
REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 16. MAJ 1923

FERIEHJEMMET 

Endnu er V,ejr t ik� rig,tigt v,armt, 
ndnu har Ferief1oi'nemm 1 rne ikk sat 
i.g ri0ti0t fa t i Kropp n, men all1�vel 

har en D 1 .af v,ore Medl,emmer tænkt paa 
omm v n o0 tænkt paa, hv-0r de vil til

brin0e d n karri0t tilmaal,te ommerferi
der foa11 ,0ive Tjene temændene, ,og derfor 
m dde1t, ,ait de til den ·o0 d n Tid ønsiker 
.at ta0e phold prua Hjemm t. Og det er 

aa f01 taaelig,t, rut Medlemmerne læng 
,efit r •at komme n d paa Hjemrn ·t, d r by
der aa man,O',e ypp rl1°e Ting for n bil
lio P ]110' 

Og d t ,er ikk ,aa ]aa Med! romer, 
om har ikr t d m Ophold, oo- ,·i vent"r 
ikkert at di e ,o0 mang flere, fter vel 

.tilbriag,t Ferieophold vil 1•,ej,se hj,em og 
bliv 1-vernde oitatorer for krafti0 Til
slutning til Hjemmet, og iait de hv, r for ig 
vil øge rut rej tørre o0 tørre Kiapital, 
for ,derv d 1at muli"'gør ,d n ,oprimieli0
Tanke, 1at Pri n for Ophold t kunde brin
g aa la"TLgt ned I om mulig,t, ller med 
andre Ord aa nær ned til, hvad Opholdet 
ko ter i Hjemm t. Det r det Mia.al vi 
træb r fter d t M.aial vi silde rt nll!ar, 

enten efter lian"' Tids Forløb eller ,efter 
kort Tid F,orløb hvilket er oan, ke af
hærugigt ,af, i hvor stort Omfan° Medlem
merne forsitaar 'Danken med Hjemmet, o0 

med Ly t n til ,at være med i ærket. 

F ri hjemm t er i0en paa Da,�sorde-
nen, d 1anden æson begyndte den 15. 
faj o0 ,d t kal pa;any ved in Mru�t, &in 

udmærked B li""enb d in dejltge Luft 
g sin fri ke Bade •til rut tale siit ,agitato-

111ske prog til ,ane dem, 1QID1 ndnu ikke 
er m d I m endinu ikk fo11 taar Hjemmet. 

Ja, F riehjemmet ,er igen piaa Da� or
denen, om d t var det paa Del g retmød t 
,og k!omm r vel igen prua Dag ordenen, 
naar fod lemmerne kial ,tale med QID1 dette 
herlige Hjem om føje Tid. Maaned for 
Maian d bliver Hj mm t økon mtske Ba-
i bred re og ,bredere, flere og fl.ere teg

ner i" for ndel ·og den varme F,ølel e 
for Hj·emm t vol er sig ,stærk.er O" tær
kev. 

Det paa Deleg retmø<l t frem tte F1or-
Lag ,om n ventd lise ,af i'11dt:i.J 2 000 Kr. W 

at aørn ,d t mul:ii",t for daarligt tillede Med
lemmer at komm :paa H:j.emm t enten for 
ned.i ait B balinig lier grati blev v c1taget 
,"anske e'TlJ temmigt, og hermed er nioget 
af V jen ban t for det, om og ,a,a har 
været n bærende 'Danke i Værket. Men 

i kulde længere, der er andre Opg3ver, 
der �a .kunde tænke løste, men det 
,gaa,r med dette, om m d 1al t ,andet i Ver
d n. at uden Pen" 1ga.ar d t ikke. Vil 
man nog t o0 ,r.il main 1110" t g,oot, aia. kal 
der Ly t til at øve det 1gode, men der maa 
og aa nogen Offervilii.1ghed, ,eUer kial vi 
ig, Hjælp omhed til, thi det er jo ikke 
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'DANSKfgKOMOTIVliDENDE - -------

andet ,end La.an-vi bede1· -om, Pengene kl()m-
mer:-,tilba,ge· ef.ter A,ar,s For.løb, men i lden
m�ll�iii)&g,gen'de Tid ·�r Pengene med til at 
,gøf;;,,U1lrleryæ1'.k�r, til�(�,a_:be Sundihed og 
dermed Lykke ,og 1'ii�red.shed. Og kan 
maru -væ1'-e · med til· dette paa en 1siaa billig 
M,arule, kan ma;n saa l,ade være. 

, • : .\•· . . .  

1,, Yi h.a;r . hø1,t .af for kelli,ge, vi ha.r bl. 
a. hørt det af en Jernbanelæge, at Stedet
•er ,g.anske fortrinliig:t for F•olk med ,syge
Nerver; :og den Sl,ags Daar,lighed skJal Lo-

.... , .... -, .. >'" ' • 

!kop:i,o:tirtjenæten '11iok skiaffe sine Udøvere. 
H�·�rf.or i,l{ke

. 
være med ,a,l,le s•am.rnen til

a.t-&'kiabe1 Hjemmet; Stedet hv,or vi kan ud
'hvile;•v,01·e 1 1trætte ·Nerver og hente Miod og 
L et dl' den td:agliige 1tr !somme Gernfo.g. 

'• ' . ' , ,._, . '. ·� \, .. ;: . ' .� ' . 
Og vi ved< ,qgs·aa, iaJt der er mM11ge Lo�omo-
ti v.mænd :iped trætte erver. 

,. Beter- ved den 11ye Andel ,tegning, hv:or 
dei· betales 2 Kr: pr. M-aaneld, gjort muligt 
for alle ,ait være med ,til .at 1SM11 le den Ka
pi,tilt, Hjemmet ma;a vær,e i Besiddelse .af, 
f.or.,·at )11.!Jl•i.g,gør� det billig:st muli:ige Op
ho.Ii<l, ,og ;i _<l:eute Arbejde ma·a vi alle være
med.\ Spør.gsma;alet ma.a interessere alle
Lokiol'notiv�nænd, fordi ingen ,af os vil
un'd-si,a,a; ·sicr, ·n:a.a,r det 0ælder n,ruar vi kal . ·, .. , o , 0 ' 

hj<W:JX\::�ii d�i.ligi villet Kainmer.ait paa 
F_,od.e,. hvisi det ,l-Oa11 ,gøTes ved cl Ophold 
ude i den he1�i,ge Luf>t ,Q1111 ,omgiver v-ort 
Fei·iebjflm.·· 

}?aig ��i D,!1g vokser Summen, Andels
belø�� hliyer ,større -og ,s,tø·rr-e ,og en, skø31-

. . . :.A 

ne. Dag hai- vi. n:aiaet vort Mia:al. 
,-··:bet·:vil vi -g-erri-e, at .alle Medlemmerne 

sk;(i'lål·vioi·e �ed til det er ·OS alle ved-·,. . ; .... � . .. ' . 

ko:ll.Wle:�de og der er dio,g en vi hehaigelig 
F:øl,el-se i ·at være med .at op·by,gge. 

Nu 1, .. 'lllill. man om ag,t ,gøre det paa en 
Mk'vettf• M:aade, og vi beder derfor alle 
Hjemmets Venner, agiter fo!r Hjemmet s,aa 
Am:lel,s,beløb-et vokser m d Kæmpeskridt. 

' .. j. ""' ... 1-_: ' .... • � ' . . ' . -. ' 

,,. B��v Andelshaver! 8_tøt Hjemmet! 

LO KOM OTIVFØ RE R KREDSENS 

GENERALFORSAMLING 

I FORSAMLINGSBYGNINGEN ØSTERGADE, 

AARHUS, 22. APRIL 1923 

Dagsorden: 
1. Prøvelse af Mandaterne.
2. Valg af Mødebs Tillidsmænd.

a. 2 Dirigenter, ib. 2 Sekretærer, c. 1 Pro-
1tokolrev isor.

3. Beretn 'ing over Kred. en Virk-somhed. Her
under Beh,an,dlin.g af F-0rslag fra Fa. Afd., Vm.
Afd. og fra Ar. Afd .

4. Fremlæggelse af Kred13en· Regnskatb for
1921 ,og 1.922. 

fi. F-0l'ISla,g til Budget for Kl·ed en 1923. 
6. Valg ,af :Kredsformand.
7. V.a,lg af BestyæiooslJ11edlemmer.

Val.g af Revisor og Revi or.supplean.t.
Kredsform'cm.den aa:bnede Mødet, ibød vel

kommen -0g udtaJ.te Haabet om at de F,orhand
linger, "om i Dag skulde føres maaUe blive til 
Gavn for vor Organisati-0n; og efiter at C. M. 
Chri• tell!Sen ved' avneopra.,ab havde k-011sLateret, 
at alle Delegerede var [Død.te, udtalte Kredsfor
manden et Mirudoor,d over ,de Med.lemmer, <ler 
·. iden i<lste Kredsgenemlforsaimling var afg-aa
et ved Døden (p·aahørles •s-laa,ende). 

Til Dirigen-ter valgtes ved H:aan,dsoprækning 
d'Hr. •Lokf. A. Madsen, Gb. -og C. Ha1Smnssen, 
Ar. 
Til ekretærer valg.tes N. M. Ra mu en, Fa. og 
H. C. Fejr1n.g, E·s., som Protokolrevi,sor vailgtes
Gro.sen, Ar.·

A. Madsen. Gb., udtalte, at skøn-t ban ikke 
var Detegeret, og aaledes •berettiget maatte reg
ne med i Aar at være fri for Dirig-en-thvervet, 
,d-0g · iJrnldc efter Evne søge at lede Forban.d
lin.gerne ,saa upartisk ,og ,hurtig .som mulig, vilde 
hen tille ti1l Medlemmerne ·ikke ,a,t 1komme for 
lang.t fad paa Sager, ,som kunde venteis at kom
me igen paa Delegeretmøde!. Oplæste Dags
orden-en om en ~tem,mi.g.t godkend les. 

Punkt 3. 

Kreds/ ar manden omtalte Tjenestelidsregler
ne, Fortbandlinger.ne med Generaldirektoratet 
om ,samme, kom ærlig ind paa Ranger.godtgø
relsen, ,om.ta;He en Skrive!. e som Lokf. H. P. 
Hansen, Gb., havde til tillet Generaldirekt-0ratet, 
som ,dercf-ler srtra;ks 1havde ladet ,samme ga.a 
vidern lil Over.sparekomm:i· sionen, dette havde 
gjort H. B. endnu varnskeligere at op,na.a en 
Wfredsrtillende 01,dnin,g med.Hen yn .ti1l Ran
ger.godtgørelsen, omtaUe Bestemmelsen -0m Af
drag i Lønningein i Sygdomstilfælde, denine Be-

lemmel e var .d-0g :til Dato prak,ti eret Tet hu
man:t af Adrn:miisrtrationen; kom dereJ,ter ind paa' 
en .udføl'li.g -Omtale af Uniform.ss,a,gen, maatte 
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"DANSK [QKOMOTJVT,DENDE .· ·--�.......,_-................. 
dog udtale, a,tLO'kon'toti vmænd ne1efter ha,ns Me
rt.ing var lupj)en · ret - .he}dig , ige'p.n�m dette 

pøngsmaal1 Før,handlingc;irne•-aa1ga,aende .Kon
junktur,tillæget,og 'tes�ltaitet hei;af V&l' jo Med�
lemmerne kend,t med igennem Lok�otivfoiende 
og Dag pre en, vilde . om et Ly.spun:kt omtale, 
at det v,ar lykkedes ,a,t frem kaffe en lille Godt
gørel,se ,til Depotforstander.ne, oontalte derefter 
Sager fra Es., Tdr. og Rd. angaaende Forflyt
telse, KørseUorllo1d m. v., ,omtaHe Optagelsen 
af etMoolem i Bb.Kontingenrtafkor.tning af Løn-: 

nen, samt ' ignalikommi S'ionernes SaimmelllSæt
ning, der havde ført til en for Or,gaui'sationen 
,tilfredsstillende iLøsning. Gb. Afd. havde an
modet Kredsen -Olil. at optage agen angaaende 

pringav,ancement, som ,tidligere havde været 
praktiseret; gennem Fol'handlinger var man 
naaet der.ti'! at Ancienniteten fremtidig beregnes 
fra An ættel:se dagen om iLokfyrb. Omtalte en 

ag fra Str. og Roslcilde angaaende yn prøve, 
Raa·nd·signaler om afgive af iLedhevog.tningen 
var efter ForJ1oldet ænrdre.t til ilwidt Ly,s. Op
hold værelt erne for kellige leder ærlig f. Eks. 
i Pa. mavde iDi trik,tet 1lovet narest at søge i})rag,t 
i 10rden. Omtalte derefter at -de ·pa;a, ormerings
loven o-ptagne Pladser ,som iLokf. 1idligere var 
opfør-t med 925, nu trod Organi,saitionenis Pro
test var nedsat til 79 og deraf var i Øjeblikket 
de to ledige. 

En ag fra Gib. hvor en 'Lokf. i en a.mtale 
med Red. C. M. Ohri ten n havde rej t for
skellige Be kyldninger mod H. B. havde bl. a. 
ført Li1l a.t man -havde lad t foretage en Revision 
af Regookaibe.t af særilg ,kyndig Mænd. Denne 
Sag maatte nu i Dag ·have sin Behandling og 

· mulig ,bringes til Ali lnlnin.g, da den jo eller
maå,tte gaa videre til D legeretmødet.

R. P. Han en, Gb., re<iegjor,de for den af
Formanden omtaite krivelse, var ResuHafot af
[orkellige Konferencer med H. B. Fol.'mand
Hr. Lillie og beti011ede ærlig, al Organi.sationen
ik•ke havde villet yde ham fornøden tøtte i
han, Beslræbe1 er for at ,opnaa rGod.tgørelse for
a,t fungere. m 1Lokm ·ler; han•s Beha.IliClling af
denne ag v,ar kun d-ikter t af Or,ganj, ationen

landpunkt !hertil. 
Klem, Ro., omtal,te Turone i F01,bindelse med 

T,okf . .Ped01,sens Anciennitet. 
TJirigeulen op�æ te de til Beretningen Jrn-yt

tcde Fo:oolag fra Fa., Vm. ,og Ar. Afd. 
· -:A.naersert, Ar., krifi rede Nattimeberegnin

ge,i, men.te at Organ:i a,tionen bur,de kunde from
.-k,affe ·en tilfred tillende Bereguingsmaade, tak
kede H.· B. for Arbejdet i Uni-formssage:n, kl-iti-erede a,t Or,gan,i• ationen var !indgaaet paa at 
til:by,de Afdr,ag i Konj11nik,bul'tillæget, ]1en tillede 
at -Unifol'm leveringen 1blev fremskyndet, takke
de for Frem kaffel en af ·Godtgørelsen ti'l D -
potfor&t.anderie. H. P. H,a,nsen iha-vde ef,ler ·harus 

Mening nogen Ret i in- FNm1gaug&lllaa.d�,. '. 
ihvorvel man selvfølgelig clog,.;til enhv�r,1TJ4,.,
burd holde sig bor.te., Omtalen af Godtgørel13e 
for for Jcellige A;bejder,' o.m v+, ��k�lif °:kå1?'
uridvære og ·i�<letle Tiilfælde havde det ''fo 'ei-i-dU�
og været· -til •betydeli,g' !ca.de:' ·· • � , . ! I, . · ·, -i·. 

. Kirk, tr.,.omtai.te pens. !l,okf.,Thank O,lseP{\,• 
Forhold. , , . .·' .. ; ,! , ;; 

Kredsformanden ,svarede, at denne_ �g 1ar 
bragt i Orden eller vilde hlive det •i �n meget 
nær Fremtid. . · •i ··. ,;i .i-

Kirk takkede. . , . . ,' , . , ·t 11 

Kock, Gb., referede agens Fo;r.·!øb.tl;>{l,d
1
D�i;i-:; 

gernten oplæse en krivel e, delle sk_e��/ -W,0'!1t� / 
at de Delegel.'ede havde fa.aet fuM Fors'taaelse 
af 1hele Sagens videre Forlø'b. ·' · · , : ; · '· "' · H

Lillie: Omtalte hviltke vilde Ry.gier, !der- ti.den;•. 
Anledning var kommen ud ,ov�r ,l1-ele. ,1/4.ndfft, : 
der maa .ogsaa være Græn. er for, hvad. ma1 ,
kan -tillade i,g at· fremsætt� af Ankia,ge� ino_ct· '.
Organ_ i, aitionen lederude Mænd .. (H'ørt!) I '/ ,,( 

Berg Petersen, Vm., omtalte Aticieinnltets:sa.:. , · 
gen, oom vedrørte iham personl1g og ·.paa-stodl at 
være for big,aaet ved a.t blive kotJ,�i tuer:e.t 1i. dep.,,, 
sønderjydske Land.sdel. ,!., ·,,:, 

G. 0. F. Lund, Gb., kritise�·ec\e }j�! �\etifl. -: ,1re.glernes nuværende Form, Bereg,nangen af ·/:1 ; 
Tjeneste o. . v., omtaHe en Sag' omikø:r ·eis!or
<leling paa Gb., -det havde varet såalænig'e med•: 
at opnaa en Forhandling !herom, at•en•:itY iKø,r-,•� 
· elsfordeli.ng var f�rlag,t forinden,, o,mtailte P:ajt-
gørel en for Funktion i -højer�_ til}�g, 1�e-�.\�

1
. 

at Kredsbestyrelsen burde arbejde" kraftigt her- .
for, kunde i alt væsentlig ,slutte ,sig ,til Hr: A l'

<ler en, Ar., med iEiensy11 til Unriformssagen·'.og·i
Konj unkturtillæget, var ikke t:hl.froos med, Or�
gaui -sationenis -Resultater med Hep yn : :tH-r
Springav,a,ncement, ibetød . en. Ur�t -, ( , �k,s.
for 1håni J)0r onlig, .aiiikede over det In-iaud
gule Ly dominerende Kra'tt: ·i

. itrnaletne '' 
Billede, y,ne at Koch agen· ikke �r al•·denl' 
Omtale værd, var jo oprindelig ikun. 8.k�,1�eri 
mellem to Kolleger, og iburde efter ,han Mt\ning 
•ikke have været :forela,gt den'lle ]'or,s�li·n�i:' . •·.

L'illie men.Le, at a.gen Kock llU ,h,avae•ifaåeV' 
aadan et Omfang, a.t man rnaabte være færdig: 

med den. ,: . , :"- :·/ 
Dirigenten oplæ te en a,f A•h. ,Af<; l .;.still t. ije,. ; 

, olution. ··. - , ,
, • • • I ,J (Il,( • 'i 
Røgild, Ab. motiverede <lenne. , _ 
A1�dreasen, Gb.1 inibela_l�e,, a(K01�1itfif i� · {

blev indehol:d-t :i •Lønnfogen, ',spurgte·i:H. 'B'. om 
Regnfrakkerne blev Uinif.ormsfrakker ,og ikke, 
om de vi tidligel'e firk, mente heller ikke, at 
a-ge11 Jfoek-Ohri leµ � v�--saa mege�-Pm-

late--væ1\d.'.l;·, •. ·,·_-:·--: '. · \ .. ; · ·---+ -�'
; __ ·'tt_-:cltrigtJJ!is!! _,-.-Y)Jefe:::jø�1���!P,

����,��e�!!t\1:t;�{-����
t
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'DANSK [QKOMOTIVT,DENDE 
agens Opstaiaen. Det var noget almiTudeligt 

11t arugriJJe H. B., og 1herfor har jeg !Søgt at 
ætte en topper. Vilde mdrømII11e aJt hav-e for

løbet ,sig over for Kock, paa Grund af -hans 
,sk!arpe Udtale1 er, men var Rede til at gøre 
Kock en Und,skyld11ing pa,a Betingelse af, at 
Eock førs,t gav H. B. en UTIJdisky-ldning. Saa 
er den ag ude af Ver,den. (Hørt!) 

Lillelwnd mente, at den af C. M. C. fores<laa
ede Afgørel•se var antagelig for Hr. Koah. 

Christensen, E·s., vilde meget :bernstille til
Kock, at forstaa Sagen -0g ,give den forlangte 
Uruc1skyldning. Orgamsationen,s Tillid mænd er 
i in,gen Tilfælde tjeillt med, at der hviler Sky,gge 
pa,a, dem .af nævnte Art. 

Andersen, Ar., Regookabet er jo revid·eret, og 
som sac1Jdan er ,der jo jkfk.e tale om vinde:l, vil
de ,dog h•erusti1le, a.t de 011dnecLe Sagen ,sniarest 

Thygesen, Ng., menite, at K-0ck først og frem
me t maa,tte 'bevise siine Udtalel.ser. 

Kann, IG-b., marutle for sin Part .b,es,temt for
lange en Undskyl,dning til H. B., kunde ikke 
,ti1træde den af Ander en, Ar., foreslaa-ede Ord
ning. 

.Christiansen, Fa., all'befalede, at der snarest 
blev ,sluttet Forhg i den1J1e ag. 

H. P. Hansen, Gb., mente, ait Kærnen i den
ne ag var, at Kock,s lJ.d.talelser maatte fors:taas 
,saaled,e,s, at H. B. brugte for mange Penge el
lers: var Regookaibe·t i g,od Orden. 

Eind-nru havde Hveg-er, Ge., Røgilds, AlJ., Chri
stensen Es., Schmidt, Gb. LUJ1d, Gb., Lillie, 
Christensen, Sd., samt Lillelund 01,det, ti1l&til
lede Dirigent011 en R1:Jsolution, som dernn-e op
læste. 

Resolutionen var ·saa.ly.dende: 
•I Anledning af de af Lokomotivførnr A. N.

F. Kock, Køhenihavn Gb., mod den samled•e Ho
vedbestyrelse fremsaJtte æresfornærmende ig
telser udtaler GeneraJlfor amling-øn i Darnsk Lo
komotivmand-s Forening,s, ·Lokomotivførerkreds 
sin dy,be Beklagelse af, at en Lokomotivfører 
,der staar isom Medlem af Dansk 'Lokamotiv
mands For-ønin-g ,kan finde dette ov-erensstem
mende med æne, ,som Medlem af Organisatio
nen paathvilende F,orplig,tel er, ihvorunder Or
ganl,sa,tionens -0g Standens Væ1,dig,hed n-edsæt
t.es. 

Generalforsamlingen skal paa anført-e For
arnledmng udtaile, ,at det er ethve:rt Medlems 
Pligt at værne om og varetage Dan.lSk LdJmmo
•tivman,ds Foren.in,g,s In:teres:ser, og .af bedste Ev
ne støtte den :til enhver Tid lovlig valg-te. Besty
relse i den:s Arbejde for tanden, for dermed 
at ·styrke Organisationen i deDIS Handlekraft. 

Resolut1onen ved,toges med 35 temmer, in
gen imod. 

Lund, Gb., motiverede, hvorfor de Delege-

rede fra Gb. undlod a;t stemme, Resolutionens 
Ordlyd var ky;ld heri. 

Dirigenten oplæste forskellige Skrivelser til
s•tillede Hr. Lokf. Peder en, Sg., fra Sygekas
sen, hvoraf 1bl. a. fremgik, at Vedkommende 
var 1sle-ttet af ygekas:sen. 

Jensen, S.g., hens:til1ed·e til de Delegerede at 
gøre sig bekendt med agoos Alder, ·bl. a. med 
Tonen i de forskellige krivelser. 

Fejring, Es., kunde' berolige Hr. Lund, Gb., 
med Hen yn til Referatet a'ngaående Kredsfmd. 
Uniform; kritiserede H. B. Priser paa Papir, 
·purgte om den Ordre Trafikafdelingen ,havde
mod,taget, 'hvorved man efter Ørns:ke i Stedet
for Skind.trøjen kunde faa 2 'Sweateris. Kritise
redo a-t den Deputation

) 
som med Hr. Lund,·

Gb., SO!Ill Ordfører havde overrakt :Mortenisen,
Es., en Erindring ikke havde underrett-øt Afd.
i E-s.

Jensen, tr., omitaJte ,en Sag angai81ende Pen
si,on af Kør,epenge. Formanden •havde først 
svaret ca. 1 ½ Aar -ef.ter. 

Lillie redegjorde for h-ele agen FoJ."1løb, kyl
den var udelukkende Jensens, men det var jo 
glædeligt, at Finans:minåJs:teriet nu ,saa ander
ledes p,aa agen, end da han var fremme med 
den, til Fejring vilde han ,sige, at Lokomotiv
per.sornalet nu var de eneste, som ,ov-e1ihoved-et 
fik Skind.trøjer. 

Jensen, Fa., redegjorde for Forhal-det i Fa. 
angaaende Korntingen,tafk•ortni.ng af Lønnen, 
der kan heTVed indvindes e'l Rentebeløib, som 
og.saa er værd a,t regne med. 

Hveger, Ge., henstihlede til H. B., al de Lokf., 
som -har været konstituere1.1de faiar deres fulde 
A11oienn'it-øt. 

Jensen, Str., konstaterede, at !hans Sag ikke
havde været fremmet af H. B. 

Andersen, Ar., motiverede de af Ar. Afd. 
tillade Fooolag. 

Christiansen, Fa., omtalte Ancierun:itets
,spør.g,smaialet, nu var der engang faistsat en 
Oud,ning, som han mente vi nødven,dig ma,atte 
bEihol,de - muli.g kunde 1il iStgnalinspektøren 
h1:Jnstilles at det brandgule Lys blev begræn8et'. 

Thygesen, g., mente, ait der ·burde udar
bejdes ·Materiale til Bru.g for dem, oom 1skal
de1tage i i,gnalkoIIl'IIlissioner. 

Andersen, Ar., :merute v:or-t nuværende ig
nalsystem yider god Beskytte·lse. 

Sophus Jensen, Fa., ,anbefalede d-e af Fa., 
Af.d. For-slag 1henvist til H. B. 

Christensen, Sd. og Helmert, S.tr., knyttede 
korte Bemærkn'ing·er til Signalspørgisrrn.aalet. 

Kredsformanden var glad for den Intere se, 
som :Medlemmerne viste i Sig111al,spørgism.aalet, 
lov-ede Kredsens Biistand, man havde frem
:.sk,affet Godtgørelse til 4 [,okf. i Vm. for ,tvun
cren Forflyttelse, -tilsa,g,de Andersen, Ar. sin Støt-
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'uANSK iQKOMOTIVftDEND� 
rte med Hensyn til Oprylming i Ture o. s. v., 
\"ilde ikke .ti1bage til prjugavancement. 

Hjorthøj, Vm., motiverde det af m. Afd. 
rrem a.tte Øn ke om Anbrmgel e af 2 li tontlan
t rn r paa Toglokomotiver, vilde anbefale al 
H. B .. tog Heu!Syn her,til og fik forsøg.t en Prøve.

Re olution fra Aarhus Afd. saalydende ved
tog en temoogt. 

• aar Ledelsen vil forbigaa en Lokomotiv
(ører ved Oprykning i Tur, kal dette forud 
meddeles Vedkommende og skal isamtidig an
giv de Grunde, om har foranlediget .Beslut
ningen derom. Ligesom der maa ,gives Ved
komme11de Lejlighed ,til Foravar, eventuel Prø
v I af de angivne Grunde for et kompetent 

dvalg. 
Aarhus Afdeling 37, Aug. Andersen.• 

Beretningen .sa,bte under Af temning og 
godkendtes deraf.ter en,stemmig,t. 

Punkt 4. 

R. Hviicl forelagde Regn kabel og gav for
:kellige Oply runger hertil. 

Lund, Gb., lagde Mærke til, at Budgettet for 
Kred en :tadig havde Over ·kridel er, mente al 
der maatte lægges el mere holdbar,t Budget, 
Regn kabet burde pacificeres m re saaledes 
at der var tbedre Oversig,t ov r de forskellige 
Udgifiter. 

Andersen, Ar., slutlede ig i ,alt væsenUig til 
Lund mente ra,t Admini tratiionen var for dyr. 

H'. P. Hansen, Gb., kunde 011 ke en Oversigt 
over .de enkelte Hoved.bestyr l esmedlemmers 
forbrug i Aarets Løb. 

chmidt, Gb., kunde tænke ig et lags Fi-
narusud valg til at gennemgaa og tte ig ind 
i H. B. Arbejde. 

lund, Gb., støttede Forslaget. 
Kredsformanden vilde •h nl de Opmærksom

heden paa a,t ,noget aa,dan,t ikke v,ar muligt for 
Kred I alene, rnaatte være fælles, : pørg,smaa
let kunde eventuel iblive behandlet i Mor.gen. 

Klem,· Ro., fore log Iudskrron1kning a1 Afd. 
Repræ ntation ved Delegeretmøder. 

oph. Jensen, Fa., troede ikke det lod ig 
gøre at ind krænke ,de Delegerede Antal, men
t al Lund maaitte henvise til, hvor der eventuel 

kunde pares, troede ,heller ikke paa at et 
Fi11ain udvalg vilde ibrmge Udgifterne ned. 

R. Rviid oplæste peoifikiaition af foTskellige
.Beløb, som var udbetalt .til KTe.d bestyrelisen. 
Medlemmer. 

En Resolution fra Andreaisen, Gib., o-plæsites 
og motiveredes, iblev ve.cl Alistemning forkastet 
med alle lemmer mod 6. 

En R olution fra' d. Afd. forkastedes lige
led . 

Regusk,alb for Aaret 1921 og 1922 godkendte 
en. temmigt. 

Punkt 5. 
Budget for 1923 1blev derefter di kuteret og 

en temmigt vedtaget. 

Punkt 6 og 7. 
Kr clsforma.nden meddelte, at LSkønt lbans 

fi'ull'ktionstid endnu ikke var udløben, havde 
han paa Grund af for, ·kellige Orru ændigheder 
:Lillel ·it Mandat ,til Raiadighed. 

V d , krirtlig Afstemning valgte.- C. A. Lllle
lLmd med. 35 lemmer, derefter •havde G. 0. T. 
1,Lmd GlJ., 15 lemmer, Ande11Sen, Ar., 5 tem-
111 r, 2 Lemme edler var blank . 

Kred formanden takkede for Valget, lovede 
e(t r Evn at fr01lliIIle de ager, om de forskel
lige Afdelinger fremsendte til ham, vi1lde der
efter ihen lille til Dthrr. Kiann, Hvid .og Vording, 
om var fore laaet genvalgt, -0m a:t fortsætte. 
Efter Opfordring af ohmidt, Gb., Andel'sen, 
Arh. m. n., I vede Kann at fo1bsætte :s.in Val.g
P riod ud. Foruden Genvalg af de to afgaaen
de Hovedl:>e tyre! esmedlemmer Hviid og Vor
di11g, fore. log •Lund, &b., Ander n Ar., og 
Røgild, Ab. Ved kriftlig Ar temning fik Hviid 
56 l., Vording 21 t. Arnder en, Ar., 20 Sl., 
H(1gild.- 9 I., Lund 7 t. 

Punkt 8. 

Til Revi or valgtes A. G. Larsen, Gb., med 
17 t., heraf.ter havde Grosen, Ar., 16 St., An
rff't1s n Ar., 11 · t. 

Dag ordenen var herefter udtøml, og Diri
genten erklærede derefter Kred generalforsam
lin en ror 'hævet, men meddelte, at der straks 
afholdt . Generalforsamling i Hjælpefondet. 

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSENS 

6ENERALFORSAMLIN6 

DEN 22. APRIL 11128 FRA Kl. 111/2 FORM.-12 OG FRA 

Kl. 1-5 EFTERM. FORSAMLINGSBYGNINGEN, 

ØSTERGADE,AARHUS 

Dagsorden: 

I. Prøve! e af :Mandaterne.
2. Valg af Mødet Tillidsmænd.

a. � Dirigenter,
b. 2 ekr•etærer,
c. I Protokolrevi•sor.

3. B r tning ,om Kred eilJS Virk, omhed.
li-. Fremlægge! e af Kred enJS Regru;ka·b for

1921 og 1922. 
f>. For lag til Budget for Kred n 1923. 
6. a. Forslag fr,a Aalborg og Rande:11 Afd.

b. For lag fra Aarbu. Afd.
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;c, 1For-slwg fra Aalborg Afd. 
'.�. 1•¼:I·. Fo'tslag Ira Fr:ed:ericia Afd. 

e. Fot lag frå Randers og Fredericia Afd.
,':,V1.·(Valg -åf KredJskassere1:. 
-;. ,Q�'\(�tlg ,rl 2 Bestyr-el esmed<lemmer. 
,''-.!J':'t iV-alg ai Revjsor og ·Revisorsuppleall't. 
· ;,il· e:-iøhig,t den ud endte Aarsberetni·ng, Bi
··-la,t::�till>.Dag.sordenen, Regn,shuhe · · og Budget-

for lag. , .. ,. · · ' 

· • H -•:K1·edsf ormtvriden aarbnede med nogle ind
led-ende 1Bemæ-rknh1ger Mødet og bød de mødte
velkommen. Minded · ef.ter ·at For amlingen
J1avde rejst sig, de Kolleger, der ,siden sidste
Generalforsamli11,g var afgaaet ved Dø-den,
tik thi'tadte ·et Ære være ihans Miride.
J,:_ r I _' I••" 'I � I :_ ,� 

,,1.,, It,-�,.,,. ·-' ' • 
Pnnl.t 1. 

J � •• , !1�11. )�- ., 

·" . Y.w). ,N�xnfopr.a,a;b ko1 1J t.aJtere:des, at alle v�1·
Jpød,l :,,1:;i :af_,,disse, ,var dog,. uppleanrler som

. iff \gfl ,af Jfq)iJruld. 

Punkt 2. 

, � ,.,a;• 1:'.il"Dfrigell11Jer va,Lg,te Conrad, Od., og V. 
,Johan .en, ·,Ar. ·, 

_,,, · ,.b. -TH -Sek1'0tærer valgt Kr. Pedersen, Ar. 
og Ha.ar.bo, A•b. 

c. Til P1;otokolrevi or va-lgle: Rein•hard Jen
senj ,Gb.,' , 

Conrad overtog Dirjgen.thvervet. Dag;sorde
nen godkend,tes ud_en Ændringer. 

Punkt 3. 

· .... l,{.�forrpanden udtaUe, at det var i· pa
r,ekQnmu,ssionen.s Tegn, han begy-ndte sin Vi1•k
somhed •SQm �-01mand; Arbejdet og ReS'ulta
.\;tpe .-ya.r ogsaia. præget deraf. Paapegede nær
mere den fodfly-delse, om d-e for. keliige pa-

' rek;-0.rn1;n:is1>ioner havde haft paa. v-0re Kaar, 
, �v.eL .i, økoi;iomisk som i rent ,tjeootlig Hen
seende. Omtalte .,nærmere det store Al'lhejdje, 

1M}!fl , .. U)'.l'if.Ql'rp,sspørg,smaalet og Ra:ngergodtgø
. i.-�l�Jl. ,J;iav9-� V(?ldet Bestyre! en, Omtalte den 
Iorri�geµe,·Raa,(,iighedstjen-este og de forrin.gede 
Avancement.smulig!heder, ygedagenes · Be
græn�.Q.ing, FJy,hteg-0dtgørelsen, del forpurrede 
Sprin,gav�oemen.t og portlernes Nedgang. 
Beskæftigede <Sig ligeledes med den oS'i.dste Spa-
1: k:o�mi ions ibljnde edskærin,gsiv-er og Re
,g��ing�s .,(,lo., de.r. v.ar særlig skrap overfor ,de
�9:!N"!µgifte. ..Udta1te isi.n tStørste · Utilfredshed 

· f!10.Q. ):leg�ringens Syltemetoder med Henblik
�,; �pnj 1.m�tu,r;tiJ.læget. Omtrulte Forholdene
yedr.ø:rende de f� tra tysk Tjeneste overg,aaede
Lokofyrbødere. De af di-sæ, der ikke var fag
lært,; lla,vde, e.6!.er Or,ganisationens Forestillinger

. ·,. G,eniiral<J,i.rek,t,ora.tet raa.et • sine Aooættelses
papirer behæftet med den Best-emnrelse, at de
.i•�· .lf unde. av am.cer.e til Lokoførere. Berørte

Kullæmpn,ingen og F-0rJioldet tiJI. 1 . J erniba,ne
mands n:ion. og ,omtalte derefter Anciem1ilet -
revj ionen, der -var taget -0p til Dr0.fitelse efter 
ilJdsendel:sen ,af sidste PerSO'llaliafort-egnelse. 
Uregelmæssig;ihederne var flest og tørst for 2. 
D-i,strikts Vedkommende. pør,gsmaalet .vilde 
hlive van ·kelig,t ail lø,se, og umuligt ·a.L løse til
freds tillende for alle Medl mmer. Det var lyk
kede at ska.ffe Mich. Milclcelsen, Ar., sin virke
lige Tj n teancienni-tet og Familiefripasset. 
OmtaJte Arbejdsmænds Beny.ttelse 60111 Lokofb. 
og Lokofb. Anvend1!lse som Føre1'e, samt de 
vakante Lokoførerpladser. Udtalte til lui Raa
<bet om Fo11st.aiaelse af Berelrningen og bød vel
kommen til Organisationens ti,dlig�re Formand,
0hr. Ohri tensen; its:; denne ·var n top kommet
li'l Lede og man rejste 1':rig. 

Clu. Ohri tenisen ,takked-0 for Velkomsten.· 
K. M. Petersen,' g., Lakkede for iBerefo_in-g

og for det R ultat, der var opn:aa.et paa Uni-
[-0rm ·onmaaoet. Henstillede til Kollegerne med 
Henblik paa et nærmere ·betegn t Tirlfælde selv 
at have Haand i Hia11ke med og kræve Forb.
og Af,slutningistjenesten ,overholdt og ibenyttet i 
fuld Udstrækning. K,ritiserede', at Organis,a,tio
i1en havde modtaget konjunklur.hllæget om el 
Vel landstillæg, og at KonjunJktuvtillæget var 
k!aaret aa tærkt ned" Kritiserede ogs,a,a Pri-s

.tallet Bereguingsmaa,de og Lønned l.age-t for de 
unge ugifte. Fandt det uklogt at vi 'havde til-
luttet os N. Jernbanemands Un.ioi1, og kri,ti e

rede endvidere den Tjene teanoienniiet, der var 
.tilstaaet de fra Vejle-Givebanen overgaa.ede 
Lokofb. 

Kredsformanden imødegjk Pet-ersens �ri,tik. 
J. KTiud en, Gb., anikede paa ,mange .Om

raader over Kredsbestyre! ens Arbejde og Re-
ult,a,ter. Opfattede parekom.rni, sionens Be-

tænkninger som grundlæg,gende for F-01·han,d
ling med Personalet. Fandt dog de foreslaaede 
Be kæringer paa For·b. og Af. lutningistjenestens 
Omraade for ublu. Hen,stiilede til Formanden, 
al drøfte Betjeningen paa Rangerma,skiner m,=rd 
Lok-0f.-Kredsen. Pr-0te.slerede imod; at der ikke 
altid var en Lokfb. med,, -lil For,ha;ndlinger, !hvor 
fælles ager drøftedes. F.ændt, at der holdtes for 
faa Kred be lyrel<sæmøder i Fonhol-d .til Mia.teri
ailet. Øn.sk-ede ·K varta.1sberetninger udsendt som 
tidligere. -Opponerede• mod delt Tjeneste paa 
Døgnrangerma,skine og--Beuytt-e1sen af L<:>Jookfu. 
som Lokof. Fiand-t- Organi,s.a.tione-n& Forhand
linger med Generaldirektoratet pa1-odi,s1ke og 
-0Ite.resultatløse.· Øooke-de ,Op-ly n'i,ng om, hvad 
Gb.s Marketenderis Overskud skulde anvendes 
til, og hvad man agtede at forotage sig 'overfor 
de :paa. Gb. værende u.organiserede Ldkof. ·'K'ri
tiserede endelig Formen for Ancienrtitetsrevisio
nen, og a,t der ikke skote Tvangc&forfl.-ytt�l er til 
de Depoter, hvor der var for faa Lokof. 
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ri)ANS.K fQKOMOTIV1i BENDE 
Iøvrigl udspandl ig eu livlig Di ku.,, ion Cim 

Berelningen. I denne <lell.og foruden Ioran
nævnlP tillige Malhi en, M . Nielsen, Kø., Niel
en, Ro. Milne, Gb., A. . Petei,sen, Kjeldsen 

og Søgaal'd, Ar., Hemik, en, Tdr., og Hambak 
y. 

Kritiken, ,der førtes, var væsentligst rettet 
mod Raadighedstjene len, Forb.- og Afslut
ningsljeneslen saml F,orm n for Anciennitet. -
r vi ionen, men ik.ke mind�t KonjunMur.tillægel. 

Kredsforman-den replicerede Lil ,de forskel
lige Talere og imødegik den rejste Kritik. 

Derefter hol<l1es Mid<lagispav e. 

EFTERMIDDAGSMØDET 

Di ku . ionen angaaen,dc Virksomheden fort
atles med Taler af følgon,de: L. Ra.smu· sen, Sd., 

Olsen, Gb., Rernming, Hg. Ha ling, F,a. Johan
en, Ar., og Kre,d formanden. 

K-onjunkturtur.tillæg I. Avancemen.tet, Mo
lorkør len Velfær<l. foran taltninger og For
'holdel mellem Kre-ds I og Kre,d II Medlemmer 
debaitlerede in,d,gaaende. 

V. Johaooen, Ar., f.andt, at Kred&formanden
i et ·nærmere be-tegne-l 'I'ilfælde havde handlet 
noget egenmægtigt ve<l al returner en Ira Afd. 
38 til H. B. !ilet krivel e. 

Kredsformanden klarlag,de in tilling J10r
til, lige om lil pørgsmaalet Ancienni,leLsrevi
s-ionen og MoLorkør elen m. m. 

Derefter godkendte Ser lning n en,. tem
mig,t. 

Punkt 1�. 

Kred ka,, reren opl, ·te d l reviderede 
Hegn: kab for 1921: 
Det <ballancerede med ... . ...... Kr. 1�7 619,63 
Kas beholdning . . . . . . . . . . . . . . Kr. 4 219,23 
Formuefremgang ...... ...... Kr. 1 031,61 

Søgaar<l, Ar., •komplimentere<le Ka • ereren 
for Regn.skabsføre! en. Gjorde om Revisor 
Bemærk11ing om en enk It Post, Kredsforman
den vedrørende. 

Reinhardt Jensen, Gb., kund øn, ke en an
den ps,tillin,g af Udgif.Lspo terne. Var imod. 
at der indenfor H. B. fand'le <len ikriti. ke Re
vision og ludse<le over øgaards Bemærkning. 
Manede iøvrigt til parsommelighed, var dog 
tilfrecl med Ka-ssereren. 

Kredskassereren replicerede titl Jenoon. 
ekrelæren forsvarede i sin Egens,kiab som 

Revisor Regn.skabet ,det Opstilling og Rev-i
. ionen. 

L. Ra mUJSWn, &l., anbefalede at godkende
Regn kabel. Fan<l•t H.evi ,isorerne Fremgangs
maade ful<l korrekt. 

Derefler godkend,te Regn kabel for 1921 en
temmjgt. 

Johan, en, Ar., over-tog Dirigenthvervet. , 
Kred kas r ren <l1env-isle til. det. i Aar. be

retningen optrykte Reg.o&ka,b for 1922 
D l balancerer med ..... , .• ... i Kr. 52.580,24 
Ka:. ebeholdnin.g ....... . ·., . ..... ._ Kr�. 3.393,47 
Formuefremgang '. . . ... . . . ... ... . Kr ... 112,09�,84, 

1\'La-thiese-11, M<s., :kriti rede Gedser,,·..-Afd.s 
Lan"' ommelighed med H n yn til ln<loond�h,e 
a[ Kon�ingerrt til Kred kassereren. , " 

1!:f.ter en kor.tere Di ku ion gpdkandtes 
R<'gnskabet for 1922 en. temmig,t. , • ,l ,. ,t •. 

Punkt 5. 
. . .  ·· .. ·· , 

Krcd, kassereren ,henvi te t(l d�t i Al).rsbe-
1·e,tnin,gen optryk.le Budge,tforslag f-01: i923.' Oin
◄allc enkelt vig,ligere Posler derpaa, a'llibefalede
<let til God ke.ndel. e. ,Gjorde opmærksom prut,
at J3u<lgellel var rafhæn.gig.t a[ FornYa:gel on{ For
høje!. e af Ti kudel -til Afo. 'Ifald de,ttel" -
loges kunde Budgettet ikke horde( ME5<ftlt:}lte
end\'idere a,t ,der fra øn,derjy.c)s,ke Afd.s Dele
gerede var fremsat Øn ke om i Lighed med
Th' led Afd: at blive til taa-et THlæg'sbilletter
til Rej en. Tal ren kunde paa Beµngelse,-.åf,
al ikke a'lldre Delegerede krævede ·det! samme,
hifalde Anmooningen. ,,· .,, 

id tnævnfo 1edtoges en. temmig.l . 1 

DC'ref.t1ir god;Jcendtes Bu<lgeltet en tert1migl. 

Punkt 6. 

a. Boye, Ab., moliverede Foælagel og an
hefaled del til Vedtagelse. 

Der udspa•ndt ig en længere Dis1chs.siorr me<l 
ad killige Talere. Deu,ne D'isku' ion dre3�e jg 
om del mere eller mindre belimeliit� i al 'frem
me For, lagene og om, hvilken al d<l l,o Fo11 �åg, 
dC'r maalle am a for heldi,gsl. · · · · · " ,.,,

Ved Afstemningen vedtoges ttods. -Advatsel 
fra Kredsformanden og Kwhn; tKb.,''a.t frem�ne 
Forslagene. 20 t. for 12 imod. · • ' /.,, ··· 

b. øgaard, Ar., motiverede Forslaget 'n'led
at b kr. t med Hensyn til Tvang forflyttelse 
[or faldet Tilfælde. Ali!befalede Foi 'låget til 
Vedlagelse. · '' • '·: 

\ . Johan n, Ar., ,støttede øgåard •heri.''•: i· 
Kred fo1 manden og Kuhn '•imødegik- Fo'i·-

slaget. . · ... · .,. •-' t 
P. iel en, Ar., an-kede over �n Tjerlegtean

cienn'itet og over, at Sa,gen om <le1me og 'et-Pair 
Kolleg-er,s Ancieh1litel, hvilken var rejst l for A'.ar
tilbage, endnu i1ke va,r na.aet Iængel'e'; · ud 'tH
a,t komme paa Li·sten over tvivdso1mne··ri'lfæ .de.

Forslag b forkastedes· mea· 14· t: 'ilnod;· og 
3 for. : · ,• •· ·•.·'c.•:, • 

c. Forslaget ·vedtoges uden Di,skussio)1. •·: '•
d. ·Forslaget vedtoges en teinigt e·tt(ii t:.VÅ!re

.tøUe af fle-re Talere.· .·: •:1, 1.,,, :,ih'.,;•• 
· e. Efter tølle fra enk'<!lle ''Taler:e-, v�dtrlifes
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'DANSKfQKOMOTIVfiDEN_Dt 
Forslag 1 erustemmi.gt. Forsla,g 2 toges tilbage 
af Fa. Delegerede. 

Punkt 7. 
Kredska. ereren, Carl Peler en, Ar., ge11-

ralgtes med Akklamation. 

Punkt 8. 

0hr. Norgaard, Ab., genvalgtes med. 43 Sl. 
og Vasa Nielsen, Gb., m d 33 St. upleant blev 
V. Jdha'l1l en, Ar., med 18 t. Derefter havde
K. M. Petersen, g., 10 St. og Ha,sberg, Fa.,
9 l.

Punkt 9. 
om Revi or valg,tes V. Johansen, Ar., med 

31 t. uppleant ·blev A. . Peter en, Ar., med 
15 l. Derefter hav<le Reinh. Jen- en, Gb., 10 
t, 

Kred fo1,manden takk-ede hermed -de Delege
rede for -det ,gode Forlø•b af Forhandlingerne, 
og udt�lle Ha.abet om bedre Tider næste Gang, 
man mød,les ,til Kre<l generalfor amling. 

iDirigenten takkede ,ogsaa for For1handlin
"emes gu11JStige Forløb. Udbragte til lut med 
For- ·arnlingen et ,trefoldigt Leve for D. L. F. 

Dermed ·hævedes Generalfo1-. amlingen præ
ci, Kl. 6 Em. 

Kr. Pedersen, 
ekretær. 

Reinhard Jensen. 
Protokolrevisor. 

HJÆLPE FONDENS 

GENERALFORSAMLING 

I FORSAMLINGSBYGNINGEN ØSTERGADE, 

AARHUS, 22. APRIL 1923 

I. 

Formanden for Hjælpefondet, Lokf. K. Jo
hansen, Gb., a,abnede Generalforsamlingen. Fo
reslog V,alg ra.f Dirige11t og ekreitær; valgt blev 
uden Ali temning om Dirigent Lokf. Rasnm -
sen, Ar., og ekretær H. C. Fejring, E . 

II. 

Formanden vilde angaaende Virk rn'heden 
henvi e til den trykte Beretning. Viar villig :til 
a,t beisvare eventuelle pørg.smaa I. 

Virk omheden godkendtes. 

III. 

Kassereren, Hj. Kann, vilde i Lighed med 
Formanden ihenV'ise til det trykte Regn1Skab. 

Regnskabet godkendte uden Omtale. 

IV. 
De afgaaede F\,e])'l'æ entanter K. Johansen,

G.b., og V. Heftholm, Ab., genvalgtes uden Af
stemning.

Mødet hævedes Kl. ca. Ef.term. Dirigenten 
takk�de for den hurtig �Laa.de, dette tilende
Jiragter paa. 

H. 0. Fejring,
fg. ekrelær.

Grosen, 
Prolokolrevi. or. 

EFTERDØNNINGER 

u er Delegeretmødet for 1923 j-0 afs.luttet og
<let blev jo noget i Retning af et Fænomen, thi 
hvem 'havde vel venrtet at e den gamle Hoved
be tyrelse g-envalgt, vi :t ikke mange, efter den 
K.ampa,gne, ,s-om i LøJJet af Efteraar og Vinter 
er blevet ført netop imod H. B. Dette Gny, der 
har virket ligesom naar -et ondt Vejr er farel 
,hen over en Egn, om noor S:tormen har buldret 
paa den ·krøbelige Port, for -til idst at ende i 

tilbed og - Glæ<le, naar det viser ,si,g, ,wt Tøm
meret i Porten var bedre end ventet. 

Jeg :husker for no�le faaneder iden, da 
Bølgerne gik høj.t, særlig i et ,stort Depot nær 
v d Vandet, og main ligefrem 1havde ventet Dan
n Isen af en wmlet ·Oppo ition mod H. B., den 
amme H. B., som Gang pcl!a Gang og nu ,sidst 

er •blevet valgt med Majorilel. Man thar maaske 
Lov til om menigt Medlem ,at fremkomme med 
nogle J3etra,gtninger ra.ngaaende denne Opposi
tion, om lbaa.de med og uden Ret al,tid dukker 
frem. Opp. er jo det s-amme som at være paa 
Højjde med ituationen, men for at kunne være 
paa den rigtige Højde maa man være i Besid
de! e af vi e Anlæg, om hos den her omtalte 
Opp. -syn at have manglet. En af de Egen.
ska!ber en Opponent maa være i Besiddelse af 
er utvivlsomt Grundighed, 'hans Materiale maa 
være godt underbygget, :thi er det ikke det, gaar 
hele Oppositionen i Vaisken, og den udøver ka
de ri det amled Arbejde eller avler en Kritik, 
som i de fl te Tilfælde rammer den uheldige 
Opponent selv. 

Det er gentagne Gænge i D. L. F. vedtaget 
at H. B. kulde ar]:iejde frit, d. v. . �1ave en saa
dan Ela, :ticilet, at det jkke kulde være nød
vendigt at arrange1,e Generalforsamlinger og 
Møder hver Gang der -op tod en Divergens mel
lem de forl1a:ndlende Parter, hvad der jo i disse 
for os allesammen ærlige van kelige og mær
kelige Tider - let kan give Anledning til Mis
fo11staaelser og en fejl Opfatt:else af ituationen 
og derved a i led.komme Opfa,ttelser ell(lr An. ku-
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'DANSK �KOMOTivftoENDE 
elser .sam f. Ekls. i dette Ti:lfælde bar vist sig 
a,t være grundløse. 

Saadarme ikke underbyggede An kuel er er 
farlige at publicere, da de let falder en eller an
den for Bry tet -0g foranlediger Udtalelser og 
fremelsker Tanker, der konkluderer i ort een. 
Derved dannes den forlige •Opposition, netop 
farlig - fordi den ligesom Boomerangen m�mt 
rammer den, der ætter den i Bevægelse -
naar ,den ikke rammer det, den er sendt efter. 

aa, nu kal -det villigt indrømmes, at Kritik 
maa der bl, for at faa det rigti,ge frem, og da 
det er alrnindelig,e dødelige Mennesker, der .sid
der i H. B., er denne jo ikke udenfor al Kritik, 
thi det er jo heller ikke alt, en H. J3. kan til
lade sig, men jeg syne dog, et fra et menigt 
Medlem ynspunkt, at ,man i al Alwndelighed 
bør være tilfred s ,med det, · om den nuværende 
H. B. !har oprua:acl for os, ,tæru. blot paa Tider 
g Forhold. 

Om der kunde være naaet mere er et aæbent 
pørg maal, som vi maa lade srtaa he;n, for ikke 

at ,sige umuligt. - Men er der nogen, 60m tr,or, 
at der mel,1em Oppone11-terne findes Mænd, som 
med de til vor Raa<lighed taaende Midler kun
de have opnaaet et 1bedre Resultat - er det det, 
er det jo glædeligt, - saa la,d iham træde frem 
for alt Folket og han ,sk,al" blive hyldet. Og -
findeis der iugoo, ja saa findes der maaske en 
eller to eller maaske flere, ,oom kunde være 
kO'ffimet lige ,saa langt, men !hvad saa, er det 
saa bedre, bliver man i.saa fri for' Opposition, 
det .tror jeg jkke, nej ia1drig. Opposition frem
kommer jo, fordi andre mener ,sig kvalificeret 
ta at· bringe en Sag lettere frem og til et bedre 
Resultat, men kan ma:n. ikke det, bliver ihele 
Postyret kun noget Vrøvl, som ikun har sin 
Styrke i Banden og værgen -0g 'la,aen i Bor
det og isavner enhver saglig Begrundelse til at 
virke overbevisende. 

Ja nu er Deleg,eretmødet ,sluttet og H. B. 
er atter genvalg,t, saa lad os nu, alle SOlffi en, 
samle os om den Repræsentation, om herved 
er givet os, og lad -0 vise di e Mænd, at der 
bag dem taar Medlemm.er aned en sund Døm
mekraft, Med.Jemmer, som ikke er :bange for 
paa rette ted at udøve en ,sund Kri-tik overfor 
H. B., og ibærer vi os saaledes .a,d, er jeg sik
ker paa, ,at vi efterhaanden faar fat i doo rig
•tige Ende og niaar frem til den ,attraaede An
se!,!Lse, ,som er Lokomotivmænd værdige.

H. B. er som bekendt ik!ke en •tilfældig Sam
ling Individer, men det er et Udvalg, O'll De
legeretmødet bestæn.dig ,har s.ag,l god for, det er 
Mænd, om med Interes e og med deres An
seelse vil ·bringe deres Medlemmer saa langt 
frem som det hl .enhver Tid er muli-g:t, og det 
maa g:a,lllSke IJ1aturligt virke deprimerende paa 
dis e Mænd, at e frernsa,t Anker -0g Kritik, som 

er aldeles ugrundet og løs, al den ,StuIJ1d Dele
geret:m0-det atter i Aar har genvalgt dem og an
erkendt H. J3.s ammensætning og Arbejde i 
det forløbne Aar, samt anerkend,t H. B.s Beret
tige! e til paa vore Vegne at føre Fonhanidlinger 
med Admini tr.ation, Regering og Rig,sdag om 
faglige, tjem;tlige og ,andre Spør,gsmaal som i 
'Pidens Løb kan afstedkomme Kritik af ,ander
lede tænkende. Til disse vilde jeg gerne til 

lu.t ,sige:

Vov ikke -0f.tere ,at rende rundt me.d Ildtan
gen, n.aar der ikke er Ild at tage. 

Kom ikke oftere ,med Anskuelser, O'ill ikke 
kan underbyg.ge , det skulde de ærede Medlem
mer agte ,sig for ,gode til, hver for .sig, -thi er 
det ikke be kæmmende, I gode Borgere fra Ca
lais, at ··kwlde aflevere øglerne til ejrherren, 
er det ikke be kæmmende, at se Resultatet af 
Vinterens K.rumpagne. - Det maa det imidlertid 
være - ,set med et menigt Medlems Øjne. 

Derfor vil jeg ibede ærede Medlemmer, som 
agter at opponere, saml ,C,aterjale sammen, un
der, øg det, fremkom saa med det paa lmmpetent 

led, d. v. s. der !hvor Eder,s Afd. holder sine 
Møder, aa kan man ma.aske være fo11Sikaanet 
for Korridor !adder og Trappegan,g hi torier, 
og det er min Tro, at I, hver for ,si,g er for 
gode til at være til Grin for jer Overbevisning, 
og for gode til ,ait interessere, Jer for Muldlhvar
pearbejde, om Foreruing,slivet ikke kan være 
tjent med. 

For Fremtiden kan der ikke la.anes Øre til 
Hi torier og Myter, , om forelæses paa Stuer, 
Va kerum eller andre Rum, i hvert Fald ikke 
paa Gb., men frem med Kritiken paa Møderne, 
aa Medlemmerne kran Lage •tilling til Sagen, 

det er det bediste. 
Et menigt Medlem paa Gb. 

ANDELE I FERIE- OG REKREATIONS

HJEMMET 

KøbenJ1avn G. Afd. 1. 
P. K. Ardinig ................. . 
Er:iik Peder en ............... . 
V. Chr. Vids,trup ............. . 
København G. Afd. 2. 
A. H. P. Han en ............... . 
E. Egeland ................... . 
Gedser. Afd. 12. Th. Jelllsen ..... . 
Kalundborg. Afd. 13. H-0lg. Han en 
Frederjcia. Afd. 21. L. P. Larsen .. 

truer. Afd. 2 . V. Mortensen ... . 
Viborg. Afd. 30. K. Jacob en ... . 
Aaliborg. Afd. 34. H. C. Mortensen 
Aa1•hu . Af.d. 3 . Valdemar Jensen 

lait ..... . 

Kr. 300.00 
12 0.00 
12 0.00 

120.00 
12 0.00 
120.00 
120.00 
120.00 
120.00 
120.00 
120.0 0 
120.0 0 

Kr.1620.00 
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 
Af. indestaaende Beløb i Ka:mpfonden er 

modta.get , •om Gave fra Hr. Lokomotivfører A. 
T. Johan·s•en, København G., Kr. 57.00.

Med ,tidligere ,tegnede Andele -0g Gaver Kr.
95 502.00. Heri fragaar'Kr. 710.00, som afdød·e 
Medlemmlws Leg.nede Andele. 

.Det resterende Beløb bliver saaledes Kr. 
91� 792.00. Heraf er Kr. 76 712.00 frivillige -0g 
Kr. 1- 080.00 obligatori. k tegnede Beløb. 

Kol:enhavn, den 4-. Maj Hl23. 
H. Karm.

LOKOMOTIVFØRERPRØVE 

Til den i Tid<011 fra den J3. :Marts til den 1.4.
Apri1l d. A. allholdte Lokokmotivførerprøve ind
stillede ,sig ialt 1.42 ·lokomotiv fyrbødere, Jworaf 
�ølgende ,opl1l3Æled•e Karakteren • beslaaet«. 

H. Frand,se:n, Fredericia - J. Søren:: en, Thi
. tccl - L. K. La1�oon, truer - P. C. Ni,elsen, 
KøbenhiavniS God1sbg. - K. S. Hain. en, Nyborg 
- A. E. Jacobsen, Fredericia - E. Jørgernsen,

k,and•erbor,g - K. M. C. Dimke, Aarhus H.
- F. S. ,tokh-0lm, Tøn,der - C. Nielsen, Tøn
,der - J. G. P,oul en, Brande - J. K. L-0kdam,
J"an.gaa - C. P. Christoffer;, en, Brande - A.

T. Tillebæk, Masnedsun,d - H. P. B. '.L. Klint,
Østerbr,o - N. Clui,sti,an,sen, Aarhu1s Ø. - A. 
B. P. Bang, Freder:ikshavn - C. A. Thomsen, 

. V.iibor.g - S. A. Ander,sen, KøbenhavJ1JS Godsbg. 
- N. H. B. Jørgensen, Køibernhavns Godtsbg. -
P. A. K. Nriel,sen, Kor, ør - L. K. A. Ml8ill!S1 

Aarhus H. - C. iOiesen, Tøl1!der - S. Morten
sen, Struer - G. F. Gjødesen, .Ska11Jderborg -
P. Je11Jsen, Østerbro - V. K. Nielsen, Frederi
cia -H. E. Lar,sen Gedser - N. B. S. Nielsen,
Gedser - -0. Ha,nisen, Fredericia - P. S. Kri
,stensen, Kor.sør - V. K. F. •Lar.sen, Køben
!hav,rns .Godisbg. - H. P. Carlsen, Købernhavn,
Godtsbg. - A. A. F. R. Je111Sen, Østerbro - M.
Damsgaard, Tønder - J. H. Zabel, Fredericia
- N. J. Thomsen, Københavns Godsibg. - A.
F. G<;mmdsen, Frederiks1)1,avn -V.· J. Ma;d,sen,
K,01,sør - 10. Lam'sen, Struer - H. P. Jørgen
.sen, GediSer - S. H. M. Ra,smussen, Køben
'ha vns .Ood1sibg. - C. ·Lang,emar:k, Østerbro -
G. A. Jensen, Kø0011,bav111s· God.sbg. - C. L.
Fre-derik8(m,. Sl�.gel - V. J. S. Heckmann, 

lagelse - K. .0. Sven,diSen, Kø.ben.hiav,niS God -
J)g. - . P. V. Frederik en, Ko1isør --'--.K. ·T.
A. M. Al!beok, Korsør - S. A. Han,sen, Hel-
ingør - P. H. Wtirtz, Kbh.vm, Gods•bg. - E.

Romme, Khhvrns ·Godsbg. - J. E. W:i,ttenburg,
Kor.sør - . .0" Freder:ikisem, K,or:Sør - C. F.
Ol, en, Kbhvn,s Godshg. - K. K. Hallsen,
K,bhvns Godsbg. - N. J. RaS1t1111ssen, Maisned-

. sund - M. F. C. Mia.rtit11U1Sseri. Struer-C. Ras
'11'1UJ sen, Frederik,shavn - E. A. Clem.men,se11,
Kbbv,ns God• bg. - V. R. 0 . .Berg, Østerbro -
H. E. H. Km.se, Ktbhvn1s, Godsbg. - J. K. Niel
sen, A,ar!lrns Ø. -A. R. Sprogøe, truer - C.

C. chmidt, Nyiborg - P. M. ];'edersen, Vi
borg - A. V. Arudensen, Gedser - J. V.· Jen
sen, Kibhvns Goc1sibg. - A. Hansen, A,sæns -
N. C. P.lougmann, Skanderborg - A. L: ·Itian
,sen, Kor. ør - G. L. J. Ba.g,ger, Kbh v111S1 Godis,bg. 
- A. H. P. Hm1.sen, KbhV'll Godu bg. - V.
Bork, Skanderbor,g - J. C. Knudsen, Kbhvrn;;
Gocl,s,bg. - N. C. L. Boe. en, Kblwn,s Godisbg.
K. F. Jensen, Fredericia - H. E. Mort'ell'sen,
Struer - A. Ka;arup, Viborg - A. J. La,ssen,
Vamdrup - J. K. Jen&en, Vamdn1p - C. S.

Raismu•ssen, Fredericia - J. E. ·Petersen, Struer
- K. P. N·iel ·en, Esbjerg - K" M. ,Q. H. F,re
derik,sen, Slagel,se - M. A. Nie1sen, Roskilde
- N. V. Sør,eI11Se11, Langaa - K. V. Søren.1s�n,
Strner - C. J. Larsen, K1bh,11v;s Godtsbg. - T.
C. Lindgreen, Ti1J.1glev - E. A. Bjørneboe,
Klbtlwrus Godtsbg. - E. Nioolaj1Sen, K.lbhvns
Gocl· hg. - J. K. Bentsen, BraJ1de - A. E. Ras
mu,ssen, Vamdrup - L. F. Ohristernsen, Esbjerg
- .S. C. Niel,sen, Fredericia - R. G. Lam�sen,

truer - S. E. Madsen, KbhVJJ11S Godshg. ·_
A. K. Jern ·en, Freclerik!,jhaV11 - N. S. J-indiholm,
Frederik havn - H. M. Jensen, E.s,bjer,g - N.
M: Jensen, .lrt1er - C. A. An!kers,tjerne, Es
bjer,g - E. K. Kri.sten,. e:n, Nyiborg - A. P.
Skov, Frederici1a - K. E. Oblendorff, Kbhvns
G,od,Slbg. - V. E. T. Søre111se11, Ko11sør - J. S. 
Å. Larsen, lagel.se - S. H. Ka.ster, Esbjerg -
K. G. Joenisen, Korsør-. R. P. Ditlev.sen, Kbbvn, 
Godsbg. - A. H. Feter,sen, ,Orehoved - S. J. 
C. E. ' talm.ke, Thi,sted -J. H. Lal'ISen, Kbhvn'S
God bg. -J·. C. F. Chri tOOJSen, K!hlwn,s GodiSbg.
- H. P. C. Herwik,se'll, He'1.singør - J. P.A. S.
K. NieLsen, Holstebro - L. J. An11bon,sen, Lan.g
aa - E. H. NieliSeu, Slagelse - C. G. V. Peter
,sen, Skern - H. E. Peber.sen, Slagelse - K. K.
0. Malling, Odense - ,samt Lokomotivfyrbø
,der paa Prøve M. Car. lensen, Tønid,er. 

19 lokomotivfyrl::ødere (eller 13.38 pCt.) fik 
Ka n1ktcren »ikke bestaaet«. 

HOVEDBESTYRELSESMØDET 

DEN 7, OG 8. MAJ 1923 

Fraværend•c paa Gru11td å-f yg,clom: C. A. 
V�r,ding. 

Punkt 1. Forretningsorden for Hovecl
bestyrel en. 

'Formanden gennemgik 11togle stille-de Æn
dring.sfor,slag. Det overlodes Forretnirng,sudval
get' at bearbejde dis e, hvorefter Forretn-i11gs
oroenen forelægges til endehg Vedfag,el,se paa, 
næste .Hbstmøde. 
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... Pitnkt 2: Hovedbestyrelsens'Kon-
#ititlioii. ' . 

. _ Tif Næstforiniand va;lg.tes C. A. Ll.llelmud, ,til 
Hovedka, serer H. Kai:ii.n og -til e.krel.1llr K. Jo-
han•sen. · ' . 

Valg af Me.dJemrner til Udvalg: 
:'fil ForrellninwsudvaJ.g- v,algtes' Formanden, 

t.illelun,cl og Boyesen' til Lønudv,a;1get: Fo1,ma)l
Mn, 6oij,h_ Jensen ,og E. KtlUlll, til Bladudval
.get: Formanideu, H. Ka,m1 og V.asa Nielisen, Lil
de.i kritiske Rev.isiionsudvalg: C. A. Vo:riding og
K. Nørgaard, li·l FæUesudv.a1lget: Formanden og
C: M. Ohri,ste11JSen, til Fællesrepræs,entationeu:

· Fo1,rnan:den, C. A. Li.Uelunid, J3oyesen og V1asa
N•iel,sen, til N OIJdisk iLoikmaJ11dis F.orhundis .Sekre
Laria,l: ·Formand®.,' C. A. Lille:hmd ,og Boye en,
til Laia,n.eforeningen: C. A. Lillelund, til Rjæl
pefonde,n: H. Kaurn og E. Kui)?u, ,til '.1.'jæ1este
tT,ds11dvalget: Fiorrrnmden og C. M. Chr.isrbenrsen,
·1il Red,aktionsudva1gel: :Eormandeill og C. M.
Chr.i·s'te111se11, -til Market0'llderiudvalget: H. Kann.

Valget af Hovedbeslyre1sens RepræsenLant i 
U.dv•alget for F,erie- og Rekreatio111Slb.jemm t .gav
Anledn.in-g ti1l •en længere Drøftelse; fra saavel
JJOkomoti vfører- oon · TJ:,oikomotivfyr,bøderkred
sens Bes-tyre1se ,opfordrede :man indtrængende
ForimåI1Jden til at· modtage Valget, men ·For
mra1111de'D. ønskede dm ikke, idet 1ban hævdede, at
hanis Arbejde 1som Formand for Organiiisationen
la,g-�e saa stærk Beslag ·paa hans Tid, at han
·ikke ku1me forisvare at modtag,e detbe 
Man en,edes da ,om at.væLge, ·om Hove·dbe, tyrel
s<Jn,s Re-præ enrtam.,t, C. M. Chrilste11sen. 

Punkt3. Behandling af de fra Delegeretmødet 
til 'Hbst. henviste, Sager. 

Af d·irsse hell'Visrtes Fm�slagene foa Ro. Afd. 
10, Ab. Afd. 34, E,s. Afd. 23 og Fa. Afrd. 22, til 
Behandling i Tjenootetidsudvalg,et. 

F-orslagene fra .Aib. Afd. 33 og 34, Es. Afd.
23, Fa. Afd. 22, amt de paa Kreds 2's General
for-samling ·beha,m1lede Fo1,slag fra Arb. og Rd. 
henvistes til iLønudv,alget. 

Til Beha111dli11-g i F,o;rretning,su,dvalg,et 1hen
v1stes, Fo11s1ågene · fra A�. Afd t_33-,-:-;34 -0g Es. 
AW/ 2-3' 0a:n,g. - ygek'asseri); Fnl'i. -Af.d.s F-orslag 
angaaen:de Kraooek,russerne, Ab. Afd.s Forslag 
an.gaaende Fanniliefripas, Fa. Afrd.s For:S"1ag an
g,a,a<Jnde '.l.'u,rrækkefølge samt Uraf,srt,ermn.iing an-
g,aaende' Rekte-atfonJS·hjemrnet. 

. 

Til ,at i-ootræde i UdvaJlge,t angaa,e11de 2. Kr. 
Kassen valg-tes R -Hviid og C. P,etersen. 

Der gaves Formanden B-emyn,di,ge1se til i 
:Forening med Redaktøren og · ekretæren at be
handle Spørg,smaalet om Jubilæmrusskriftcl. 

Piinkt 4. Meddelelse1: fra Formanden. 
Formanden reci�,gjord,e for for,slkellig<l Hen

veDJd-eLser· og Sager, bl. a. Svaret· fi-i Gd.ir. i 
S pørg,sma,åtl'e-t Løil!a:nciemirt:ci til de Lokcimofi v
før0re, der· var' u,driævnt ,den 1. Oktober, 1920,
det Vedtog:e.s pa,any at J:>eih.andle debte .Spøi:gs
ma1al; det henvi,stes til F,orr-etruings·udvalget. 

Punkt 5:' Behandling. a,f forelig·gende Sh-qer . 
Ji'orrn,ånden for,eJ.ag,de en Ræk·k<J ager, !Dl.',a.

an,gaaenide Vam:neindrelnin'g
.
foi :M,ad· -paa: Lo!to. 

L'ilra R, en _-a;g -a.ngaaenrde Depotfot.s�nrder
'ho-norar, angaa,end!f Sporvej penge tJ.l. ·PeI'., 0-
n,ale paa Øs·terbr,o, anig,aaende nogle .A!S"piranters 
Ansætt,e1se, •et Spørg ma,al oni :Køtepeng,e. ti,l 
.I: ers•ornalet ,i Masrned und. samt en 'åg ··an,gaa
ende '<Jt rfr.a ,ty,sk Tjeneste overg,aaef Medlmu, 
henvfates .til Fiouetning,sudvalget. · 1 

Et ,Spør,gismaal -0m Be·taling for Overarbejde 
hen vil: tes -til Forman.dens Behandling. 

Nogle Spørg maal angaaende Afkor,bn:in,g for 
Sy,geda,ge og om 10verarbej,dspenge i Henib.o1d 
Li1l Ordre A. 1 , henvistes til :8orretnin�sud
valget. 

Punkt 6. Behandling cif ager henvist 
fra Kred ene. 

Fra K,reds 1 :fiorelaa en ygok.aiss�sag, der 
henvistes til Forret'n:in,gsudva:1get. 

· Et Spørg.' maal fr.a Kred,s 2 ång.aaende Le
vering af Over,træksløj ,lienvi."·-te: :til Formanden,
Behandli:11g. · ' 

K.;f. 

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. Jura 1923 k,an Lokomotivførerne W.

111. W. 0/,ausen, Markgade 13, Tø1ude'l', 0. 0.
Jørgensen, kovhovænge.ts Alle 17, Roskilde, og
H. F. M. Unschuld, Grenaaga,dc .LJ, Købewbavn
Ø, fejr<J 25 A1ars,dagen for ,dem· ALl,sæJtelse som
Lokomolivmænid.,

' I

FERIE- OG REKREATION.SHJEMMET 

Idet man henleder Opmærksomhctieu 1>a:t, at 
l�erichjemmet er aabent og motltttg·er G:cstcr, sk:tl
111:111 anmode om, at Medlemmer, ,ler' ønske at.til
llringe en kortere eller iængere Tid p:t�-Hjem
met, I betimelig Titl underrettei· Foreningens Kon
tor herom nntler Adresse: ,,Ferie- og R •krnations
hjemmet", itlet dette i llet1delig (:lrad ,,u Jet1e 
Oisr)Ositlonen OYer Pladserne. ·, 

Det er tillige :tf Vigtighed . i•ed Bestillingen, 
·at Meddelelsen er saa oplysende son; •'11{�1ligt, saa
lecles at Forespørgsel fr.i. ·Kontoret .kan undgaits.

Meddelelsen li.ør foruden Dato in4elwlde Ue•
rnmrknlng .om 'l'i!len_ for Ankomst og ,Afi·ejse.

P. u: V.'.

C. M. 'Christensen.
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1>ANSK �KOMOT1vfioENDE 
JUBILÆUMS- OG FESTKASSEN 

for Lokomotivfø.rere i 1. Distrikt afuolder sin 
Jubilæums Frokost til Ære for Jubilarerne fra 
April, Maj og Juni d. A. Lør,dag den 2. Juni 
Kl. 12.30 Midda,g i »Cal'lsherg Pavi1llonen«, 
Strandvej-en 20, 2 Min. Gang fra Svanemølle
viadukten. porvejslinierne 1, 14 og 15 fra 
Ha,adlmspladsen. - !Stor Tilslutning forventes. 

Lokomot:ivførere foa de andre Distrikter er 
velkomne. Man bedes tegne ig i Tide paa de 
fremlagte Lister. 

.P. J3. V. 
L. M. Schmidt.

JUBILÆUMSFEST 

Den 1. Maj I:ejrede Lok,omolivfører 0. I. A.

Hoyer 18:it 25 Aars Jubilæum i sit Hjem i Søn
der:bor,g. At Hr. Hoyer er en flink Kollega og 
en god K,aanmera:t fik iha,n mrunge Bev1ser for 
paa denne Dag. Allerede tidli,g pa,a Formid
dagen -og hele Dagen i,gennem strømmede det 
ind til ham med -baad,e mundtlige og skriftlige 
Hi1sener, krivelser og Telegrammer fra nær og 
fjærn. 

Kl. 10 Form. mødte en Deputation af Lok
førere og Lokfyrbødere og overrakte Jubilaren 
en Erindrin,g,sgave, et drevet Guldur med Ind
•.· krip.tion og en ,der.til hørende Guldkæde for
uden en læderindbw-i,den kali,grafernt Adresse 
med Giv,ernes Na-v,n,e ,samt en prag.tfuld P,otte
J:}lante og en smuk Buket blegrøde Nelliker. 

Jubilaren invi-teæde Deputationen tilligemed 
en Deputation fra Togper on.alet i Sønderborg 
og Tønder til at ,s'])iJSe Froko t, ved hvilken der 
he11skede en udmærket Stemning og 'hvor Fru 
Hoyers gode Mad nød fu1d Retfærdighed. 

,I,okf. F. Knudsen talk.kede pa,a Kollegernes 
Vegne Ju,bi1aren for han,s Virke og udibragte et 
Leve for •ham. 

Lokfyr.b. Martinsen takkede p.aa Lokfyrbø
dern,es Vegne Jubilaren fordi -han altid overfor 
den yngre Medarbejder vi,ste Elskværdighed. 
Beredvitllighed og Hjælp:somhed. 

Togfører Kiel ,strup fra Tønder udtalte paa 
Togpersonalets Ve.gne, at det altid havde været 

'Togpe11Sonalet en kær Pligt ,a,t udføre Tjeneste 
sammen med Jubilaren. 

DØDSFALD 

En iruden foT Jem-ban�kred,se meget kendt 
P.er onli,ghed, StatioUJSfor.stand•er Ulsøe ,Bruhn,
Frederilæberg, er den 4. Maj paa in 62-aarige
Fødse1sdag iafga,aet ved Døden.

tatio'Illsfor,stanider Uhsøe Brlllhn var en me
get stærkt intere- seret Foreni11.gsmand, og var 

saaledes i111<ltil sin Død Formarnid for :Stations
fo1danderforerringen -og Medlem af Jernba.ne
f,oreningeoo Hovedbestyrelse. 

Ulsøe Bruhn !havde ,sin egen fritske Facon 
at tage Tingene paa, og skønt haJ11 var kon!Ser
vati v og endda havde nogen Indfly,de1se inden
for Parliet var han en ivrig Modstander af del 
kon. erv ati v·e Pa rtirs Holdni111g overfor de af 
Regeringen gennemførte Nooskæring,s-planer. 
Paa fors.kellig M·aade lod hian dette komme til 
Or-de saavel i Sk:rifit .som i TaJe. I de renere
Aar var Ulsøe Bruhn tillige Redaktør nf • Dansk 
Jernbanrebliad«, der siden han overtog Ledelisen, 
blev mere læsevær-digt og bedre r,ediger,et en,d 
fo1,hen. 

Med ULsøe Bruhns Dø.d har Etaten mi,stet 
en stærkt infaresseret Jerll'banemand og en ka
rakrteristi-sk Per,sont!ig1hed. 

FORSKELLIGT 

Den i tal:ientSke Re.gering ihar ved Aarets Be
gyndelse forela.g.t et Lovfor-slag, efter hvilket 
Anrtallet ra;f de i de italiens!ke Statslbaner aJ1IBJatte 
Tjenestemænd og Arbejdere Slkal formindskes 
foa 229 000 ,til 190 000. Hervoo. ,skulde for Sta
ten o_p,naais en J3e,spar-ølse ·paa 70 Millioner Lire 
i �ina11.Saaret 1923-24 -0g 375 Millioner Lire 
i Finrun aaret 1924--25. �limster011 for offe11t
lige Arbejder lhar i denne Anledning oplyst, at 
Sta,tisbarn.erne i de senere Aiar har !haft et Un
derskud paa omkring en Milliar-d; men .at Ud
gif.teme og Indtægterne for Driftsa.aret 1923-
24 vil koIDlffie til at halanoere. 

Franskmændene og Belgierne er i det be-· 
.salte Ruihromraiade nu ,gaaet over til at betjene· 
Pe11 on,t,o,g med franak Per,sonel. Da der ikke er· 
n-0gen Garanti for Drifitsikker-hed i disse Tog,. 
a,dvarer d·e.n ,tyske Regering" mod Benytteihsen af 
dem, og fremhæver, at Er,staitrl!ingskrav paa 
Grund ,af Ulykker ikke vil kurn1e rejses mod den 
ly, ke Jernoo.,neforval:tnång. 

I Paris har oa. 20 Kafeer og Bar'er foaet 
iI1Jstalleret Modtagerapparater for :traadlø-s Te
lefon, og hver Aften efter Kl. 5 kan man der 
hør-e de idste yheder og Aftenens, Koncerter 
- ilie JJlot fra Pari,s men ogæ.a fra England
og Holland - pr. høj.ttailenide Telefon. - Ved
Aar kiftet fanrdte ider i Frankrig i,a,lt ca. 50000
priv,arte Raidiostationer.

Telegrafvæsenet om1spænder Jorden med me
re end 7 Millioner km Lednånger foruden 
600 000 kan undersøi ke Kialbler. - Der !befor
dres aarlig 5 a 600 Millioner Telegrammer i 
hele Ve:riden. 
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'DANSK [QKOMOTIV1iDENDE 
fodti•l dgangen af forrige Maa:ned er der til 

N"ødlidende i det •besatte Ruhrdistrikt blandt 
• Deutschen Berurntenbund«s Medlemmer ind
scl!mlet over 235 Millioner Mark.

DeuL oben B amLenJ:mnd omfatter aav 1 
ta�s- om kommun,aJe· Tjene temænd. 

l Anledning af at Regeringen i Finland. ved
Fas,tsættel en af Dyrtidstillæget for indeværen
de Aar for de civi,le Tjenestemænd i 'høj Grad 
er afv-eget fra <le Retning lin�er, isom hidtil bar 
været godk ndl af Rig, dagen, og da der i Tje
nestema:nd kr dse bar været stor {i furnøjelse 
med Regeringen Holdning overfor Tjeneste
mændene, har Tjene tema.rndsforell'ingernes Oen
tralforbund været , ammenk,al<lt til et ekstra 
Forbund møde, ved hvilket man drøftede Tan
ken om ved Ma,s. eop igel er all protestere imod
•Regeringens tilling til Lø11Jspørg,smaalet, denne 
Tan·ke .blev dog O]Jgi vel. 

MED DEN SCHOOP'SKE SPRØJTEPISTOL 

er det nu lyikkedes al overtrække Metalgenstande 
med et Dække af Emalje, Glas eller K viarts, og 
som det aler idste nye, al anbrjnge et Lag :-tf 
rustfrit taal - Kromnikkelstaal - paa der
til egnede Genstande. Herved opnaar man ikke 
alene et ru· tfrit Overtræk, men •ogsaa en forøget 
Harardhed af •bemeldte Legeme. 

T. f. M. 

EN NY HØJTRYKRAAOLIEMOTOR 

Fra den kendte Dieselmotorekspert K. Hes
selman, hvis avn særlig er knyttet til Hessel
man-For tøveren og aa 1kaldel den venske •For-
tøver, foreligger en ny og, som det synes, be

tydningsfuld Op,findelse paa Oliemotoromraadet. 
At Res elman nu til ynelad.ende har ;vigtet Die
sel motoren og kastet ig over Fuldkommengø
relsen af dennes !hidtil noget ringeagtede Kol
lega, Raaol,imnoloren bør for.saa;vidt ikke vække 
Forundring, som adskillige af Verdens dygtig
ste Ingeniører for Tiden er beskæftiget med -del 
, amme Prablem. 

Grundprincippet for Hesselman, nye Motor 
er følgende: (Brændolien, Raaolien trykkes ved 
Hjælp af en Brændoliepumpe af særlig Kon
struktion Iben til en med en meget kraftig Fje
der bela let Brændstofventil, gennem hvilken 

.den under et meget højt Tryk ca. 300 Atm. 
indsprøjtes i Cylindren netop i det Øjeblik, hvor 

den heri jndsugede Fo1,brændingsluft er kom
primeret til ·t Kompre ions lulning tryk ca. 
30 Atm., •hvorved Luften ·har naaet en Tempe
ratur paa ca. 500 Grader Cel iu.. Den ind
sprøjtede Brænidolie forbrænder naturligvis let 
og sikkert i d n varme Luft, og Arbejdsslaget 
finder ted. Arbejd. processen er alt aa i det 
torn og hele ga11 ke om ved Dieselmotoren 

dog med den Forskel, al denne faar Brændolien 
indblæst ved Hjælp af kamprimeret Luft, en 
Fremgangsmaade man ·hidtil bar an et for ab
solut nødvendig for Opnaael en af en paalidc
lig Forstørning og deraf følgende intim Blan
ding med For:brænding luften, hvjlket jo betin
ger god �orbrænding. 

Denne fodsprøjtning af Brændolien direkte 
i Cylindren paa samme Maade om ved den al
mindelige Glødlhoved-Raaoliemolor frembyder 
mange Val1lSlkeligheder paa Grund af det •høje 
Kompr ion lryk, om jo netop er nødven,djg 
for For,brændingen. I Modsætning til hidtil 
kendte Kon truktioner udmærker Hesselmans 
, ig ærlig ved in Enkelllhed. 

Del me t intere ·sante er ikkkert Brændstof
v nlilen og <la gan ke særlig dennes Fjeder 
om her nærme t maa sammenlignes med en 

Hække Membraner be taaende af taal kiver, 
an1bragt aaledes. at di ses Virkninger op, um
mere , hvorved der op laar e11 meget tiv, men 
dog ela ti k Fjeder. om en tor ·Fordel maa 
o aa nævne at !Brændstofventilen er rub lut
automati k virkende; der findes ingen kompli
cerede Ventilbevægelser :med Knastskiver og
Vuggearme. Ventilen kan de uden anbringe ,
ihvor -som helst ,og i •hvilken tilling, man øn-
ker uden at dette faar nogen lndflydel. e paa

dennes Aribejde.

Et andet vigtigt Organ i det nye y lem er 
Brændstofpumpen, om gan ke særlig udmær
ker sig ved, at den, sely om den · kal forsyne 
en flercylindret Motor dog kun h.ar eet knast
drevet tempel. Brænidstofmængden reguleres 
om ved Dieselmotoren derved, at Pumpens u

geventil •paa et be t mt Tid punkt aabnes, hvor
ved Tilførslen af Brændolie til Brænd tofven
tilen afbrydes. For -hver Cylinder finde der
imod en Trykventil, som i rette Øjeblik aabne:; 
ved Hjælp af et lille tempel, der bevæge af 
in ærskilte Kna t. Brændstofpumpen maa 

naturligvi anbejde rmed aa mange lag, om 
der fordres Trykslag til hele Motoren. Ved at 
anvende ei1 nkelt Pumpe simplificer s ganske 
naturligt Arrangementet, medens der samtidig 
ved A11bringel en af sær kilt tyrede Trykven
tiler 01rnaas en paalidelig Fordeling til Cylin
drene. Brændoliepumpens Driftssikkerhed for
øge yderligere gennem en meget effektiv Fil
trering af Brændolien. 

aa enkle di se Forbedrjnger end kan syne" 
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'DANSfdQKOMOTJ�TtDfNDE' -------
at være, har de <;log. krævet et stort A1.1bejde og 
mange Forsøg gennem flere Arar, ,men det er 
ogsFLa nu lykkedes at fremstille ,en Motor, som 
tillige med Hen yu · ·ti I Olieforbrug, ,og Evnen 
til at taale Overbelastning endog synes at over
gaa den almindelige Dieselmotor, :og· saia paa
li.delig en saadan Motor af moderhe Konstruk
tion. end' a:ribejder, kan det ilie bestride�, at 
naai: det er muligt at opnaa fuldt saa gode R� 
sultater uden Anye'll!delsen af Kompress·oranlæ
get og den vm1,s1kelige, styrede Brændstofventil, 
ei· ,der !her ,gjort en · tor Opfindel,se af stor tek
nisk Betydning. 

T. f. M. 

VANDRØRSKEDLER MED MEGET STOR 
HEDEFLADE 

For at opnaa ,den ualmindelig høje Heste
kraft' 116,000 ··til· en · 8000 Ton:s Krydser, - i 
Forthold· 'til· det sidst byggede Sikilh af samme 
Type, d,er kun havde et Maekineri p,aa 36,000 
H. K'. :.:._ -hav-de de frans1ke Orlogsværfter i 1920
faaet den Opgav a•t k-0nstruere Vanidrørskedlar
med meg,et s-tor '1Hede,flade.

Spørgsrnaalet løstes ·med en iK.edel, hvis ar
bejden,de Hedeflade var 1125 m2 i F,orbold til 
sidstbyggede Vandrørskedlers 500 m2

• Til en 
Begyndelse prøvedes med -en forbe!'l,ret ældre 
Form op til 9 0 m2

, mern nu •er :Slutninigsre
sultatet blevet som ovennævnt. 

T. f. M. 

DIESELMOTORENS DRIFTSIKKER!iED 

I den siclsle.-Orkan, som gik ben -0ver Nord
a.tlanterhavet •og mod aivilken Kæmrpedamperen 
Majesrtic kun gjorde fem Knob, viste et a'lTieri
kansk Motorskiib, hvor paalidelig Dieselmotoren 
ef.tei'ha-a:n tden er ilJlevet i DTift, · selv i haar.dt 
VdT. 

·Mot,ors;i.;ihet Munrmoto,r er ,oprindelig by,g-get
til Sejlads T)fla de sitoro Søer. i u. S. A., og hRr 
s,om Følge dnraf · fyldige1;e Linjer end· heldigt 
til A tlant-erhavsfa:rt. .Dets ·Længde er 253 ft.. 
med en Bred,cle paFL /�3-6, ,og Skruen ,drrjes 
af e11 Mc. Initosch & Seymour's 1Firtakt-Diesel-' . . 

motor paa 900 H. K. 
i01•kanen væltede.- ifølge Marin,e En,gineering 

srære Søer over ·F:orskilbet, slog [.uger og kæ
resto]<,ke itb_- ,;'aaledes at Vari,det . g,av l!'arteijet,
,c;om ,,ar f�ildt lastet med ·4000 Tons Kul, ,�n 
betydelig }a.gs-icle. Til Trods· he.rfor, -v.ar dei 
i ta-/i,d tihU 1;ide Orkanen af· i rSikRe:rb ed. "og 
fortsætte til sit Bestefumelsessted. , ·

. En, genI).emfJ?Jct 'tJn,de�søgelse raf
. 

hele Ma-· 
skineriet efter Storrmen, viste fuldstændig god 

Tilstand; ·den eneste . kade, var nogle .lække 
Flanger paa H.0Tleduingerne forv-0,ldt ved· Ski- � 
bets ætn,ing i Søen. · · · 

,Re ulate't -er hemærkelsesværdigL - il"1<e for
di vi ikke 'kan opvise ligrnmede H.esuHater 1i1cir
hjemm� ---;-, _men for,d.i . . kiibet 'var et �l��e.)t�
krueskib, som var henvist til fuld$tænctig aL 

sbole P'M f>in ene Ma,skine. 
T. f. M. 

Undertegnede ti'1lader sig herved rat fore
spørge: »Hvilken er den reglementerede ri.gtig,o 
} remg.angsmaade for en Lokomotivfører,· der 
holder med et Tog paa oo tation ,og faar Af
gan,gssigrnal, men paa Grund af Taage ikke kan 
oo Udkørsel sign.aJet? 

Anledningen til Spørg,&maalet er et' Tilfælde, 
jeg f01·leden :hø,vde, ·hvor Maskinen holdt neden 
for en høj Sign,a�post, der ble,v givet Afga11gs-
ignal, men stærk T'3Jage forhindr,ede at se Ud

kørs•el. signalet. Jeg vinkede den tjemrstgørende 
Portør udenfor Posten og s'.])urgte om der var 
Udkør elss.ign,al, og fik som Svar følgende: »De 
ka11 jo køre.de1ihen rsa,a ser De det nok!• -

Saaledes '.er den Skik, som 'Lokomøtivføreren 
i larig Tid har anven,dt, m1 ,saa indgroet i Sta
tim11Spe1�soniale,ts Bev:i,ds<thed, -a.t det er.blevet S()IITl 
en Pligt. 

Jeg retter ,nu oveTustaJaende J)ørg,s,maal for 
ved Hr. Reda.ktørønrs var i »Dansk Lokom-0tiv 
Tudende« om muligt at fua indført en enoortet_ 
Fre,mg.an,g,srrnaJa1de for Lokomotivførere over he:Je ·.
Landet i ,saadann� Tilfælde. 

Palstrup. 

I Ånledninig ai ,oven,staaenrde ,sk,al vi henlede· 
OpmærkSOlllllhede'll p.aa, at det er forbudt at . æt
te _•et Tog i Gang naar Udkør,�1s.':lignra�et ,s:taar 
paa ,rStqp •. - S,aaledes _er det ogsaa for1b1�d t. 
a:t ,sætte Toget i Bevægels·e, n1aar ·det p,aa Grun�l. 
raf usigtbart Vejr eller af .anden A,a1�sa.g er umu
ligt a,t se Uchlcøiise1ss1Jl.7Wllet. Lokomotivføreren 
ih.ar derefter Pligt o,g Ret til at kræve •ente1-1 a't 
T-0get 1bliv,er ran,geret ud, eller at d-er .gives
,:=,·kr i ftl i g Ud k øl'ISe1stiHade1se.

Vi skal ihertiil føje, at der i givet Fald elv
følgelig vH blive g-jort Arn var .gælden:de--over
for en :Lakokmofo,fører, ,som ud,e11 at. yære f.or.-. 
risset om at der er g-ivet ,Fri. Udkørsel« sæt-
ter , H T-0g · i· Oang. Der ·kan jo være beg,aaet 
Fej·l af S,tatio:nen og e,n sa.a,dan Fejl ·kan. v�
a.t Lokomotivføreren kører uden at hwme c 
Udkør,se]. si.gnalet,s Stilling. fører fiil Uhe1d eller 
Ulykker. _ 

Det kan være lige saa farligt at køre ud far 
,Stop« sdm at køre ·ind paa en Station· for 
,Stop«. . 

· Vi vH derfo1· a-nbefale, at ,d'e.n Silend-rian; som·
maaske har indsneget s·ig med Hensyn til -detle 
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'DANSK [QKOMOTtvlioENDE 
'porg maal bringe lil 0phor. fordi det r et 
ik•kerhed ·porg,smaal, og at man, alle I om en, 

kræver nlen drang ring eller krHIUg dkør
sel tilla,del 'C. tationen oohøver jo ikke af Lo
komolivførern at faa mecld lt om Vejret er 
u igtbarl ell r ikke, det ka11 de m gel godt elv
erkyndige d m om. En<.! lig kan Lokomolivfo
rern henlede 'latione11: 01 mærk .mhed paa 
Fortholdene ved at give ignal r. 51 »Ma,nd-
kab lil A, isbånce« - To eller flere lange 

Toner. 
Red. 

TAKSIGELSER. 

Hjertelig Tak for udvi:l Opmærk omh d ved 
mi-t 25 Aar Ju'.bilæum.· 

P. Ohrisle11se11, :E redericia.

.\I in ,bt"CI ·te Tak for al Opmærk 01111hed ved 
Jubilæum. 

Chr. Knud Han en, Kb. 

For udvi t Opmærk offilhed i .A11led11ing af 
mit Jubilæum taikker 

J. chneider, .A:ai-hu .

Jiin hjertelig-te Tak for ,den af Brande Af
deling mod mig udvi. le ·0pmærk,oomhed i An
ledning af den l. Maj, og en Tak til hver af Bi
dra.gyderne for det .smuk'ke rGuldur og Krystal
vasen, . om bl v ntig overrakt. 

Ligelede 1bringes Hovedhe tyr I n min op
rigtig te Tak for det ærlig muk:ke Diplom og 
Hilsen. 

A. L. Holma,111, Brand .

For udvist 0pmt'rksomhod Jla/l min Jubi
la!um dag lakkes hjertelig. t. 

L. V. Aagaard, Gb.

�lin hjertelig le Tak for den Venlighed og 
0pmmrksoJTIJhed. der er vi l mig Yc<l mil Jubi
læum. 

C. C. J .. J01·ge11se11, Nyborg.

For udvi ·I Opmærk. om hed paa 25 a1•. -
dagen lakke . 

1:. P. Pecler e11, Gh. 

�rodtag herved min hjerll'lig le Tak for de 
.·mukke Ga\'Or saml for al udvi t Op-mt rk om
hed ve<l mit. Jubilæum. En �ærlig Tak 1il Lo
komolivp rsonalel og Haan<lværkern i n<ler
borg og keldc. 

Dol skal være mig en kær Erinclrin,g i Frcm
tideq. 

0. A. J. Hoyer, ønderhor"'.

Vor hj rlelig te Tak for al 0pm· rk. omhed 
det· r bevir los i Anledning af vørt Jubilæum. 
C. L. Jensen, R. Ra mu en, L. N. liforte11sen,

Kor,sør. 

�I in hjertelig l Tak til a'11e, 
0J)lllcl'rk ·omhed paa mil1 25 Aar 
dag. 

m vi l mig 
Jubilæwn 

J. Harder Petersen, Esbjerg.

Dari-k 1Lokokm tivmand For ning hedes· 
herved modtag min hjerteligste Tak for al lld
vi ·L venlig Delta,gel e ved min kære Mand, pen 
Lokomotivfø1,ar P ler Wil'helm Warums B -
grave!• e. 

Pa,a Børn . Børnebørn. og egne egne. 
Wilhelmine Warum, f. Griehel. 

Min hjertelig te Tak for den Lore Opmærk
somhed ved mit Jubilæu'!Il. 

H. J. S. Pecler en, yrborg. 

)fod lag -iherved min bed le Tak for al udvi l 
Opmærk omhed ved mit Jubilæum. 

. Andersen, lmnderborg. 

Alle . om paa vor Jubilæum dag 1har vist •o:
,·enlig 0pmæ1,k omhed, be<les h rved modtag 
,·or J1jertelig;&te Tak. 

H. Poulsen, . A. Jen en, I'. R. Overgcwrcl
og H. P. Han e11, Aalborg. 
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