødet, hvilket ved-toge , 
hvonilier Taleren fortsatte med at erklæ
re, at Indikal<lelserne til Mødet var for iøj
nefaldende og havde kostet for meget, dis
se Penge kunde have været sparet, og Pa
rolen var nu: Ned med Konting,entet. Be
klagede, at H.--B. ikke arbejdede for Lokf. 
Interesser og fremsatte derafter den Paa
stand, at vi var gaaet ned saavel socialt 
som økonomisk, og endte med at fastslaa, 
a,t Organisationen maatte deles i to Dele 
med hver sin Be tyre! e, som i særlige 
Sager kunde arbejde ammen. Endelig 
maatte Kampfonden bort, erklærede Ta
lenm. 

Den følgende Taler angreb ,særlig For
manden, uden at det lyklkedes os at faa fat 
i noget positivt, og endte med: og, aa at gi
ve Redaktøren, hvad ihan ha"Vde godt aif. 

Den tredie Taler kunde i a'1t væsentlig 
slutte ,sig tiil de to foregaaende Taler,e, ,men 
nævnte om en speciel Tanike det Tab, 
som if. Ek,s. var lidt paa I atpengene. Var 
meget indigneret over Caspar Røgbræn
ders Artikler.· 

Den fjerde TaoJer udtalte Haabet ,om, at 
Organisationens Ledelse ogsaa vilde tage 
Del i Diskus ionen, man var ru.tilfreds med 
Organisatfons-Formen og Ledel,sen, som 
aldeles intet havde gdort for Lokf., man 
havde derimod hæftet Proletarrmærket paa 
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dem. Hævdede, at den faglærte Arbejder 
tjente mere end oLolwmotivførerne, og at 
Formanden .var optraadt forkert ved For
handlingerne om Spartlerne. Hoved1besty
rnlse og Red. havde An 'Var for det daar
lige di ciplinære Forhold mellem Lokf. og 
Lokfb. 

DereHer fitk den ,sidste aif Indleder-ne 
Ordet, idet -han udtrykte ,sin Glæde over, 
at Mødet var ammenkaldt, hvorefter Ta
leren gav sig i Lag med en meget lang
varig Oplæ.sning af en Tale .. 

Af Oplæ.sningen fremgik det, at man 
var utilfreds med Organi,s.aiionsformen, 
fordi Lokf. var i Mindretal! Ud fra 1.denne 
forkerte OpfatteLse fortsatte Ta·ler,en og 
søgte at paavise, at Organisationen Lc
del,se paa alle Punkter \havde s"Vigtet, og 
at den manglede Forihandlingisevne og do. 

midighed•, og e1"'1te sin Oplæsning med 
følgende bombasti ke draaJb: »Holdt, niu 
vil vi ikk,e længere, saa er det ude med 
os!< 

fdelingi formanden havde der,efter Or
det og beklagede, at man ikke k'llnde faa 
et klart Billede af, hvad d'Hrr. Indledere 
vilde, og endte med at udtale, at han haa
bede, at a,]Je vilde bøje sig· for Flertallet, 
Mening, og at man snart blev fri for mere 
Ta1le om Omorganisation. 

Efter forsk,ellige Smaaibemærkninger 
tog Organiisatiooons Formand Ordet, og 
i et langt sagligt Svar til Indlederne paa
viste han Hulhed.eTu i deres Paastanide, og 
da han endte sit lang,e Foredrag, der til 

lut formede ,sig som en Oversigt over Or
ganisationen Arbejde, ,hiilst s han med 
Klapsal"Ver. 

For kellige Medlemmer havde derefter 
Ordet i Anledning af fornkellige af For
mal1!dens dtalelser, hvorefter Redaktø
r,en ganske kort replicerede til de af Ind
lederne, <ler havde angreibet ;J-iaim. Hævde
de bl. a., at Caspar Røgbrænder,s Omtale 
af en enkelt Lokomotivfører ingen Plet 
satte paa Standen om saadan, iøvrigt 
havde man tidliger,e været meget godt til
freds med harm, fordi han slog ned, hvor 
der var Anledning til det. Paapegede, at 
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'i>ANsK'.fuoMOTtVTiDENDE 
ingen ad: Indlederne havde ,fremsat noget 
po itivt til tøtte for deres Agitation, men 
at de krml bidrog til at svække Lolrnrnotiv
mændcnes OTgani aiion. 

Formanden havde endnu en Gang Or
clct og paaviste bl. a., at Paa, tanden om, 
at Lokfb. dirigerede Organisationen va1· 
ganske falsk, thi aLle StedeT er der lige 
mange Repræsentanter af begge Grupper, 
og varede dernfter agligt paa for k,ellige 
Sp!)ro; maal og frem aUe Paa tande. 

Da Talenækk,en val' udtømt, satte Di
rigenten to aJ e11 af Indlederne fremsatte 
Resol ntion r under Af,stemning. 

Den førnte, der udtalte Misbilligel ·e til 
H. B., fik 5 !Stemmer for og forka1Stedes.
Den anden, der udtalte Ønsket om, at der
foretoges en UraJ\stemning om en Omorga
ni ation, fik 8 Stemmer for og forkastede
ligeledes. •

Endelig sattes en tredie Re olution tm
der Afstemning, dier udta:l te Tilfredshed 
med Organisation formen, der bød Med
lemmern SikkeI1hed for, at hver Kred 
kan faa sine egne Krav frnmmet. 

Denne Resolution vedtage . 
Mødet, der var besøgt af ca. 150 Loko

motivførere, hævedes dcre:fter. 

Det vil vær,e arubenbart for Med·lemmer 
Landet over, at der i nogen Tid har været 
nogen Gæring paa Gb. Der fremkom saa
ledes forEikellige Lister snart om et, snar•t 
om noget andet. Den Liste, der blev Aar
sa g n til Mødets Ind!kalidelse, havde til at 
begynde med en kraftigere Form, end da 
den overleveredes Afdeling,sformanden, 
thi ·tra;ks udtalte den Ønsket om en Dis
ku sion om Omorganisering, medens dein 
enere fik Tilføjelser, der gav den en no

get anden Karakte�·, ligesom det fra en 
stor Del af Unden;:;lcriverne skulde for
staa,s som et Ønske om at faa den sta,dige 
Uro fjernet og for at konstatere, hvorfra 
Uroen 1stammede, og .hvad d1en var værd, 
naar den kom frem til offentlig Besk,ueLse. 

Vi vH tro, at Mødet saavel i den -ene 
om den anden Henseende har været til

fredsstillende. Igennem Indledernes Be-

mærkninger fik man at se, hvaid de havdie 
paa Hjærtet, og af Formandens Svar blev 
clet klart, hvor meget det betød. 

At Mødet har bevirket Ro paa Gods
banegaarden, tror vi at have bemærket, og 
det er jo et meget gJædeligt Resultat; men 
vi vil haab\:), at det ogsaa ih.ar bibragt Med
lemmerne Fo1�staaelis·e af, at ISituationen 
nu, maa,ske mere end før, kræver alle go
de Kræfters Medvirken og Samling om 
O-rgani ationen til Forsvar og Vagt orm 
o pn aaede Rettig1heder.

DAMPDIAGRAMMER AF LOKOMOTIVER 

MED OVERHEDET DAMP 
Ved Otto Beudixen. 

(Fortsat) .. 

I Diagrammet (Fig. 2) er p4 og s Af
stande, som multipliceret med hinanden gi� 
ver et Rektangels Flade: Rektangelet er 
Fladestrimmelen med Bredden s. Diagram
fladen sammensætter sig nu af et stort An
tal smalle Strimler. Adderer man Bredden 
af alle Strimlerne sammen, saa faar man 
Stempelslaget. Under Hensyn til de foran
derlige Tryk efter Kurven E bliver 
saaledes ved den skraat skraverede Flade 
fremstillet Dampens Arbejde under Stemp
lets Slag. Da·Trykket er optegnet i Atmos
færer, beløber det udfundne Arbejde si� 
foreløbig kun til pr. cm2 Stempelflade. Af 
dette Arbejde maa dog det ved Udgangs
modtrykket og Kompressionstrykket for
brugte trækkes fra. Dette skadelige Arbej
de maa Stemplet yde paa Tilbagegangen, 
saaledes som det antydes ved den lodret 
skraverede Flade (Fig. 2). Deraf følger. 
at den af Indikatordiagrammet indeslutted0 
Flade faktisk . angiver en Cylindersides 
Ydelse pr. cm2 Stempelfl. ved en Frem- og 
Tilbagegang af St,ernplet, det vil sige ved 
en Maskinomdrejning. Bliver der nu taget 
forskellige Diagrammer ved et og samme 
Lokomotiv, hvorved Fyldningerne 'bliver 
forandrede, saa kan uden Vaskelighed an
stilles en Sammenligning mellem de forskel-
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'i>ANSK,&KoMOTtVTiDENDE 

lige Y dels-er. Jo større Diagramflade, de
sto større ogsaa Arbejdet, som ydes. 

Er Dampen i Cylinderen efter fyldnin
gens Slutning overladt til sig selv, saa ud
vider den sig efter ganske bestemte Love. 
Er Cylinderen godt opvarmet, det vil sige 
vederfares der ikke Dampen nogen Afkø
ling ved Arbejdet, saa kalder man Arten af 
Dampudvideisen (Ekspansionen) for adia
batisk. Den efter bestemte Love faldende 
Ekspansionskurve E i Fig. 2 kaldes Adiaba-
te. Forsøg,et lærer nu, at den overhedede 
Dari1ps Adiabate falder hurtigere end den 
mætt,ede Damps. I Fig. 3 blev Cylindæne 
paa et og det samme Lokomotiv ved samm� 
Tryk ;een Gang tilført overhedet Damp (H), 
den anden Gang mættet Damp (N). Indi
katordiagrammerne er til Sammenlignin6 
lagt over hinanden. Man ser tydeligt, at 

. H Kurven falder stejiere og i Modsætning 
til den mættede Damp giver ,en Diagram
flade, som er den skraver,ede Flade min 
dre. Denne Kendsgerning vil først og frem
mest betyde en Skade for den ov,erhededc 
Damp. Ønsker man begge Gange at op
naa samme Ydelse, saa er man nødt 
til ved Anvendelsen af overhedet Damp at 
forøge Fyldning,en med Værdien a (Fig. 4) 
En tilsvar,ende Udligning i Ydelsen bliver 
ogsaa foemkaldt, naar Cylinderdiametere1 1 
ved Lokomotiver med overhedet Damp paa 
Fmhaand bliver holdt noget større. Denne 
Forholdsregel bliver ogsaa gennemført i 
Praksis. 

Men hvad betyder denne den overhede
de Damps ringe Ulempe i Modsætning til 
den indgribende Fordel, som den allerede 
omtalte Rumforøgelse bringer med sig. For 
at skaffe en klar Sammenligning mellem 
begge Damparter, maa man gaa ud fr.1 
samme Vægtstørrelser. Sammenligner ma 1 1 
Diagrammerne fra to Forsøg, ved hvilke 
Cylinderen v,ed hvertStempelslag blev fyldt 
med samme Vægtmængde mættet Damp 
den ene Gang og overhedet Damp den anden, 
saa fremkommer Fig. 5. Overhedet Damp 
viser sig med b større Fylclr.ing, og saale
des med den ved Skravering antydede stør
re Diagramflade og en i samme Forholj 

større. Ydelse. Derved · blev ved begge 
Damparter forbrugt den samme Kulmæng
cte og Kedlen fødet med samme Vandmæng
de. Forskellen b mellem begge Fyldninger 
er ved 12 Atm. Kedeltryk ca. ].5 % af Stem
pelslaget. 

De store Tab ved de hidtil anstillede For
søg e viste, at Vandbesparelsen kunde an
slaas til 

a) Ved Tvillinglokomotiver med over
hedet Damp indtil 33 % . 

b. Ved Compoundlokomotiver meJ
overhedet Damp indtil 26 %. 
i Modsætning til Lokomotiver af samme 
Type med mættet Damp og med samme 
Hastighedsforholc.i under Kørslen. 

Kulbesparelsen er ca. 30 % ringere, da 
en Del af Brændselets Forbrændingsvarm� 
bliver optaget af Overhederelementerne og 
unddraget den direkte Fordampning . 

Kul besparelsen beløber sig ved Lokn · 
motiver under a-) til ca. 24 % og under b) 
til ca. lo %. 

Ved Anvendelsen af ov,erhedet Damp 
gælder Regelen: Jo større Ov,erhedning, 
desto større den opnaaede økonomiske For
del. Efter Angivels,er fra Wilh. Schmidt'f, 
Overheder Aktieselskab i Kassel-Wilhelms
hohe skal hver 5--6° Overhedning være lig
med ,en Dampbesparelse paa ca. 1 % . Son, 
Grænse for. Overhedningen maa anses ea. 
400° C. 

AMERIKANSK HÆDRING AF 

L O KO M O T I V F 0 R E R E; 
Ved Otto Benclixen. 

Som brornndt v,ar de første Lokomoti
ver, som lev.eredes til det sjællandske 
JeTI1tbanesel,skab i 1846-47 benævnte 
med Navnene, Odin, Købenihavn, ,Sjælland<, 
Danmark ,og K,or,sør, d1en Rækkefølge,
hvori de 1leveredes. Denne Skik ,bibehold
tes i mange Aar, æa Lolrnmotiv,parken ud
videdes, og det var hovedsagelig Navne 
fra den nordiske Mytologi, Gudelære, som 
benyttedes. Førist efter mange Aar,s For-
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løb afløstes Lokomotiv rnes avne med 
I r. og Litra. Som 'her, , aaled var det 
og, aa ved dlandets Jernbaner, de første 
Lokornoti er havde avne, man erindre 

tephenson's før te Lokomotiv »T.be Ro
ckct«, Raketten, noget som iøvI"i.gt ikke eT 
helt bOTtfaldet endnu, id t mange Jernba
ner den Dag i Dag benytter avne til Be
tegne! e af Lokomotiverne, og andre op
nævner i hvert Fald nogle ad: dem efter 

tat. mænd eliler Lokomotivtekniker•e, som 
bar gjort sig bekendt. 

At benævne Lol{oomotiverne med et 
1 avn ipaa amme . Maade soon .et k±b, er 
i ,11\" rt Fald fra et æsteti,sk Synspunkt 
meget triltalende, men det kan med lidt god 
Vilje og aa faa et humoristisk Anstrøg . 
..,aal de var der ved Tillowitz Lokalibane 
ol,evet anskaffet tre ny Loornmotiver, som 
fik avnene »Grad: I olani«, »Galiilei« og 
»Lubber«. Da Egnen Befolkning udtalte
deres Forundring over di, e aparte •I a -
ne, fik de føJgende Forklaring. 1 avnet 
:.Graf I.solani« var valgt, fordi det i Schil
ler »Wallen.stein« h æder: »Sent kommer 
1, Grev lso'1ani, imen I ,kOOT1, -dog.« Navnet 
»Gaililei« tkal minde om Galilei',s ·histori
ske Ord: »Den bevæg,er ,sig alligevel.«
I avnet »LutJher« havde endelig det tredje
af Lokomotiverne faaet for at minde om
Reiformaitorens berømte O1�d: »Her taar
jeg, jeg kan ikJke andet«.

I Amerika er Lokomotivernes Beteg
nelse foregaaet omtr,ent paa amme Maa
de, oprindelig med avne, s·enere med 

lllIIlr•e og Begyndel,sesbogstaverne paa 
JernibaneseLskabets I avn, men den nyere 
Tid }1ar dog et en yihed bragt i Anv,en
d I e paa dette .Omraade. Herom meddeles 
følgende i det amerikan ke Tids krift 
»Raiihvay and ,Locomotive Engineering«.

Ved nogle arrnerikan ike Baner er det 
Brug at male Lokoonotivførernes Navne 
paa Lokomoth1førernes Førerhuse, ihvil
iket betyder, at Modtageren af dette Ud
mærikel, estegn ibar en lang 10g fojUri 'D;ie
ne te bag sig, hvorfor man mener, at der 
tildel•es ham en officiel d.mærkelse. 

For nogle Aar siden blev det aJrninde-

lig Pra1 i ved Erie Jernbanen, idet man 
gav det før te Mallet ompound Lokomo
tiv Iavnet » ,ug,us Sinclair« efter dgive
ren af »Rairlway and Locomotive Engine 
ring«, som til lige var tilfteren ad: 1Læi�linge 
Sy, ternet v,ed Erie Banen. Det første »Tri
plex ompound Lokomotiv« (6 Cylindre) 
fik Navn t »Matt· hay«' efter en Kapacitet 
ved samme Bane. ylig har GeneraJdirek
tør J. J. Mantell ved Erie Banen ladet 

avnene· paa to Lokomotivførere male 
vaa 1' ørerb.u et ad: de Lokomotiver, om 
de havdie kørt med, SO!fl nerkendeL e for 
»lang Tjeneste, tor Orruhu ved P•ligteus
Udiførølse og for Trofa tlhed«. Deres Nav
ne er Sydney Luckey og Charles Watt .
Mr. Luokcy ved Delawar-e Linien ·har ny
lig, fuldtført 49 Aars Tjene te og Mr. Wati
rnd BuffaJo Linien 43 Aar.

Lang Tjen te i Forbindelse med gorl 
Konduite og uomtvistelig Tro kab mod 
Jernban elskabet, hvormed og aa menes 
Troskaib mod Pu'blilmm og per, Oil'lig 
Pligtfølel e, k,unde ikke blive mere pas
sende anerkendt end ved at have avnet 
paa den Fører, som har gjort sig fort:jent 
til det, malet paa den udvendige ,Side a<f 
Førerhu et pa·a edkommend Ma kine 
lige under ide-vinduet. Det Tilifælde, at 
Føreren ikke rulle Tider kan køre den 
amme Ma kine, vil ikke i mind te Maade 

forriillge den tildelte Anerkende! e. Hans 
Navn vil taa, !hvor alle og enihver kan SI:! 
det, og det vil virke s•o:m en 1S:por,e for an
dre Ma kinfoJ.k til at følge Ek emplet, 
som saaledes paa en pa sende og tiltalen
de Maade er fremhæv,et. 

At denne Praksis ved Erie Jernban -
elskabet har vakt Opm rk,sonrhed bos 

de ledende Embedsmænd ved andre Jern
baneselSlkaiber er øjeILSynligt, idci »Ca
naida Pacifik Baillen« nylig har bes1luttet 
at følge, !hvad Banens tyreLse kaJder for 
»Ny Politik«. Adskil'lige aif Banens mere
end 2000 Loik!001otiver er blevet opkaldt
efter Lo�omotiviføriere, som efter t,rrel
sens M�ning ved fortjen tfuld Opfør el
eliler ved Handlinger, som udviste særlig
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'i>ANSK.f.Q.KOMOTIVftDENDE 
Mod og Konduite /har er,hvervet Ret tH 
særlig U dmær kel se. 

Hensigten er ikke blot offici l at aner
kende det vel udførte Aribejde, lh vormoo· 
natw:ligvis og,saa menes en god Økonomi 
med den tildelte Maskine, men ogtSaa at 
virike ansporende om et Ekisempel for 
1-1,ndr,e. Canada I acific Banen var ikke blot 
blandt de før.ste til at føre denne udmær
kede Metode ud i Prrukisis, men har tilmed 
ladet U!dfør,e en Jrnnstnerisk og dek,orativ 
Tegning, soon næsten er heraldisk i 1 cl
seende. Se Fig. 1. 

Fig. 1. 

Den bestaar ruf et cirk,elrundt Baand i 
mørkeblaat med en udvendig Kant i Guld, 
og som ovenfor nævnt anaJet under Fø_rer
husets Sidevindu, det mest 1iøjnefaltdende 
og 1paa samme Ti,d mest passende Sted, der 
kunde være valgt. I det møTkeblaa findes 
Banens Navn i ·den øverste Hr ulvdel af 
CiT1kle11, medens den hædrede Førers fulde 
Navn findes i den nederste Halv,clel. Alle 
Bog;s'tav,erne el' udfyldt i Blad-Gwld og 
taar,i det blaa Baand, ,saa -de er ty,delige 

at læse og virker meget ,sanagmultdt og de
koi-ati vt. Grunden indenfor det bilaa Baand 
er karmosimød og paa denne staar et 
ibviidt eller forsølvet Skj�ld. Tegnet i 
Sl joldet er et mørkegrønt Ahorn Bl.ad 
( anadas Vaa!ben) aaret i lysegrønt. En 
mørkebrun Bæver hvililer paa Skjoldets 
Ovenkant som en Hjæl.rrn i et V aaben
mærke. 

Den hele Tegning er •kunstnerisk og 
har ov,er ig et nationalt kær, som be
skedent henleder Beskuerens Opmærk-
omhed paa det ibetegnede Navn paa Ba

nen og de Maal, som ,Banens Ejere ,og den 
canadiske Regering :havde i ig•te, da •dette 
stor,e na1Ji.onale Foretag,ende var i sin 
Barndom og blev finansielt privilegere[ 
som en privat Bedrift i 1 81 med den 
siats'Uilderistøttede Mission at bistaa me<l 
Koloniseringen aif Prærierne i Nord'1and 
og forbri.nde de fjerne Provinser i Landet 
lil en forenet og blomstrende ation. 

Mere end 50 Lokomotivel' i Person
togstj,eneste paa Canada P.acifik bærer nn 
Navnet efter Lokomotivpers,onalet. Ba
nens tyrelae siger angaaende denne nye 
Metode: »Moen ,skal appellere til enJhver 
Mand·, rsom kender V æDdien af Personlig
heden i god Jernbanebjeneste. Den appel
lerer ogsaa til Banen, fordi den effoiktivl: 
og opmllllltrende vil paavirke den esprit de

c01·ps, Korpsaand, som • r Grundtonen i 
hele Canada Pacific 1Sy1stemet.« 

UDDANNELSES KOMMISSIONEN 

Vå. har i et tJ.i1dJri,g,ere Nummer ia:f Blwdet om
lrult N edsættellsen af en UdJcLanneLsesiloommi.ssion. 
Dette har nu nmdet Sted o,g Kiommi sionen har 
faaet følgende .ammen.sætning: 

Gooiera1sekretær F. Hoskiær, Ki<:irmmissionens 
Forn:n,and, K1onitorchef E. Lunn, udpeg,et ,af Ge
nera1dri.rekborratet, Kontorchef Zaclm:ciae, utlpe
gel af Trafikaudelingen, Bianeing,eniør Hønc'ke, 
udpeget af Banea:6æelring�m, Maskining,eniør H. 
Hravninig,, udpeg,et af Mas,kinafdelringen•, Fuld
mægtig Helsted, t�dpeg,et af Regrnskahsafdel.in
g,e!1, Trafikinspektør R. Harhoe, Jernhanesko
lens· Leder, Stabiomsfo1- tander JKJhannes,en, Nør-
1,ebro, u,d1Je.get af Distrikterne, Konti.,olør ,Oh
meyer, udpeget af J,ernhaneforening,en, Over
portør 0. Ander.sen, udpeget af Dansk Jern
hM1JeforhUJ1Jd, og Lokomotivfører Rich. Lillie, 
udpeget af Dansik. Lokomotivimaruc1s Forening. 
Som K1ommissionens Sekretær er udpeget kist. 
Fuldmægtig ri Generals1ekreta1,i,atet D. 0. m;,gs
gia;ard. 

Ifomm.i.ssionren boldt s.it før te Møde Tor -
dagen den 6. Apri1l og har i en Række PleJ11a.r
mø,d,er meget indgwaende (lrøftet Koilllil11ssio
nens Opgaver, s-arn navnlig deLer s•ig i tre Ho-
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'i>ANSK&i<oMOTIVliDENDE 
vedpunMer: - En J.rni.tis.k Genm.emgiang af den 
nuværende Uddannelisesform. - At tage Stil
.lring -til UckLanne1se ,af forskellige K,ategorier, 
som i Øjeblikket ikke er underkastet nogen ,sær
hg Uc1dannelse, ,0

1

g endelig ,at udtaile 1Jg til 
pørgslillaalet: 1!-,unktionærers Adgang tJil Em

bødssrtillinger.·
Kommis 1onen vil sikkert kunne paareg,ne 

hele J.ernbanepersonaJlets .store Lnteress,e, 'og
ikke minidst vil Lokomotivpersonalet med stør
ste Opmærkscxmhed fø1ge Jfomrniæion,en å. ,derus 
Arbejc1e. 

Det ,er med 1ælfroos,hed ,at vi ser I{Jommissto
nieoo Ledelse -1aigt .i. Genera1seh.'Tetær F. H, -
kiærs Haand. Denne MaJrnds fri ke Syns1mnk
Ler, hans store Arbejd ,evne ,og .ruan,d1ekraftige 
Form borger •OS for, at Ifomrn:iæionens ATbejde 
bhv,er gru.nc1ig, 1d.ems Betænkn.iin:g inter,essant,
og at ,der vil: komme noget ud af denne Kom
rn:issionrS Arbejde. Vi er andre Mænd i Krom
missionen, som med tor Dyghghed tid'1igere 
har væ1,et beskæf,ti,get med ,d,e foreliggeorde Op
gaver, og TrafiklJ'llænrdene har her li.gen vist at 
sætte inre rette iFolk frem. - Miaskå.naiidehngen 
har v,algt �fask:in.in,g,e.ruiør H. Ravnri,ng. Hvilke 
Kviail.ifikationer ,æer har vær,et bestemmende for 
netop at vælge denne Mian,d kender vi ikke, 
men vi tror, at Maskinrdirektøren burrde have 
rettet sit Blik imod Maskiningeniørerne i Di
strikterne, f. Eks. anser vi Mænd som -Maskin
ing,eniø1,ern.e Dorph reller Schmidt som værende 
bedTe ki'kkede ti1 at have æde i rdennie Kom
il.Il!1SSU.on, thi med: c1eres Erfaringer og Kendsk-ab 
til Lokomotivper onailets, ljokomotivmestr,enes 
og V•ognmestreneis Gerning og Duelighed vi1lde 
visse V ærd,ier , om 1foskiningeniør Ra vning 
ikke kan værn i Beså.cldelse ,af, være kommet 
m:i.sså.onen til Nytte. - Vå. haaber imldrl.ert�d 
paa, at Miaskiningeniør Havn:ing ril forstaa 
M,a.s:kintjenestens Interesser, ,og at ikke vor Or
g>ainieabo11Js Formallld ,kal ,staa ene i Arbejdet 
for Uc1dia.nnels,en af Miaskå.ntjenestens Pier ona1e. 

Prik. 

H O V E D B ES T Y R;E L SES M 0 D ET 
21. og 22. April 1922.

Alle viar til Stede.
Punkt 1. Belwndling af Budgetterne for Ho

vedkassen og Dansk Lokomotiv Tidende. 

Hovedkassereren og Redaktøren gennem
gik Bwdgettern,e, c1er god1kendtesr. 

Punkt 2. Meddelelser fra Hovedkassereren. 
a. Hovedkassereren Irem.llagd:e OveTS!igt over

Regnskabet foT 1. Kvartal af 19,22. 
'Dog,es til Efterr,etning ..

b. Regnsikabet for Inooamlingen til de rock
,ottleade under D. S. og M. F., der havde gi
vet Kr. 19,424,55.

Toges til Efterretning.
c. Det rev1<1erede Regnskab for Hoved.kassen

herundeT Dansk Ldki01I11otiv T:id011c1e og An
noncevirksomheden) udviste ,en Formue pr.
31. December 1'921 af Kr. 148,54.B, en For
nmefremgiang i Aaret af ca. Kr. 44,985.
ATu11oncevirksomhec1ens Netboover.skud for
1921, KT. 7534,41.

Toges ti,! Efterretning. 

Punkt :J. Det kritiske Regnskabsudvalgs 
Beif!-ærmillJg,er toges til Efterretning. 

Punkt 4. Nordisk Lokoniotivmands Forbunds 
Kongres i Køb·enhavn. 
Formanden 1,ed,egj01,de for så.dsbe Sekreta

riatsunøde, lworefter man be·handlødie forskel
lige i F,orbintdreLse med: Ifongr,essen s.taaende 
FoTho1d. Det bes1l'uttedes, bl. a. herw11drerr, ,at hen
siti1le til d,e københavnske at vælg,e et Udvalg 
til i Forbir1clelse med Miedlemme.rne raf iH. B. at 
ordne a,lle de vedrø1,ende Kongre.ssen pa,a-
tænkte ,Fo,r.anSftaltninger. • 

Punkt 5. Meddelelse fra Formanden. 
Formanden omtalte 2. Distrikts Bestræbel

ser for, i Str.i:d med' :de i sin 'fid med· Gdil·. 
trufne Aftalre:r, at førn die fr,a rty; k Tjeneste over
g,aaede å.kke faguærte LokOiIDoti vmand frem til 
Førerntillingen. ragen var nu bra,gt i, Orden i 
Over,eDJsstemrrneLse :med d,e trufne Aftaler. Der 
var med 3. D:is:trikt forharud,let om rRood:igheds
tjenesten. Den Ordning der var truffet, var i 
Almindehghed tilfredsstillende. V ed samme Lej-
1i g1hed v,ar behandlet nogile Velfærdsforanstalt- · 
ninger, (Læsevær,else m. m. i Struer) og 1der var 
Harab om en tilfred tillenide Ordning, (ligeledes 
var behan,d.J.et IllOgl!e Tjenes,tesa.ger f:rra Sønder
borg og enid,ehg Tjenesteboiligeme i Odldesund, 
hvilken nu viil b1ive opført, da Bevilling er gi
vet. 

M,ediæe1te endv.rd,ere, at man nu hravde f,a,aet 
gellillemført de Velfærn:hsfo1'.anstaltninger paia 
Masikinerne, hvorom man i sin T1d ved For
handhn,g var b1even enige, herudover havde 
main faiaet ge111I11emiørt, at rd,er, s,om Fø,lge af 
de 1I11ange Klag,er over Fodkclden p,aa R. Ma
skinerne, Vlil bl�ve anbragt en S'kærlJ'll og et 
Vam:neapparat i Fører.s:ud1en paia disse Maskiner. 
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'i>ANSK,&KoMOTIVfiDENDE 
Formaruden henledede Opmærksomheden pa,a,, 
al det nu viar Medle:rpimernes Pi.J.gt at o-ver
hold,e, samt p,a,ase, ,a;t Depoterne overho1dt den 
in 1dforle 01,cL11iulg af Maskinernes Værktøj 
Ill. Jll . 

.Man har pa,any fremsendt Skrivelse an
ga.aen1d1e. D1Jhobdisbygmng,erne i Ma.sned,surud og 
Strib. 

0mtia,lte de førte Forharud,l.!i;nger med �Iiilli.
ster_i.et og iRigsdag,ems, Løn,ningsudv. om Kon
junkturtililægiget, og med Ministeriet ,arugaaende 
Ferie- ,og UnifoDmspørgismaialet, meddelte, at det 
i sii,n Tid .anigaiaende Uniform r-eg1emerntet necl
satte Ud-vai1g, \llaT ophævet. 

Srpørgsmaalet 1ang.aae111de Kwlempruingen 
paa Ma:skirnerne i 2. Disrt.rikt var 01,dm.•et, idet 
der var g:iVTet Distriktet 1'ilho1d OiID at udføre 
deLle ATbejde i Henhold til de givne Regtl.er. 

Formanden oplyste ell'd:v:iideæ, at d·er i Lig
hed med tic1hgere var bev.i1get 300 Kr. pa:a 

. Firuans1oven til Foredmg. 
Sagen ang.aaende Godtgørelse fil Lokomo

tivfyrbødere, ,der v,ed Genforeningen var ista
ti•oneret i V1MI11drup og Lull!der kov, var frnm
met, uden ia:t man dog i Øjeblikket ki.urde si� 
noget om :i h �1or ,stoT Udstrækning agen vilde 
blive imødefkommet. 

Efter Anmodn'.i.ng foa HovsedbesityreLsen var 
lokf. Carlqviist Gb. i:rudtrwa,d t i Udvialget for 
Jlarketend,er:iet paa Gb. 

Piaa F,oranledning ,af Kreds 1 via.r fremsen1dt 
Sikii v,else til GdiT. ,angaaende Hegler for Syns ... 
prøven, endvide-re om Sagen Kørepenge eller 
Rangergodtgørelse for Tjenesten paa Strib og 
Middelfart. 

FiormaTIJden g1ennemgik en Række Skrivel
ser mehlem Afidelingerne, M,edile:rnmerne og 
Kontoret, bl. a. en S.ag fra en Lokf. i Fa. an
gaaenc1e hans Adgan•g til at kOIIIlillle i Tur. Ho
vedbestyr-eLse:n var enig -om, at -den paagæl
derude i .Henho1d fil Anciennitetsreglerne ikke 
havde Ret i sine BetragtningeT. 

Fi1a Struer foreLaa en Sag angaa,ende en 
Depotforstanders Dispositioner; det paalagdes 
Formanden at meddele pa,a,gæ1denc1e Hov,edbe
styrelserus Syn paa Sagen. 

En PensiOillSSiag foa .A:arh111S henvistes til 
For,mandens Undersøgelse. 

S[uttelig gav Formanden nogle Oplysnin
g,er om Uddannelseskommissionens Arbejde, 
h-v,orefter Formanidens Medidelelser toges til
Efterretning.

Punkt 6. Meddelelser fra de staaende Udvalg. 
Formanden giav 0plysni,ng om Fælle:sudval

g-ets og Fællesrepræsentati,on,ens Arbejde: 
Toges Til Efterretning. 

Punkt 7. Behandling af de fra Kredsene hen
viste Sager. 
Lillelund omtalte ·en Sag fl'a Vm. all!gaaende 

Nedbruds,reærverus Anverud,else til Rangering. 
Hen viistes · til F-mTetningsudvialget. 

En Saig ,ang,aaenide 1. Distrikts, Fortolkning " 
af Bestemmelsien angaaend·e Nattimepenge for 
Reservepersonaliet henvistes til F,orretningsud-
v alget. 

Der har været ført iForhand:ling ,ang. Sig
nalkommi,s,sionern,e, man havde opnaaet, at 
0rgian�sationen faiar Ret til at udpege Mec1lem
mer til disse, det o-veT,l,odes Kreds, 1 at foran-
1ed:ige KOllJIDJ.issfooo-Medlemmerne udpegede. 

Bojesen forelagde -en Sag fra Lfb. Conra,d, 
Ocl'. arugiaaende Afdelingens, Ret til for sin Virk
somhed at vedtage særlige Bestemmelser. 

Hovedbestyrelsen maatte give C. Ret i sine 
Betragtninger, :men maa,tte iøvrigt mene, at 
Afdelingens Fi�mgangsma,a,de i Praksis var 
den bedste. 

Et Spørgsma,a,l fra Ar. ·om Optagelse som 
Med,1em ,af ,en fra tysk Tjeneste ,overgiaaet Lo
komotivfyrbød,e.T, ,cl.iskuteredes, og det beslutte
des at medidele ait man i Hen'ho1d til Forhand
lingsreg1erne ikke kan afsiliaa ,at optage den 
pa,a,gæ1derude. 

.Spørg; marulet om Anvende1sie ,af Forberediel
sesti,derne II og III henvistes til Fonetniingis
ud-via,lget. 

Et ,af Kreds II fremsat For,s1ag om P1aoe
rinig af en fra tysk Tjeneste 10vergaaet Loko
moti-vfyrbø'Cler tiltma,dtes iaf Hovedbestyre1sen. 

Bojesen medidelte, at Kreds II's Bestyrelse 
ltavde -vedt get ,at foreslaa Lfb. H. P. Hansen, 
S1keld1e, placeret mehlem Lfb . .Sprogø (Tj. Nr. 
150) og Rasmussen (Tj. Nr. 193).

Hovedbesty1,elsen hltraaidte Fors1aget. ·
K. J ohånsen,
f,g. Sekr.etær. 

KREDSBESTYRELSESMØDET FOR 

LOKOMOTIVFØRERE 

den 21. April 1922 paa Kontoret. 

Alle viar tilstede. 

Punkt 1. Meddelelse fra K reclsf ormanden. 
Kredsformanden redegj,orde for Forharud

lingen, der havde været ført med Genera1direk
toratet angrua-ende Udpegning af Meic1lemmer fil 
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'i>ANSK_fuKoMOTIVftDENDE 

Signalkommissionerne. Forhandlingen havde 
ført thl et ,godt Resultat, saaiedes at det nu over
drog,es D. L. F. a:t udpege de Lokomotivførere, 
der skal tiLt-ræde Sig.na.lh.1<>mmissionerne. End
videre skal vi udpege Suppilænfor. 

E'fter ,nogen Disk:Tussiou beuvi -tes S1agen til 
H. B. 

Kredsformanden omtalte .derefter, at man 
fr.a Generahdirek.Loratet ·havde fiwaet Svar paa el 
Par S,pørgsmaal voorørende Si•gn,a,lerne. 

Ef,ter ruogen Di-skussion om dicse Slpørg,s
maal henshhloo-es"det til Sekretæren at have sin 
OpmærkJSomheid he1wenidt p,a:a dissie Sager, naar 
Arbejdet i det nieiooatte Udvalg angaaend,e Sig
rial'r,eg,lemen t m. m. log sin �egyn!delse. 

Derefter gennemgik Kredsformanden for
s.keHig,e Sag,er, der havd,e vær,et under Bebantl
ling i det forløbne Kvartæl. 

Punkt 2. Hovedkassereren afgiver Beretning 
for 1. Kvartal. 

Hviid g,ennerng,ik det forløbne Kvartals· Regn
s•kaber der viste sig at væ1,e ganske normale. 

Toges til Efterr.etn.i.ng. 

Punkt 3. Eventuelt. 
Kredsformanden omia:lte en Fortorkning af 

en Lønningshesteimmelse anga:a-ende Beregrui,n
gen af Nialtimer voo Paabegyudehs1e henholdsvis 
Afslutn1ng af Raa:dighedstjeneste. 

Det vootoges at ·henvise agen ti'l H. B. 
0. M. 0.

LOKOMOTIVFYRB0DERNES KREDSBESTYRELSES

M 0 D E  
den 21. April 19'22. 

A11e var ti,l Stede. 

1-'unkt 1. Meddelelse fra. Formanden. 

Kredsformanden omtalite en Sag fra Ar. an
gaaende Optagie1se som MecHlem af en fra tysk 
Tj,eneste overga.aet Lfb. 

Slagen henvistes hl Hovedbestyre1sen. 

Kredsformantden refererede forsJcellhge in,d
gaaedte Med<lele-liser. 

Toges til Efterretning. 

Punkt 2. En Sag fra Lfb. Conrad, Od. 
a,gen, der tidilig,ere •er afgjort af Kredsbe

tyr-eren, hvi A.igøreloo C. ikke vilde bøje sig 
for, henrvistes til Htoveidbestyrelsen. 

Spørgsuna.a,let -om endelig P,Laoerlng af Lfb. 
H. P. Hansen, kekle, behandled,es, og det be
slut1Jedes al foreshaia ha.ns Plia.oerJrug mellem 
L'fb. Sprogø (Tj, Nr. 160) og Lfb. •Rasmu en 
(Tj. r. 193). 

agen hen V'i te ti� Hovedbestyrelsen. 

Punkt 3. Kredskasserernes Beretning (heru.11-

der Bi1dgetf orsla.y for 1922). 
Kredskassererne gennemgiik det revJderede 

Re,g11 ,k:ab . ,am Hegn. kabet for 1. Kred tal af 
1922. 

Toge& thl Efterrelnirug. 
B-udgettet for 1922 godkend·tes.

S. R. J. 

FRA JUBILÆUMSFESTEN FOR LOKOF0RER 

0, B0CHEL, NYBORG. 

Det blev en Fest, som sent vil glemmes af 
.Jubilaren og Deltagerne. Festudv�g,ets For
mand afhentede Jubiforen ·i Hjemmet, samtidig 
blev der ov-er·rakl Fruen• en smuk Blomsterbuket, 
der blev erveret med Vin og Gi,garer; man kør
te derefter til Hotell-el. Ved An·koonslen ti,l Fe
s-te11, hvor a!Je Deltagerne var mødt, som kunde 
faa. fri for Tjen t•en·, bara.de Lokfører og Lokfb., 
blev Jubi,laren budt Velkommen ved·, at Selska
bet rejste ig, og Jubilaren blev ført op p,aa 
Hæder: p-la,ds,en. S,a11'gkm:et sang en Ve1k.omst
·ang, digtet af Hr. Thygesen til Ære for Jubi
laren. V,ed Bo1'llet her kede den bedste Stem
nfog. Fesbtalerne blev holdt ,af Hr. Thygesen
og Hr. K. M. Petersen. Hr. Thygesen fremhæ
Yede J ubi,laren som den gode Støtte, han har
været fra vor Orgiani atiooo iifte1se. Derefter
tal-te Hr. Peter ep. for Jubi,laven som Lokføre1�n
paa Maskinien overfor Lokfb. Efter Festtalerne
hlev d-er J-ioldt :mange Taler for Jubil-aren· og en
Hil en bl-ev overrakt til Fru Bøchel fro S�i
·kabet.

Vied Bovdet blev der -af unget to Sange, skre
vet af Hr. Wedeby. Da man lm'V!de nyidt Kaffen, 
blev Deltag,erne fotograf,eret, og <ler V'il bh ve 
overra-kt Jubi.Jaren et stort ·Billede i Raimme, 
forsynet med en Guidpla,de moo· Instkription fra 
J11bilæumstl!ag,en. 
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�ANSKTh_KoMOTtVftDENDE 
d paa Aftenen blev der erveret med en 

BoHe Punch og slultel1g med rnørrebrød. Ju
bila,ren ble-v flulgt hjem tid: sit Hjem af alle Del
tagerne, hvor man sikilte , og, hver gri,k til sit 
efter .at have tilbragt en fornøjellig Aften am
m•en. 

NB. Jubilaren sikæn•kecle i Anleclrun,g af s�t 
40 Alar Jubi,læum fl ,ere Aargange af •Dans1k 
Lok01motiv Trdende« indbunden foru,d,en 2 Bind 
af Ele'ktriciteteu, som skail tilhø·r-e Bog&�irugen 
i Nyborg. 

M. A.

SÆTTERNISSEN, 

Det er jo n kendt a,g, a:t der paa ethvert 
Trykker,i findes en lihle spøgefuJ;d He,r,re, der 
kan finde paa de mest uh�ohgiste iK.uTuSter og 
derved bidrager ti1l, at s-aave� Læs,ere som Re
d,aktører g,riber sig til H,ovedet, n.a,ar Sætterrui.s
sen er paa ,pil, og pørger, hvad' er Men.ingen? 
Han har ·a,aledes i sid.;te Nr .. lavet for JrnlJ.rige 
Fik,sfiakserti,er i Arti•JQlen » U,d1da:n'll'el ,eskomrnis
sionen«. F. Eks. har han laJdet Overportør 0. 
An,clersen optræd1e som Repræsentant i bemeldte 
Kommissåon foT D. L. F. Med al Respekt for 
Hr. Overportør Au.der ·en, <ler er Rep,ræsen,tant 
[or D. J. F., ooa s1l«a� cl-et ,nu ikke -lykkes Sætter
nissen at faa ham at derind •om vor Repræ
sentant. Et Nfodl'em ·i Jyhl-and har i den An-

ledning tilskrevet og a.gt, at ,cl.et falder ham 
noget for Brystet, at vi skaJ, ti,l at uldpege Over
portørnr som Repræsen-tanter for Lokomoti"v
mændene. Det er -der som aigt helier ikike ·an
dre, ,der vi!l, �mel ætternJi.s en, og for Tydølig
hedens Sikyl1d har vi taget Arbiklen p,a,a endnu 
en Gian,g i ·Haab Qlm, at Nissen v,i'J. bolde sine 
Fin,gre derfra. 

TRYKFEJL. 

I r. 8 i Arti
i

ldien: • Dam'Pd,i,a;gr,amm.er af 
Lokomotiver med overhed�t Damp« er in!dløbet 
følgende men!ingsforstyrrende Trykfej[: 

· i,cle 9'2, 1. Sp., 1. Afsnit staai· »Den: ubetyde
ligste :F01,d,el ..... •, ka,l være »Den betyde
lig;st-e . ... . • 

Samme Side, 2. ip. i S}utillingen' ta,ar i s�d
ste Punktum: »P.aa den )Hle StempelVlandriug s 
er sa•al•ed:es Arbejdet L = p4 X s., s1kaJ: være:

L= 
P• X s 
S-ekun1d:.

� TIL 
MEbcBMSbI-6 

Ouer/ørt fra D. S. og M. F. til D. L. F. 

Fra 1. April 1922: 
Lokomotivfyrb.asp. H. J. Clmistia1rsen, Aar

hus. 
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AALBORG• BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

Narværende Nummer er afieveret 

paa Avispostkontoret den 3. Maj 

H. J. HANSEN 
Skr111d.rmHtrr 

38, Sønder Boulevard 38. 
,··············································•·! 
i Hjalmar Hansen, t KI.�Kol!!!��k���retninu i
! Istedgade 32. Specialitet: Java Mocca Kaffe. : 
................. ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ················••1.' 

HATTE M A G AS I N O S B O R N E 
SKJORTER 

SLIPS Jae;tvej 57 - 'l'elt. Taga l 809 x. 
(ved Folkets Hus). 

Egen Import 
derfor billigst 

Anbefaler øi,q til d'Hrr. Jernbanemænd 
Telefon Ve■ter 1574 y. 

Leverandør til Varelotteriet. 

Ql,� �e�ei 

5ubføl, �øi bø�e 

Unnouc,�e� 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenbavn B. 
·r11. Vester 2895 v. eller Vester 8113. 

A.nnoncf"-Expedition: 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Abo■H•entspris: 6 Kr. aarlig. 

Tegnes paa alle Po1ikontorer i Skaødinavien. 

Vodroffsvej 3 b. København V. 
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011. 

Kontortid Kl. 10-4. 

Fre<lerusber11: Bo11:trykkeri, Falkoneralle 11. 

.. 

,, 

.. 



FJELLANDER & LARSE.N 
.. 

Kontor og Prøvelaj!er 
Telf. Vest. 385 . Vesterbrogade 36, Bagbygningen. Telf. Vest. 3858. 

Statsb,rnefunktionærer 10 pCr. Rabat. 

Meddelelse til a11e J ernbanefunktio�ærer. 
Paa Grund af de vanskelige Tider, anbefaler vi vort 1. Kl. Herre

og Dameskræderi efter Maal til billig te Priser i Byen. En fin blaa 
engelsk erge Habit 95 Kr. Altid billlig t da vi elv forarbejder. 

Pasning garanteres. : : Kredit indrømmes. 
Adelgade 43 1 Kbh. Telefon Palæ 1779y.

1. Kl. s Bageri & Kon-

80f US Andersen ditori. Bill1trødgade 26· · Tlf. Taga 547 V.

A. Munck, Istedgade 87 og Valby Afd. Langgade 56
er langt den billigste i Kjoler og Frakker, derfor bør De baade i Deres
og min Interesse købe Deres Foraarsfrakke og Kjole her. Mange Hundreder
Frakker og Kjoler at vælge imellem. Jernbanefunktionærer som sæd
vanlig 5 pCt. Rabat. - - - - - - Hu!ilk nu Adrt>øsen !

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj. 
anbefaler sig roe� Cigarer, Tobakl.er, Vine og Papirvarer. Ærb. R. 'vendsen. 

Cafe "Frem", Hillerødg-ade 24, Telt 'l'aga 1127 
1. KL Smørrebrød. - å la carte hele Dagen.
ryt Billard. - Anbefales d'Hrr. Funktionærer. 

M. A. PETERSEN (mangeaarig Tjeuer i Kædekælderen'). 

2-S 2.S25"2.S2.52.S2..5'2.S 2.52..525"2.52.S 

� Selskabslokalerne, Frederiksberg Alle li, ru
· modtager Bestillinger paa Bryllupper - Konfirmationer - Baller. � 

. 20-100 Couverts. - 1. Kl.s Køkken. 
� � Ærbødigst J. M. HEDETOFT. lil 

S"i:::!S"i:::!��52S2 c,;:, S2Sc=.S252�� 

H.C. Hansen,
62, Vesterbrogade 62.

Trikotage� og Garnforretning. 
Stort Udvalg. 

UnnerhPklænning - �trømpP.r - Snkker 

Skotøjsreparatlons Værkstedet 
Borups Alle 24 

anbefaler sig med lKlasses Arbejde til neden
staaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle
Kr. �75, Herre Saaler Kr. 7,00, Rene Fl:Jlk
ker Ar. 1,75, Dame Saaler og Hæle Kr. 6 75 
Dame Saaler Kr.5,50, Dame Flækker Kr. 1,25,

For samvlttlg hedsfuld Forarbejdning 
garanteres. 

C. PETERSEN, Skomager. 

H erre rn e s  Magasin 
Istedgade 64. 'l'elf. Veøtdr 2!:!0 x.

St ørste Udvalg i Jtatte, Huer og 
Jln.nchet8kjorter. 

5 pCt. til J erubanefunktionærer. 
Stønte Udvalg paa Veslerbro i alle 

Slags Straahatte. 

Statsbanenersonalets 
Brandtorsikrinos-Foreninu. 

Ekspeditionskontor: 
Vesterbrogade Nr. 26, 

Telefon Nr. 6626. 

Foreningen er oprettet 1891, har ca. 9000 
Medlemmer, ejer ca. 63,300 Kr. og bar i 

Understøttelse uddelt ca. 66,500 Kr. 

Lav Præmie. Kulant Erdtatning-

Indmeldelser og Oplysninger 
pr. Brev eller gennem Tillidsmæudene, 

der for København er: 
Hr. Lokomotivmester Clausen, Hr. Tez 
ner W. Jacobsen, Hr. Maskinar• 
bejder M. Kirketerp, Hr. Rangermester 
Lemming og Br. Fuldmægtig Pockel. 

Regnskabskontrollen, giver Oplysning 
om alle Foreningen vedrørende Forhold. 

tobak. 

Udsalg 
Hatte 
Kjoler:. 
Bluser 

. 3,85 

. 16,85 
. 6,15 

I 
NØr·�����:�:�.� 63,

Støt uorc 2lnnoncørcr 

A/S Kjøbenhavns Mælkeforsyning
Talefon 310-954. 

anbefaler fra sine detail Vogne: pasteu 
riseret sød Mælk, Kærnemælk, Fløde 
Ekeportfløde, nykærnet Smør samt den 
af Lægerne anbefalede Tuberkelfri

Børnemælk paa Flasker. 

VESTERBROS FRUGTLAGER 
ENG HA VE PLADS li. 

Frugt og Grøntsager. 
Tørrede Frugter samt Conserves. 

Billigste Priser. 

Elis Mogensens Eftf. 
TIi. Mora 2261 x. - Nerrebrog&�e 51. - Btabl. 1895. 

Specialitet: Briller og Pincenez. 
Briller efter Recept 

ekspederes hurtigt og hilligt.
LEYERANDØR TIL YGET(ASSEN 

Marie Petersens Eftfl. 
V. Sørensen.

Gl. Kongevej 150. Telef. Vest. 5056 y. 
Børnekonfektion og 
Baby-U<lstyr. 

HERREKLÆDER PAA AFBETALING 
Smukt Udvalg i færdige Habitter og 

Overfrakker. 
MaalarLejde udføres smukt og billigt. 
Prima eng!. Stoffer. Garanti for Pasning. 

Berreskrædertet Valdemarsgade 49. 
Telefon Vester 1692 :x:. 

I • • I 
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