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VORE AARSMØDER 

Det var 1tre liange Dag,e, Del,egeretm0-
d,ets Deltagere havde i Aarhu . Altfor lan
"C. - Det virker gan,ske ødelæ0gerude saa
vel for F,orhandlingerne som paa de en'lml
tc Deltagere at man i høj Grad beskæfti
ger sig med lokale Forhold, eller med For
hold af en ,s,aiadan Ar.t, at det maa anse 
for gan k,e uitilladeligt a.t spilde Delegeret
mødets �Nd hermed. Vi skal i denne For
bindelse nævne Velfærdsforanstaltningcr 
paa Maskiner eller Depoterne. Det er Sa
g r, som a,a udmærket godt ka.n behand
le under Haanden ved Forhandling med 
Hoveclbe tyre], en, . a;a <let er g1aniske ude
lukket, at Delegeretmødet ka11 tage Stil
ling i saaida.nne Spørgsmrual. 

Af For,sl·agene til Dag,so1idenen til De
leg retmødet kunde man se, at Tj,eneste
ticlssagen vilde blive ·Gen tand for en ret 
lang Debat. Dem1e Deha:t ,sluttede med 
Vedtagels·e af en· Resolution, stillet ,af M. 
Mor,tensen, Es•bjerg, i hvilken Deleg,eret
mødet udtalte ,en, k1�aftig Prntest mod Re
geringens Nedskæring,spoliitik -Overfor Tje
ne temændene og navnlig protesteredes 
der mod FoITiligelsen af Tj,enestetidsæg
lerne for Lokornotivperso_n,ale,t. Delegeret
mødet paalag:de derefter HovedbestyrelJSen 
a,t arbejde hen til at f.aa ,genindfør.t Tje
nes,tetws11.•,eglerne ,af 1920 og hertil itHsagde 
Mødet sin lu.aftigste tø.Ue. 

l meget høj Grad rnr Regeringens Ned-
kæringspolitik Gensfand for Diskussio:1 

og fra mange 8}der pro:testerede der kraf
tigt mod de11 brutale Fr,emgangsmaade, 
der anv ndtes .af Regeringen efter For
'hand ling,erne med Tjenesternandsorgani
sationern s Repræsenilan:ter. J.a, Mødet· 
stod i r ,ed.skæringens Tegn, thi der her-
kede Uti lfreds,hed med de Fmringelser, 

der var sket a.avel 11aa det økonomiske 
Omraacle som i tjenstlig 1:Ie.nsoonde. 

Under Bøhandling,en •a,f Org.anisati u
n ons R1cgnsfoab ,stilledes der Forslag om 
�ed.sættelse af et Spareudvalg, elJer om 
man vil, et kriti,sk Udvalg, d·er uden Ho
v,edbe tyre.Lsens Medvirkning i Løbet ::t

f 

nogle :Maaneder ,skulde gøre sit Arbejde 
færdig og afgive en Betænkning herom. 
Dette Fors,J.acr fik en meget krank Skæbne, 
thi det fik kun et Par Stemmer for ,sig, rnB
den1S næsten .alle temte imod. 

F,erie- og RekreatioJ1Jshjeminet var :paa 
Mødet C-re1 -tand for meg n D1skus·sion og 
et i Tilslutning :til Hjemmets økonomiske 
Basis fa.•,emsat For,sl,ag om at ,stryge Be
stemmelsen i § 3 i Lokfrb. Kred,sens Love 
om at ny optaigne M·edlemmer betaler 6 Kr. 
om Miaaneden i 60 M.aaniecl,er var Genstand 
for en meget ]aner Diskussion. Da For
slag, �,tillerne imidlertid havde faaet d,en 
Opf.attel,se, .at For,sla.get ikke vilde blive 
vedtaget .af Delegeretmødet, krævede d€ 
ForsJacret underfoastet Ur.afstemning, hvil-
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'uANSK[QKOMOTIVliDENDE 

ken i en nær Fremtid vil blive iværk
•at. 

Dette Spørgsmaal, ,at de ny -optagne 
Medlemmer ,skulde indbetale et Beløb til 
Rekreationshjemmet, har været Geootand 
for megen Diskussion ude omJuing i.Af
delingerne, og elve Sagen, Ferie- og Re
kreationshjemmet, g,avner det ikke, at der 
er Uro om dette. Af fo<l tandere af det 
obligatoriske Kontingent til Hjemmet er 
det ofite blevet fremholdt, at med Bortfald 
af det tvungne Bidra.g ,til Hjemmet vilde 
de frivilJige Bidriag formere sig og dermed 
Hjemmets økonomiske Basis ,blive sikret. 
Vi haiaber da ,og,saia, at der i den kommen
de 'I'id vil blive .tegnet en Ma.sse Andele "i 
Feriehjemmet aialooes at det kan staa 
fu ldstændi,g ,sikret i ,alle Henseender. Det
te fortjener det ,smukke Hjem, vi har ved 
Kalundborg Fjord. 

I 'rilslutnin,g herti.l skal vi nævne, at 
det af Hovedbes,tyrelsen fremsatte FoDslag 
om, af Dans,k Lokomotiv Tidendes Over
skud ,at anvende 2000 Kr. til Hjælp for 
Ophold paia Feriehjemmet blev en temmigt 
vedtaget. - Der ,er saaJedes Mulighed til 
Stede for •at Medlemmer kan opnaa bil
ligt Ophold paa Hjemmet, ja evenituelt 
grati,s Ophold. Vi silml i Forbindel,se her
med meddele, .at Medlemmer, der ønsker 
at komme i Betr,agtn:in.g, ma;a indsende mo
tiveret Ansø.gning .til Ledelsen. 

D t af Hovedbestyrelsen fremsatte 
For J,ag -om Anvendelse af en Del .af 
»DanJStk Lokomotiv Tidendes« Over
skud, dog højst 200 Kr., ,til Rejse, ti
pendier blev ligeledes enstemmigt ved
tag,et. Lodtrækningen foregik paa De
legeretmødet i Overværelse af de Delege
rede. Der blev udtrukket 10 tipendier 
om er gældende i 1924, a 200 Kr. Stykket 

og endvidere 6 Suppleanter. Indtrædelse 
af .Suppleanter i Stipendiaters Sted sker 
kun med Hovedbestyrelsens Men mkomst. 
Vi har andet Steds i Bladet optaget en 
Forteg·nel e over Niavnrene paia saiavel Sti
pendiater som upple.anter. 

Fors1aget om ·at -opta.ge i »Dansk Lo
komotivmands Forening« »Lokomotivper-

sonialets ,gensidige Hjælpeforening< (2 Kr. 
Kaissen) fik en meget indgaiaende Bell.and-· 
ling. Det ,besluttedes ,at henvise Sagen .ti.I 
Behandling i et Udvalg, der skal nedsæt
tes af Hovedbesty:vel en og a.f Kassens Be-
styre1se i Forening. 

Endvidere b handledes F•or,slag,et- om 
Afholdel e .af en Jubilæumsfest næste Aar. 
D tte For�bag vedtoges o,g i den Anledning 
v,edtoges det at ud,s,kyde Afgørelsen af 

pørg,smaialet om, hvorvidt der fremtidig 
kal afholdes ,aarJige Delegeretmøder elfor 

_Møder hvert andet Aar til Delegeretmødet 
1925. 

Paa ,den før, te Dag,s M0de i Lokomo
ti \'førerkredsen beihandledes en ag mel
lem et Medl1em og Hovedhe tyrel,sen og den 
Sag Beh,andling trak meget længe ud, 
end kønt at det maatte an es for givet, ,at 
Sagen baaide burde OCY kunde være tilende
bra(Yt p,aa meget kort 'fid. Som Afs,lut
ning paa denne ag rndtoges en Resolu
tion, som sagde, at Generalf.or,samlriIIgcn 
paa anførte Foranled.ning udtaler, .at det 
er ethvert Medlems Pligt ,at ncrne om og 
rnr tage Dan k Lokomotivman'ds For
enings Inteæsser og af beds•te Evne støtte 
<len til enhver 'l'id lovlig valgte Bestyrelse 
i den Ar,bejde for tanden, for derved at 

tyrke ·Org.ani,sationen i den Handlek:vaft. 
!øvrigt forelaa der ikke s,a;a;danne sær

lige ager til Behandling paa Møderne, 
der er Anledning til særlig at nævne. Vi 
kal dog til lut •omtale, at •p8!a de respek

tive Gene1�alfor-s,amlinger genvalgtes de af
g,aaende Be tyrelsæmedlemmer QCY paa 
Delegeretmødet (Yenvalgtes ,saavel For
manden som Redaktør,en af Medlems
blaidet. 

I en under Møderne arrangeret Fælles-
pisning paa Delegeretmødets før,s-te Dags 

Aften deltog ca. 120 Medlemmer med Da
mer. D nne lille Fest formede ,siig paa en 
meget hyggelig Miaa:de og af,sluttedes med 
et lille Bal, der var godt besø<Yt, OCY som 
sluttede Kl. 2 Nat. 
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'°DANSK [QKOMOTIV li DEN DE 

OVERSIGT 
OVER FORHANDLINGERNE PAA DELEGERETMØDET 

I AARHUS DEN 23. OG 24. APRIL 1923 

Mødet aabnedes iaf Formanden med 
nogle orienterende Bemærkninger og bJd 
Velkommen. 

Punkt 1. Ved åv:n opr,aab konstate
. redes, at ,alle de �legerede v,ar mødt. 

Form.anden oplæste derefter Navnene 
pa.a Medlemmer, der siden sidste Delege
retmøde Vlar iafgaaet ved Døden ,og minde
des d:em med nogle v,elva1g,t:e · Ord. 

F,ors,amlingen paahørte dette staaende. 
Punkt 2. 

a. Til Dfrigente1· valgtes:
Lokf. A. Madsen. Gb og . Ra,smu.sen
Ar. samt Lkfrb. ( 'onrad Od. o.g V. 
Johansen, Ar. 

b. Til Sekretæ1·e1· valgtes:
Lokfrb. Kr. Peder,sen. Ar. og Haar
bo, A1b, samt Lokf. Rasmu en, F,a. og 
Fejring, Es. 

. c. Til Pr·otokol1·evisore1· valgtes: 
Lokf. R. Gro n, Ar. og Lokfrb. H. 
Søg,aard, Ar. 

Punkt 3. Beretning over Org,ani8i8Jtio
nens Virksomhed: Dirigent Axel Madsen. 

F 01·manden c,,ennemgik i en læn (Tere
T,ale Org. Virksomhed i den forløbne Pe
riode. 

Etter Middagspav,sen havde Lillelund 
Ordet for ,at redeigøre for Laaneforenin
g-ens Forhold, hvorpaa Formanden ,afgav
Beretrci.ng for Ferie- o.g Rekreations-udv,al
get. 

Derefter havde en Mængde Delegerede 
Ordet, for ,at :trem ætte Bemærkninger til 
Beretningen. 

SærHg var GellJSltand for Bemærknin
ger den brurtale Nedskæringspolitik,· Re
geringen ,anvendte overfor Tjenestemæn
dene, siaavel i økonomiisk Henseende som 
med Hensyn til Tjenestetidrsreglerne. 

Tu under Punkt 3 opførte For lag hen
vistes ,til Hovedbestyrel,sen. 

Følgende Forslag vedtoges: 
Hovedh tyrelsen paalægge .at arbej

de hen .til, at kun, Lokomotivmænd skal 
betjene samtli,ge Motorvogne paia Linien. 

Derefter vedtoge Beretningen enstem
mig og DiI-i,genten hævede Mødet Kl. 8 
Em. 

Dirigent: 
Punkt 4. 

2. Dag.
R-asmu ··sen.

Hovedkassereren gennemgik Regnska
bet for 1921 og -ledsagede dette med nogle 
orienterende Bemærkninger. Gennemgik 
endvidere Regn kabet for Reservefond og 
Kampfond samt Feriehjemmet. 

F-orskellige 1'alere havde ,01,det hertil.
- Lold. H. P. Hansen, G.b., frem atte p•aa
Lokf. Liljekr.an,ts Vegne Fors1a,g om Ned
ættel e af en parekommission.

Hertil havcl for,skelli,ge Talere Or-det. 
men Fo11s-la.get forka,stedes med 3 St. for 
og Resten imod. 

Derefte-r g,odkendtes Regll! ka;bet for 
1921. 

H ovedikasser·eren genn mg-ik derpaa
Regnskabet for 1922. 

Ax. Madsen afgav derefter Beretniing
om Drif.ten .af Ferieihjemmet i 1922. 

Efter nogen Diskussion godkendte· 
Regnskaberne enstemmig. 

Dererter holdte Middag,spavse. 
i':��-i�·-··· .: 
"'- ,,_ - � Eftermiddagsmødet. 

Dirigent: Conr,ad Od.
Punkt 5. Hoveclkasserm·en fremsatte

For.slag til Budget .gjor,de oprnærk,som 
paa, -at H. B. havde be lutt.et at lade et 
.aut. Revi, -ionSJinstitut foretage Revi ion af 
Foreningens Regnskaber. 

Derefter havde en Række Talere Or
det ang. Bud,g ,etforslaget og de med dette 
·ammenkædecle For lag.

Ved AfJSJtemnin,gen over de forskellige 
Forslag, blev Resultatet følgende: 

Foæ1ag ,a tog tilbage. 
Forsl,ag b forkastedes. 
Forsl,a,g c 1. V ed.toeres -eJ1JSitcmmigt. 
For; l,ag c 2. - Blev udrskudt til Af-

(Tørel,se pa,a Delegeretmødet 1925. 
F,01' ,]ag c 3. Fors]ac, t vedtoges nfod 

den Ændring at Beløbet ændredes til 2000 
Kr. 

Fo11slag e 0ig f to,ges tilbage. 
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 
Det af Gb. Afd. 2 still de For lag to

O'Q tilbag , 00' amtidia af! ver des For
�lag om rafstemning om For J,aaet un
der kr,ev t af det lovmæ ige Antal Dele
gerede. Forslaa t modtoaes af H. B. 

PunJct 6. Redaktøren redegjorde for 
Bladets Virk. omhed og R gnsk,ab. 

Enkelt Talere kriti rede vi e rtik
ler i Bla<let. 

Efter nog�n Disku ion godkendtes 
Virk omlbeden og Regnskabet en temmig. 

PunJct 7. Redalctøren forelagde Bud
iretfor !,ag for Bl-aidet 1923. Gjorde op
mærksom paa, i Aniledning af Vm. Afd. 
For lag, ,at man haYde indhentet Tilbud 
fm andre Trykkerier, men vor nuværende 
Bogtrykker v;ar den billig te. 

Formanden motiverede For lag b. 
For ,J taaet vedtog nsternmig. hvoref-

ter Budgetfor,slaa t ,·ed.toge . 

PunJct 8 a. Valg af Formand. 

Rich. Lillie foreslog genval.gt. 

Formanden var ikke uvillig til at fort-
ætte, men F,or amlingen havde ikke an

vist ham bestemte Principper .at ar,bejde 
fter. For, log nedsat t Udvalg p,aa 6 

Medlemmer indenfor H. B., med den 0-p
g.a ve at fæmsætte Fors,lag til Arbejdspr,o
gr�m. 

Nlortensen E ., vilde give Formande,n 
H,et i hans Betragtninger, at ban ingen 
Rettesn.or ha\',de at arbejde videæ efter. 

Fore loa følaencle R olution: 

�Idet Delegeretmødet udtaler in Aner
k•endel e af H. B. Virksomhed i den for-
1 øbne Periode. O" udrtaler sin kr.aftigs-te 
Protest mod Regerin,aens edskæring,spo
litik ov dor Tjenestemændene, navnlig 
prote •ter,e imod Forringel,s rne af Tjene
stetkLsreglerne for Lokomotivpersonalet. 
udtaler Mødet, ia,t Lokomotivpersonalets 
'rj neste er af en saiadan Beskaffen
hed, at vi rnaa kræve de ,aælderu:le Tjene
stetidsregler ændret til de ,af 800itsbanernes 
'l'jenestetidsudvalg af 1920 udar,bejdoo.e og 
af Regeringen og Generaldirektoratet aod
kendte Regler. 

Mødet pa;alægger H. B. at arbejde her-

for OCY til iger den in absolutte tøtt 
Arbejdet. for at k,affo dis�e tilbage. 

· 
i\! Mortensen.« 

Formanden trak sit For lag tilba,.,. . 

V d Ltemningcn vedtoge Resoluti, -
nen en temmig. 

Ved den derefter følgende kriftligc 
f ·temning rrenvalate Rich. Lillie. med 

101 Ja, mod 12 Nej O" 7 ·blanke. 

Punkt 8 b. l alg af RedaJctm· . 

. M. hri ten en fore loges genvalat. 
Endvicler for loge Lokf. T1hyge en, g. 
oa Lokfrb. Miln Gb. 

Th) g en næated:e ,at modtaa� Valg. 
Ved kriftlia Afstemning aenvalat-:!s 

' M. hri ten en med 2 St. Milne fik
32 t. 

PunJct 9 a. H. B. tauer pørO' maalot 
op til Overveje1 e. 

Punkt 9 b. Lokf. Gr.osen moti vere<le 
For laaet. 

Efter nog n Di ku fon vedtoge føl
aende Udtale! r: 

»Del g,er,etmødet vedta.g�r, at Spørg ·
ma,alet om Optagelse af Hjælpeforooinge11 
i D. L. F. overlades H. B. til Overveje! o. 
s•amm n med Repræsentanter af Hjælpe
for-e11inaen 0" at der ud.arbejdBs ,et For-
lag om forelægges Medlemm rne forin-

den næ te D 1 geretmøde.< 

PunJct 9 c. Forslaget vedtog 

Punlct 9 d. Forslaget vedtoge .. 
Punkt 9 e. Forslaaet forkastedes. 

PunJct 10. Fm·manden udbad Bemyn-
dige!, e for H. B. til i nlednina af Org. 
25 Aar Jubilæum, at maatte arrangere 
n F tlighed og udgive et Festskrift. 

Ved Af temning n vedtog dette e11-
temmig. 

Til Udval(Y for Ferie- og Rekreation -
hjemmet Drift valgtes Lokf. M. Morten
en, E . O" G. . F. Lund, Gb., og Lokfrb. 

V. Johan •en, Ar. og Bredahl, Gb.
Derefter fandt dtræln1in,g n af tip n

clier for 1924 Sted. - (Vi ihar and t ,ted 
i Bladet otits ·paia heroin.) 

Punkt 11. Dirigent Axel M,a,dsen ud-
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'DANSK }QKOMOTJV'T,DENDE 
talte ine bedste Ønsk r for en krattj g 
og le\· dygtig Organi ation. 

D ,refter udbraO'tes Leve for D. L. F. 
[or ·Formanden, for H. B. og for Diri(J'en
terne. 

Del,e(J'er tmødet hævede Kl. ca. 1U Ern. 

OVERSIGT 
OVER FORHANDLINGERNE PAA LOKOMOTIVFØRER

KREDSENS GENERALFORSAMLING I AÅRHUS 

DEN 22. APRIL 1923 

Kredsformanden aabnede Mødet og 
bød Velk mmen og efter at d t Yed Na,·nc
opraab var konstateret at samtlige Delc
ge11 le var mø,dt, udtalte Kred formanden 
nogl, MindeOTd ov r de iden sid te Ge
neralEor amling døde Lokomotivførere. 
hvilket paahørt taaiende. 

Punkt 2. 'fil Dirigenter valgte Lokf. 
Ax:. Mad en, Gb. og '. Ra mu en, Ar. 

'l'il ' eluetærer algte . M. Rasrnus-
s 11, Fa og H. . Fejring E . 

'l'il Protokolrevi, or mig.tes Gros n, 
Ar. 

Ax. Madsen O\liCrtoc, Dirigenthvervet. 
Punkt 3. Kr·edsformanclen aflagde Be

retnin(J' over Virki omheden. Redegjord� 
hl. a. i sin 'I'ale for en L kf. � iCJ",telser mod 
,den samlede H. B. 

Efter en længere Di ku ion Yedtog 
n _Re olution, der bl. a. udtalte, at det var 

ethvert M dlem6 Pligt ,at værne om ng 
v,areta.g Organi ationen Intere er og 
af bedste Evne tø-tte den til nhver Tid 
lovlig valgte Bestyrelse i den Arbejde for 
..,tand,oo, lig om den udtalte en Beklagel
se overfor den p,a.agældende Lokf. 

En af Lokf. Aug. Anders n, Ar. frem
:>at Resolution .an,g,a.aende Forbigaa.el. e 
ved Anbrinige1se i Tur vedtoges. 

Beretning ian,gaiaiende Kredsens Virk-
3omhed godkellld.tes. 

Punkt 4. Hviid for-elagde Regnskabet 
og knyttede forskellige B mærkninger 
hertil. 

Efter fOT kellige Bemærkninger god
kiendte Regn kaberne for 1921 og 1922. 

Punkt 5. Hviid for lagde dere:fiter For
lag til Bud,get for 1923. 

Dette godk ndte efter nogen Di ku -
ion. 

Pimkt 6. \ alg af Kr cl formancl. 
\ -ed krif.tlig Af, temning g nvalgtes C. 

A. Lillelund med 3G t. - D refter havde
n-. 0. F. Lm1d 15 St. og And r,sen, Ar. 5

t. 
Punlct 7. Valr, _af Kr-ed�bestyrel 

medlemmer. Kann t1,ak in Manclfltn :1-
ltegCJ'else tilhage. 

I-:friid genvalgte med 56 t. og Vor
din,cr med 21 St. 

Derefter havde Aug. nder en 20 t.,
Røgild 9 ,St. og Lund 7 t. 

Punkt 8. 'l'il Red- or vaLCJ'te A. G. 
Lar en, G b. med 17 St. - Derefter havde 
Gro en. A.r. 16 St. og AnderS€n, Ar 11 t. 

OVERSIGT 
OVER FORHANDLINGERNE PAA LOKOMOTIVFYRBØDER

KREDSENS GENERALFORSAMLING I AARHUS 

DEN 22. APRIL 1923 

]fredsformanden ,aabnede Mødet og bød 
\ ,elkommen, hrnrefter det ved Navneop-
1•aab koJ1JStateredes a.t s.amtlige Del-eger -
de var mødit. Mindedes de ,siden id: te Ge
n r,alfor, amling .afdøde Lokomoitivfyrbø
d re, hvilket p-aahørtes- ta.iaende. 

Punkt 2 a. Til Dirigenter valgtes 'on
rad, Od. og V. Johansen, Ar. 

Punkt 2 b. Til Sekretærer v,algtes Kr. 
Peder n, Ar. og Haarbo, Ab. 

Punkt 2 c. Til Protokolrevi 01,er va�g
te R. Jensen, Gb . 

Punkt 3. Kredsformanden aflagde Be
retning om Kredsens Virkisomhed, efter at 
en Række Talere havde baM Oi·<l t god
kendtes Beretningen. 

Punkt 4. iK.redsk-assenmm gennemgik 
Kr,ec1sen, Regnsk-aber for 1921 og 1922 og 
fite,r e11 kort Disku ion godk ndt di ·e 

en,s,tem mig. 
Punkt 5. Kredsikai ereren for J,agde 

Budget for Kredsen i 1923. 
Bud,gøttet godkendtes. 
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'i:>ANSKfQKOMOTIV1iDENDE 

Punkt 6 a. Forn,,laig fr.a Aruborg og 
F,orsl.aget veditoges .. RanrC1e1;s Afd. 

Punkt 6 b.

fo1·Jmstedes. 
Punkt 6 c. 

veditoges. 

For,slag fra Am·hus Af.d. 

Forslag fm Aalborg Afd. 

Punkt 6 cl. Forslag fr.a Fredericia 
Afd. v,edtoges. 

Punkt 6 e. Forslag fr.a Fn,d,ericia og 
Randerb Afd. Randens Afd. Forslag ved
toge,s. For ·l,a,gøt fra Fre<lierici,a oges til
bage. 

Punkt 1·. Kredsilmssernrnn genva.lgtes 
med Akklamation. 

Punkt 8. Til Bestyre1sesmed:lernmer 
\'.al.gte K. � ørg.aard, Ab. med 43 St., Vasa 
:-!ieLsen, Gb. med•.·33 it., dere.Dtei· ihavde 
V. J.ohan1se11, Ar., K M. Peter,sen, N.g: og
Ragberg, F•a. henholds,vis 19, 11 og 9 St.
· • Punkt 9. Til Revlsorer vialgtes V. Jo
hansen, Ar. med 31 St., Suppleant A. S.
Petersen, Ar. 16 St.

I{_ J. 

AMERIKANSK MODERNISERING 

AF ÆLDRE LOKOMOTIVER 

(Ved Ot,to Ben/lixen) 

(Sluttet). 

I.ige-,om ved· »Universal« Systemet fjernes 
den ga.n,ie Gliderkasse og den tililJørend,e Ji'lad
glider, men forniden .at .det gamle.Glider.s:pejl af
rette,,, saa bcnlhøvles i hver af Cylinder-ens En
der et Stykkr, .af CyHnderens øverste Væg, eller 
RltsJ.a det Gods, som danner Dam:pikanalerne 
ind til Cylinderen (Fig. 4-5). Den nye Glider
kasse • ·tøbcs og foraribejdes saaledes, at den 
foruden at kunde paa,spændes over det gamle 
flade Gliderspejl tillige har en Udstøbning i ihver 
Ende, gennem hvilke Dampkanale·rne føres. 
Disse bliver ikke længere end fra Afstanden fra, 
Gliderspejl til Cylindervæg,gen, altsaa kortest 
tllUligt. Den r,ye Gliderkasse fæstes til Cylin
deren dels md. Bolte, nemlg langs .saavel den 
indvendige som den udvendige Side, medens den 
i forreste og bageste Ende holdes ipaa Plads 
ved Staalbaand, som hYJI11pes paa. 

Fig. 6 v·iser Tværsnit gennem den gammel
dags Cylinder ,stølbt ,i eet med den ene Halv-

saddel, som indelh-older saavel Damp- som Spil
dedampsrør. Fig. 7 viser den samme Cylinder 
efter Moderni. erin,gen. Man ,ser den nye tem
pelgliderkasse boHet paa Plads. Damptilgangen 

Fig. 4. Cylinder og Halvsaddel recle�til at�mocllage 
,,Sheecl,-" Gliderkasse. 

Fig. 5. ,,Sheedy" Gliderkasse under Anbringelse 
paa Plads. 

,sker til Glidenkassens M•idte g,ennem et paastøbt 
tuds, hvortil det nye udvendige Drurrrprør bol

tes. Spildedampen ledes fra Gliderkasse-ns En
der genne-ru Kanaler til en anden &tuds, som 
fører til det gamle o:prindelige Spildedam.psrør. 
Dette sker (se Fig. 7) gennem et -Rør, som gen
nem Uclhoring føres gennem det gamle Damp-
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Fig. 6. Tværsnit ge11nem gammel 
Cyli11der og Glider· støbt i eet merl 

den eiw "Halvsi1ddeL 

]'ig .. 7. De·p samme Cylinder efter 
M oilr>rn i8r>ringe11 efter "Sheerly's" 

Syslr>m. 

rør. Det ,'Ses endvidere, at de Dele af de gamle 
Kanaler, som •ifoke mere sikal anvendes, tilstøoos 
med en [Blanding aif Jernspaaner og Cement. 

F.i,g. 8 viser længdEisnit gennem samme Cy
linder med den nye item-pelgliderkasse :paamon
let·et. Samtidig me.d al man .kan sammeriligne 
de gamle Dampkanalers Længde med de- nye, 
lægger man Mærke li!, at de eneste leder J1vor 
der kan være, Tale om Lækage, vil, være, hvor 
den nye Gliderikasse. nderclel i hver ·Ende er 
pakket til det gamle GylindergocLs; men d·isse 
,to Steder er dæk·kel af ,den· cylindris,ke-Foring, 
som i Følge amerikansk ·.P1:a,ksis ·er trukken 
gennem Gfail•er·en. ·,· Ogsan. ved. det.le System for
andres :Maskinen fra at •'arbejde med: 1nættet 
Damp, Flacl,glider. og ud,•endig Indstrømning. 
til at arbejde med over.hedet Damp, Stempelgli
der og indvendig In'clsll'.øn�ning, ,samt�dig :mecl 
at Ulømpenie · ved del , tor-e skadelige_ ,Rum af
værges, og de ved Universal.gliderens Be. kri
velse nævnte- Fordele træder •i Stedet. 

Omkostningerne ved at forandre en Cylind�r 
med Fladglider og udvendig Indstrømning til 
en Cylinder me,d Stempelglider og -indvendig 
Indstrømning· andra,ger omJ<ri·ng 650 Dollars 
eller kun 20 pCt. aif, ih vad en helt ny Cylinder 
vilde koste .. Prøver a Ali oldte med to • Consolida
,tion Ty.pe« Lokomotiver (2 D), :hvoraf det ene 
kører med mættet Dam:p og de gammeldags 
Glidere, medens det andet, samtidig med at det 
lad.ig kører me,d 11.Ilætlet Damp, dog er blevet 

80 

moderni,seret og altsaa har faaet Slempelghder, 
viser ved Sammenligningen mellem de to ·Loko
motiver for det sidstt>s Vedkommende en Be
sparelse paa 15 pCt., hvilrken aHsaa udelu1kkende 
skylrdes Fo1,111inds;J.:eJsen af de kaidelige Rum 

Fig. . Længdesnit gennem Cylinderen med den 
paamonterede nye Slemrcll;liclcr. 

samt lettere .Glidere. Sid·stnævnte Ma.rskine har 
i det forløbne Aar kørt 14 863 100 Ton mil og 
·parel, srummenH.gnet med den anden ikke mo
derniserede Maskine, 27 9 6 gallons (1 g1tllon
= 4,5 Liter) Brændselsolie. 

Fig. 9 viser en af fire Persontogslokomotiver 
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Fig. 9. ., 'an Diego ,· .-\rizona Hail\\'ay·s·' :2 C Lokomotiv forandret fra nadc Glidere (indvendigt Dampror)
og rml'ltet Damp til , lC'tttpC'lgliclC'rC' (udrcnrligt Dampror) og orC'rhcdot Damp. 

fra ., an Di go og Ariz.ona Railway«, som og aa 
rr 1blevel moderniseret. :\faskinen er af ,Ten 
Wlheeter• Typen (2 C) med en Cylinder Diam. 
paa 533 mm og 660 mm laglæogde, 1med 1600 
mm D1-ivhjul og en Tjen t1·ægt paa disse paa 
l /i4 000 pound. Det kører uden Vanskeligheder
p11a ,'ligninger indtil 2,2 pCt. Brændselet er
Olie.

25 AARS JUBILÆUM 

Den fors te 11aj fejrede følgende Lokomotiv
førere 25 Aarsdagen for deres Ansætlel e om 
Lokomotivmænd ved de danske talsbaner: 

I F. M.. Wagner, L. P. Pedersen, N. P. C. 
Nielsen og E. L. C. llfalhie en i .Købernhavn Gb. 

1 det Afdeling I, G'b. har den Ære at præ
.-enlern ov nnævnle Jubilarer for Kollegern 
Landet over, kal jeg, 'J.)aa Afdelingens Vegne 
overbringe vor hjertelig,ste Lykønskning og Tak 
for de mange Aars gode amaribejde. Alle 
Jubilarerne 'har !hver for ig, gennem de mange 
Aar forstaaet at virke til Hævdel en af den 
Stand de tilhører, samt den Etat de nu har 
tjent i 25 Aar. 

L. M. chmidl, Find,

R. Rasmussen, Korsør, !har allicl været en
paapasselig og samvittighedsfuld Lokomotiv
mand, altid nobel og korrekt i sin Optræden. 
Jubilaren har i de vundne 25 Aar kunnet glæ
de ig ved et godt Helbred og ihar aldrig været 
sygemeldt. 

L. H. Mortensen, Korsør, en med sit stille
bramfri Væsen en afib.oldt Kollega, en dygtig 

og pligtopfyldende Lokomo-tivmand, som kan se 
Lilbage paa 25 A11rs vel udført Tjene. te. 

C. L. Jensen, Kor ør, kendt om ei1 ,;lille og
rolig Lokomotivmand, der . ikkert i Dagen. An
ledning er 1blevel husket af mange. 

Kor. ør Afd. bringer Jubilarerne sine ,bedste 
Ønsker om all godt for Fremtiden. Tak for 
godt , amarbejcle i de svundne Aar. 

J. Harder Petersen, Es
bjerg, har i de id te 10 
Aar været Afdeling ka se
rer, og har med sin jovi
ale Optræden og sit gode 
Humør en ærlig Evne til, 
at Iaa Medlemmerne til at 
aalme Pungen til de mange 
Formaal, han i Aarenes 
Løb har· indka eret Bi
drag til. 'om Lejligheds
digter har han med . in 
lræffen:de Karåkteri tik of

\'. Hansen. 

te skabt Fest. teimning ved J. Ha,·de,· Petersen.

Afdelingens Fe ter. Det 
..k.yldes ogsaa P. at Afdelingen har en god 
angf.oren.ing. Harder P. •er kendt af alle han 

kommer i Ber,iring med, om en god Ka,mmeral 
en hjælp. om 1Kollega hvi gode Humør og ang
. lemme vi endnn i en Aarrække haaber al nyde 
godt af. Vi lakker for godt ama1,bejde og øn
sker hjertelig til Lykke. 

N. Nielsen har ikke øn ket at fejre Dagen.
Vi vil clog ilJenytte Lejligheden til at takke il1am 
fol' godt S11marbejde i de forløbne Aar. 

H. C.

P. Christensen, �t. T. Larsen og A. Hanseu i
Fredericia fejrede ogsaa Jubilæum den 1. :M:aj. 

Alle tre J wbilarer har været trofaste :Med
lemmer af deres Organi·sation, er flinke og jovi
ale i deres daglige Færd og er afilioldt af dem 
de kommer i fJ3erøring med, hvorfor man ender 
dem Afdelingen 'bedste Øn ker paa Jubilæums-
dagen. M. R.
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C. C. Jørgensen, Nyborg, er meget omhygge
lig -og paapasselig i sin Gerning, en god og meget 
aflh,old•t Ka,mmerat, en genneninobel Personlig
hed. 

et skælmsk Blik i Øjet. Da P. i.kke er ibange 
for at stille sig i Brescben, naar det ·gælder 
Standens Interesser, er han meget afiltoldt og 
agtet af sine Kolleger. 

I. Hviid, Nyborg, er en paapasselig og inter-Sidinius Pedersen, Nyiborg, er den typiske 
Lokomotivfører, ·kraftig, frisk udseende og med esseret Maskinmand. Det sømandisagtige i 
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Hviids Udseende harmoniserer godt med det 
friske altvandspust som alhd udstraaler fra 
1hans glade og frejdige ind, hvilket har skaffet 
hann aa mange , enner. 

C. S. Thygesen, Ny,borg, er en kendt :Mand
i Loikomotivmandskredse. Thygesen 1har flere 
Aar været Afdelingsformand i Nyiborg og har 
deltaget i maruge Delegeretmøder og Kongres,ser, 
saaledes i Bergen 1918 og København 1922. 
Thygesen er en agtet og anholdt :Mand, ikke 
alene, om Lokomotiv,rnand, men ogsaa som Pri
vatmarnd, hvilket ban sikkert har modtaget tal
rige Beviser for IJaa ,sin Jubilæu,msdag. V.i øn
sker ham alle her ved Nyborg Depot hjertelig 
Lil Lykke. R. 

S. A. Stjærnø og I. G. Schneider i Aarhus 
fejrer ogsaa deres Jubilæum. Om begge de 
Herrer J uhi larer kan det .siges, at -de haade som 
�lennesker og Lokomotivførere tjener deres 
, tand Lil Ære, og besidd-er deres [Kollegers fulde 
Agtelse. S. A. tjærnø har i længere Tid været 
Tilidsmand i Af.delin,gen, idet -han beklæder Po
.·t.en som Sekretær, hvilken Post han forøvrigt 
overtog efter J. G. Schneider, -der ligeledes i 
længere Tid har 'beklædt d-enne Post, hvorigen
.nem de har bevi,st deres Inte-r-esse for rOrganisa
liorusarbejdel. 

Vi siger dem begge Tak for godt Samar
bejde og .godt Kammeraitskaili i 25 Aar. Hj_ertelig 
til Lykke i Tiden som kommer efter. 

A. 

S. A . .Je11sen, V !{_ Ocergaard og H. V Ha1t
sen i Aal,borg er alle udmærkede •Mennesker og 
er ved deres joviale O,ptræden almindelig ;cif
hold te ,og er gode Organisationsmænd. Vi tviv
ler derfor heller ikke •om, at ,der vil :bl i ve vist 
hver især megen ,Opmærksomihed paa Jubilæ
umsdagen, og vil føje vore Lykønskninger til n.e 
mange. 

Smiga,1. 

H. J. Zsclwit i Lang:aa er •kendt som den 
pligtopfyldende ,Lokomotivmand og gode Kolle
ga, der ved sin hele ,Optræden har forslaaet at 
sa,mle, ig en Vennekreds, der sikk rt har minde
des, a1am paa iFestdagen. 

Langaa tLokf. Afd. ,sender. ine bedste Ønshr 
for Fremtiden og Tak for de svundne Aar. 

Hj. N. 

Søren Anclersen, Skanderborg, er en god 
brav Kammerat, er stær·k t interesseret i sin 
S'tands Velfærd. Jubilaren var i flere Aar 
Kasserer for d. 'Lokf. Afd. J æbilaren rnr i Da
gem; Anledning Gernstand for Kollegers og <Med
an. attes Opi111ærk omhed. 

0. H.C.

M. li'. Bennekoit i Nykjøbing F. har i flere
Aar været Depotforstander, er en god og dygtig 
·Lokomotivmand, som altid er rede til at hjælpe
og glæ,de andre, hvi1ket sikkert ,ogsaa vil !blive
paaskønnet paa hans Jwbilæumsdag. Gedser
Afd. sender sin hjerteligste Lykønskning.

Hveger. 

Jul. Nielsen, Kalundborg, har altid været et 
ivrigt Medlem af vorOrganisation og udenfor sin 
Gerning udført et stort Arbejde for Lejerfor
eningen, i hvis Hovedbestyrelse han har Sæde. 
Vi ønsker J uibilar n hjertelig il Lykke, ledsaget 
af vore 1beclste Ønsker om Held og Lykike i 
Fremtiden. Kb. 

0hr. Kunst Hansen, IK.alundborg, tager ivrig 
Del i Foreningsa11bejdet, har i flere Aar været 
Afd. Kasserer og siden 1920 Afd. Formand. 
J UJbilaren er stærkt politisk interesseret og :Med
lem af (Byraadet. Kunst Hansen er kendt som 
e.n pligtopfyldende Lokomotivmand og g d Kol
lega, der ved sin bramfri Optræden 11ar samlet
sig mange Venner, der sik1kert mindedes iham
paa Højtidsdagen.

K<b. Afd. sender ham ,sine bed. te Ønsker for 
FremLi•den med Tak for de svundne Aar. 

H. H. H. 

0. A. J. Højer, ,Sønde11borg, er •me·get afholdt
og et godt "?lfodlc>rn a[ ,;in Organi. af ion. 

FERIEHJEMMET. 

Ferie- og Rekreationshjemmet modtager Gæ
ster fra 15 Maj. 

Prisen for Ophol,d paa Hjemmet bliver: 
1For Medlemmer af D. L. ·F. -og Medlemm,ers

Børn over 14 Aar 4 Kr. pr. Dag. 
tFor Mecllemmers Børn:
Børn fra 2 Aar til 6 Am 2 Kr. pr. Dag. 
Børn -fra 6 Aar til 10 Aar 2 Kr. 50 Øre, pr. Da,g. 
Børn fra lO Aar til H- A�u 3 Kr. pr. Dag. 

For Op,hold paa Hjemmet i 2 Dage og der-
under 5 Kr. 'PI'. Dag. 

F,or Besøgencle 5 Kr. J>r. Dag. 
:For Besøgendes Børn:
Børn fra 2 Aar til 6 A;cir 2 Kr. i'>O Øre 

pr. Dag. 
Børn fra 6 Aar til 10 Aar 3 Kr. pr. Dag. 
Børn fra, 10 Aar til 14 Aar 3 Kr. 50 Øre 

pr. Dag. 
Besøgencle for Op,hold paa Hjemmet i 2

Dage og derunder 5 Kr. 50 Øre pr. Dag. 

Zi'orplej,ningen paa Hjemmet bliver føigende: 

,Fra !Kl. 7. •Fm. til 9 Fm. »forg�ndrikke _, 
Kaffe· eller ,The ,med Brød og �'lliør. 

1Fra Kl. t1 ¼ iFm. til 1 Em. Frokd"s•t _::,... En 
lille varm iRet, Brød, S-mør Paalæg. (Hertil et 
Glas :Mælik, Hvidt- eller Skibsøl). 

KL 3 Em . .Kaffe med Brød. 
KL 6 Em. Middag - 2 Retter Mad og Kaffe. 
Kl. 8 Aften. Kaffe eller �rhe mod Brød, 

Smør og Ost. 
Befordring: 

· Foreningen !har sørget for Befordring mel
lem Kalundlborg og Hjemmet. Prisen for Be-

126 

• 



'DANSK[QKOMOTIV1iDENDE 
fordring er 1 Kr. for Voksne og 50 Øre for 
Børn. Børn under 10 Aar befordres gratis. 

Henvendelse om Ophold paa Hjemmet sen
des til Foreningens Kontor, Vodroffvej 3 b, Kø
benhavn V., !hvor iøvrigt Oplysninger om Fe
i·ie- og .Rekreation hjemmet vil kunne indJhentes. 

REJSESTIPENDIER 
LOOTRIEKNINGEN 

Det af Hovedbestyrelsen fremsatte Forslag, 
om AnYendelse af en Del af DaI1JSk Lokomotiv 
Tidende. Over·kud til Rejsetipendier lblev ved
taget af Delegeretmødet. 

Den i den Anledning paa Delegeretmødet 
i Aar.hu iværksatte Lodtrækning gav følgende
.Resulta l: · · 

For Kreds 1 tilfaldt Rejsesti1pe11dierne føl
gende: 

R. Ol en, Holi,g1hedsvej 22, 4. Sal, Køben
havn, J<.. A. IKri ten en, Remi en, Thisted, R. 
Larsen, Hejbergsgade 3, 1. al, Aarbu , P. 
Rasmus. en, Callesensgade 22, Aaibenraa og H. 
R. Blic'her, tRasmus Ra kvej 3, 1. al, Odense.

m Suppleanter tiltræder ved evenluelL For
fald af lipendialerne følgende: 

E. A. V. Wunderliah, Graaslensgade 3, Kø
�rnhavn, K. C. Bendixen, Lundegade 25, Hel
smgør og . 'L. Hansen, »Engly«, rFrederiksvej 
Fredericia. 

' 

For Kreds Il tilfaldt Hej eslipendierne føl
gende: 

L. M. Rasmussen, Vamdrup, C. A. '.D.homsen,
Freden gade 47, Vi'borg, A. P. kov, Danmarks
træde 4, Fredericia, A. K. Jensen, kagensvej 

Frooerildrnvn og E.. H. ielsen, Bredegade 15, 
lagelse. 

om u11vleanter tiltræder ved eventuelt 
Forfald af tipendiaterne følgende: 

S. J. Knudsen, Lundingsgade 35, 3. al, N. 
Ridtland, amsøgade 77, Aarib.us og K. A. Han
sen, Goet:hegade, øuderborg. 

tRejseslipeudiernes tørrelse er 200 Kr. og 
gæ1der fpr Aciret 1924, og , kal anvende til en 
Rejse i ·Udlandet. Den Rækrkefølge uppleau
lerne er nævnte i, er gældende for deres Ind
trædelse i Tilfælde af Forfald. 

JUBILÆUMSFEST 

De tre Jubilarer i Gedser, Lokf. P. Ohristen
sen, L. Hansen og C. Madsen blev den 1. April 
fejret paa en meget hjertelig Maade. Kl. 9 Fm. 
samledes alle Medansatte ved Maskindepotet, 
som kunde komme til Stede med Jubilarerne 
paa Stuen, der var smukt pyntet med Flag og 

Guirlander. Afd. ,Fmd. ,bød Velkommen og tak
kede J uhilarerne for den svundne Tid og for 
deres gode Kammerat kab og overrakte hver af 
dem en smuk Erindringsgare, samt hver en 
.M:appe med alle Kolleger og Meda.nisa.ties 
... avne, s m havde øn kel at være med at glæde 
J\11bilarerne. Derefter Froko t i Jubilarernes 
Hjem, hvor ide veldækkede Borde øgede tem•
ningen og Dagen forløb med Taler og Sange, 
som var skrevet i Dagens Anledning. 

H. 

jATTENTAT MOD TOGET 

Tor,sdag den 26. April skele der et af de 
nart i.k:ke usædva,nlige Attentaler mod Togene, 

idet ,der var !henlagt Sveller paa poret tæt 
ø t for Taa lrup Station ved Tog 50's Passage. 
Ved Paakørslen mærkooe Lokomotivføreren ikke 
noget tø-d. i Maskinen, men ,ban havde en ,For
nemmelse af, at Bremsen ]æble lidt paa. Imid
lert1d fortsa:lte Toget ,sin Fart og i Nærheden 
af Vridsløse ,bemærkede !han en Gnistren foran 
ved Trucken, og at kærverne røg op omkring 
Hu et, !hvorfor Vacuum blev slaaet ned. Det 
samme havde .Pakmesteren, om kørte i Vognen 
op til Maskinen bemærket, idet at tRuderne knu
stes !herved, hvorfor han omtrent paa 6MD.lD.e 
T1dspunkt greb til Konduktørventilen, hvoref
ter Toget bragtes til tandsning. 

Det viste sig ved Eftersynet af Maskinen, 
at en 1Svelle havde anbragt ,;ig mellmn Bane
rømmerne og d t forreste Tn1ckhjul, og at der 
var slidt en dytb Fure ind i den ene ide af vel
len af Hjulflangen, meden der paa den anden 
Ende ikke var 11oget at se. - En anden velle 
havde an,bragtsig med den ene J;nae mod den for
reste Truckak,sel, og laa ned over Fol'lbindelse. -
tangen mellem Trucklagerne og n d i  Ballasten 

med den anden Ende. Den11e vi te tydelige 
Tegn paa, at !have furet langs med kærverne, 
og therfra stammede sikkert de kærver, som 
var kastet op omkring fl'oget. - Det maa be
tragtes som et Held at Attentatet ikke rfik Følger. 

Der er af Politiet udlovet eri Ducør paa 500 
Kr. for Paagriibelse af G rningsmanden. 

Vi finder i Anledning af dette Attentat Grund 
til, at henlede Opmærksomheden paa den fa -

udvekslede gamle veller, der i lang Tid har 
henligget mellem porene paa trækningen fra 
Glo trup til Roskilde. Det forekommer os, at 
man snarest bør fjerne saad.anne grum.le , vel
ler og for den ags kyld osgaa de gamle kin
ner, der nu i snart Aar og Dag ihar henligget 
her, thi disse agers Tilstedeværelse gør det jo 
meget lettere for. iFolk, der !har saadanne for
bryderiske Til.ibøjeligheder, at forsøge Attenta
ter, ja, et gammelt Ord siger jo, at Lejlighed 
gør Tyv�, hvorfor man naturligvis snarest bør 
gøre Anstalter til, at faa alt overflødigt Mate
riale fjernet fra Strækningen. 
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'l)ANSKlQKOMOTIV-1,DENDE 

REMSKIVEN "VEVE" 

De hidtil a.nvendte Rem.skiver har alle deres 
større eller mill'dre Ulemper. Støbejernsremski
v,er er for tunge, i'kke altid tilstrækkelig stærke 
og Jige godt afbalancerede; Pladejernskiver me
re eller mindre ujævnet og for 1sva,ge, Skiver 
med lø-se Baner ikke driftsikre ug vanskelige at 
an'bringe. 

Ved den ,sv.emske Konstruktion Veve, synes 
det, som om aHe disse Ulemper er undgaaet. 
Den er konstrueret i 2 Ha1vdele, som hver ]Je
staar af et af \Støbejern fremstillet Armsy
stem, uden ipaa hvilken Remhanen fastgøres til 
en Hjul-krans. Til Rembanen anv,endes blank 

taalp!ade, hvorved man opnaar en flllldstæn
dig .glat og jevn Skive, !hvad der har stor Be
ty,dning for Slitage af Remmen. 

Armsystemets Hjul'krans er .gjort bølgefor
met i Skivens Bredderetning, thV10rved der op
naas en forholdsvis .stor Anlægsflade mellem 
Rembanen og Armsystemet. Herved gøres Ha
nen stive1,e samtidig med at Vægten af Armsy
stem og Hjulkrans nedbringes hl et Minimum. 
Remsbven fastklemmes om Akslen med B01lte 
i Navet, hvorved Not, Notgang eller Stopskruer 
undgaas. Rem'banen er sve-j.set fri Kransringen, 
ligesom begge Skivens Halvpar,ter ved Enderne 
er forsynet med særlige fastsvejsede Vinkel
stykker, til Samling af -disse. 

En Remskive af denne Konstruktion med en 
Diameter paa 500 mm og en Bredde paa 140 
mm kan taale en PerHerihastighed ad: 102 m 
pr. Sekund uden at sprænges, og da den højeste 
H.asbighed sjeldent oversti,ger 35 m ,pr. Sek.,
arbejdes der med en meget stor "ikkerhed. Me
get brede kiver, fra 200 ti1l 400 mm forsynes 
med 2 Armsystemer med Kransringe og Nav. 

Denne Remskirve-s mange Fordele i Forbin
delse med dens store Styrke, ringe Vægt, lette 
Anll:>ringelsesmaade m. m., vil sikkert gøre dens 
Udbredelse let. 

SYGEKASSEN 

Fra Sygekas&en har vi modtå:get nedenstaaen
de Regler for Overgang af Medlemmer mellem 
StatSlbanesygekasserne og statsanerkendte Syge
kasser. 

ygekassens iBestyreLse henleder særlig Op-

rnærksom:heden paa, at Overflytningsreglerne 
kun gælder: 

1) Saa,danne ubemidlede, invahdeforsikrede
Interessenter (og disses Hustruer og Børn
under 15 Aar), der maa udtræde af tab,
banernes Tjeneste uden at faa P�nsion el
ler Understøttelse, saaledes at de ikke læn
gere kan vær•e Medlemmer af Statsbaner
ne. rSygekasser.

2) Interessenteus Hustruer, der er fra,skikllc
eller frasepererede samt Hustruer, .SOiIU le
ver faktisk ad.skilt fra Manden.

Reglerne ,er gæ],dende fra 1. Januar 19.23.

§ 1.
Ret til efter nedenstaaende Regler umiddel

bart at overgaa soro Medlem ·fra en af de for
nævnte rStatsbanesygøkasser til en ,statsaner
kendt Sygekasse, der deltager i en ammenslut
ning af Syge1kasser (Centralforening af yge
kasser) med det Fo1,maale bl. a. at samvirke 
om en gensidig Overflytning af dens Medlem
mer, 1har uil:Jemi,dlede invalideforsikrede Med
lemrmer af tatSlbauesygekasserne, d. v. s. In
teressenterne og disses samlevende Hustruer. 
Overga.ngen, der ogsaa omfatter de paagælden
des 'Børn under 15 Aar, er dog !betinget af, at 
vedkommende Interessent maa udtræde a.f 
Statsbanetjenesten uden at kunne faa Pension 
eller Understøtte1se fra Stats1banerne, saaledes 
at !han eller hans Husstand ikke længere kan 
være Medlem af tats'hanesygekassen. 

Samme !Ret - .som i foranstaaende Stykke 
omhandlet - til Overgang til en statsanerken-d l 
Sygekass•e - 'har Interessenternes Hu truer. 
forsaavidt de ihar .opna.aet· Skilsmisse eller Se
paration fra Manden eller lever faktisk adskilte 
fra :ham. Overgangen omfatter i ,saa F.ald Børn 
under 15 Aar, der er fødte i de paagæ1dencles 
Ægtefællers Ægteskab og samlever med Mode-
ren efter Adski11elsen fra Faderen. 

§ 2.
Ret til - ligeledes efter nedenstaaende Reg

ler - mniddel-bart at overgaa som Medlem fra 
en af de i § 1 omhandlede statsanerkendte 

ygekasseT til en af de fornævnte Statsbarn�
sygeka ser har M dlemmer af statsanerkendte 
Sygekas.ser, for,saa,vidt de ipaagældendes For
hold i.bliver af en •sa.aidan Art, at der derved be
tinges Optagelse i StatSlbanesygekasse. Samme 
Ret til Overgang tilkommer og,saa vedkommen
des Børn under 15 Aar samt, hvis den paa
gæLdende er Mand, lhans Hustru, forudsat at 
hun !hidtil ,har været Medleim af anerikendt Sy
gekasse. 

§ 3.·
Overgangen af Medlemmer, der skal foregaa

senest 3 Maaneder efter, ait den Forandring i 
vedkommendes Livsstilling, som betinger Over
gang bar fundet ted, sker uden Indskud og 
uden Hensyn til Alder og Helbred ved Over
gangen. Indtil denne finder Sted, rb.ar den paa
gæ1dende Ret til at forblive ,som Medlem af den 
fraflyttede Sygeka · e. 
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'DANSK SQKOMOTrvliDENDE 
Et )Iedløm eller dettes Børn, som er indlagt 

paa Sygehus eller lignende Anstalt, kan dog ik
ke overgaa før ved Udskrivningen af ygehuset, 
men det kan i ,saa Fald indtil Udskrivnings
dagen bevare Medlemsret i den Sygekasse, hvor
fra O,·ergangen sker, mod at svare pligtigt Med
lem bidrag samt forfalden Invalidepræmie. 

§ 4.
Et Medlem kan kun overgaa med den Med

lem ret, som Vedkommende nyder i Overgangs
øjeblikket, herunder Berettige! en til at fort
sætte Invalidefor ikringen for den samme Præ
miebetaling som i den fraflyttede Kasse. Over
gangs'beviset vi er, hvorvidt vedkommerude er 
o,ptaget med Vedtegning om Tilstedeværelse af 
hyppigt tilibagevendende eller uhelbredelig Syg
dom eller Legemssvagbed og i bekræftende Fald 
hvilken kroni'Sk Lidelse, samt for Medlemmer 
af anerkendte ygeka ser hvorvidt Medlemmet 
er ubemidlet nydende eller bemidlet nydende 
)1:edlem, orm det 1har -hvilende Medlemsret eller 
er •b1drag-ydende, og da, oon Medlemmet har 
sikret sig Adgang til even-tuelt at kunne over
gaa, til at være ubemidlet nydende Medlem uden 
Hen yn til Alder og Helbred. 

§ 5.
For at opna.a Overgang maa Medlemmet ha

Ye ,betalt Medlem. bidrag og forfalden Invalide
præmie til sin Sygekas8e indtil Overgangsdagen 
og maa Yære forsynet med et i Hell'hold til en 
af Sygekassenævnet ,godkendt Formular udfær
diget Flyttebevi , der foruden vedkommendes 
Medl01ll ·bevi8 skal indeiholde Meddelelse fra den 
fraflyttede Kasse om: 

1) ih vor stor en Pen1gahjælp Medlemmet har
sikret sig, sa.mt om den sikrede Pengehjælp er 
Kassens ordinære eller forhøjede eller er ned
sat som :Følge af, at det nyder Invaliderente; 

2) hvor lang Tid der er ydet Sygehjælp
(PengahjæhJ for sig, den øvrige ygehjælp for 
sig) i det løbende og 2 foregaaende Kalen
deraar; 

3) ':\I ed lemmets 1Fo:rihold til In valideforsik
ringen. nemlig Indtrædelsesdag, Præmiens 
Størrelse, Erhvervsevnens eventuelle edsættel
se (med Datoen for In val idefor,sikringsrettens 
K·endelse !herom) samt, saafremt Invaliderente 
nydes, dennes tørrelse. 

Et flyttende Medlem skal anmelde sin Over
gang ved at aflevere Overgangs1beviset til den 
I ilflyttede Kasse senest 8 Dage - ved Flytning 
til og fra Færøerne 1 Maaned - efter Over
gangsbevisets Udstede! esdag. Optagelsesdagen 
.regne da fra den Dag, da Overgangsbeviset er 
udstedt. 

§ 6.
Saafremt der indenfor det Ornraade, hvor 

vedkommende Medlem er ,bosat, findes flere 
anerkendte Sygekasser, skal den ygekasse, til 
hvilken der rettidig sker Henvendelse, modtage 
den paagældende. Dog 1kan en Sygekasse, i hvil
ken Adgangen til at blive Medlem er ibegrænset 
til et !bestemt Fag eller en 'bestemt Forretning 

' 

eller Virksomhed, ikke tilpligtes at modtage 
Medlemmer, der ikke tilhører vedkommende 
Fag eller lager Arbejde i den paagældende For
retning eller Virksomlhed. 

§ 7,
Den Hjælip, et Medlem har modtaget af den 

eller de Kasser, hvorfra Overgangen har fun
det ted, .medta�s ved Beregning af den Hjælp, 
vedkommende ikan oppebære i Henhold til Ved
tægterne for den Kiasse, til hvilken ·han over
gaar. 

§ 8.
EL overgaaet :Medlem kan kun sikre ,si'g de 

Ydelser, der er vedtægtsmæssigt hjemlede i
Kassen, hvortil han overgaar. Saafremt denne 
har fastsat særlige Bestemmelser angaaende 
Retten til visse Y del er, kan Kassen kræve, at 
et o,·ergaael Medlem skal være disse Bestem
melser undergivet. 

§ 9.
Skulde der af en Sygekasse ved en .Over

gang være handlet i Uoverensstemmelse med 
foranstaaeude Regler eller været meddelt væ
sentlig urigtige Oplysninger om vedkommende 
Medlemmer eller deres 1Børn, skal den Kasse 
hvortil Overgang har fundet Sted, være beret
tiget til at sætte Overgangen ud af Kraft og kan 
forlange muli(Te Udgifter ved Medlemmet tilbage
•betalt af den Kasse, !hvorfra Overgangen er sket, 
naar Krav heTom rej es inden en iM.aaned efter, 
at der er opstaaet Tvivl om Overgangens Beretti
gelse, dog senest 6 Ma.aneder efter Overgangen. 

Den Kasse, hvorfra Overgangen er sket, kan 
gøre Erstatningskrav gældende overfor det paa
gældende Medlem, forsaavidt dette har givet 
urigtige OipJy, ninger om 'Forhold, der vedrører 
Overgangen. 

§ 10.
Uenighed om en Overgang eller OIIIl Ord

ningen af andre Forlhold vedrørende foran
staaende Regler mellem et Medlem og en Syge
kas e eller mellem, Kasserne indbyrdes, der ik
ke kan afgøres ved •Forlhandling mellem Par
terne, henvi es til Afgørelse af et Udvalg, he
staaende af Sygekasseinspektøren som iFor
mand, et af ygekassenævnets Overflytnings
udvalg udpeget Medlem samt et af Statsbane
sygekasserne i Fællesskab udpeget Medlem. 

§ 11.
l<'oranstaaende !Regler, der er tiltraadt af De 

danske ygekassers samvirkende Centralfor
eninger og af de i § 1 omhandlede Statsbane
, ygekas er, er under 10. Januar 1923 appro
berede af Indenrig ministeren som gældende fra 
1. Januar 1923 at regne.

r���.����-���� 
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 
REGNSKAB 

for 
KONG CHRISTIAN DEN IX.s UNDERSTØTTELSESFOND 

VED DE DANSKE STATSBANER 
FRA 1. APRIL 1922 TIL 81. MARTS 1928 

Indtægt Kr. ø. 
73. 26Overført fra forrige Regnskabsaar .. 

Indbetalte Bidrag i Regnskabsaaret 
1922-23 .... 358. ,50

928. 60
1 360. 36 

Indvundne Renter . . 

Udgift Kr. Ø. 
dbetalte · nderstøttelser: 13 Portio-
ner a 100 Kr.*) . . . . I 300. 00 

Portoudgifter . . . . . . . . . . . . . 10. 26
Tryksager . . . . . . . . . . . . . . . 13. 44
B holdning at overføre til næ te Regn-

skabsaar. . . . . . . . 36. 66 
1 360. 36 

*) Understøtte! ·erne r udbetalt til: 
2 Enker efter Arbejdsmænd, 
2 
4 

Led vogtere, 
Pak mestre, 

Enken efter en Baneforman<l, 
, Depotarbejder, 
, Overassi tent, 
» kibsfyrbøder,
» tation mester.

STATUS DEN 31. MARTS 1928 
. . Behold nlnger 

Beholdning i d n dan ke Land-
Kr. Ø. 

mand bank ....... . 
bligationer til paalJ;dende Værdi 
20 300 Kr. bogført for . 

36. 66

20 029. 5() 
20 066. 16 

Gæld 
Fondet KaJJital 
Beholdning til Di ·po!!ition . 

. Kr. ø. 
20 029. 50 

36. 66
20 066. 16 

Kjøbenbavn, den 31. Marts 1923. 

Andersen Alstrnp. 

Regnskabet er revideret og fundet i Over
cnsst mmme.l e med de foreliggende Bilag. 

Kjøbenbavn, den 14. April 1923. 
Frode �ielse11, � C. Wieth.

TAKSIGELSER. 

Hjo1·telig Tak for udvi t Opmærk omhcd Yed 
mit 25 Aar Jubilæum. 

E.L. Roode, Kor ør.

For al Opmærk,somlhed paa min Jubilæum·
dag takkes, hjerteligst. 

R. L. Han en, Gedser.

Lokomolivpersonalet og Medansatte paa Fal
ster dJedes herved modtage min hjertelig te Ta,k 
for den tore Opmærksomhed ved mit 40 Aars 
Jubilæum. Tak for den smukke Gave. 

P. Chrislenseu, Ged. or.

Maa jeg herved �:>-aa det hjerteligste takk<' 
Hlle, d L" var med til at vise mig ,Opmærksom
hed. paa min Jubilæumsdag. 

Min hjertelig te Tak for den Venlighed O!;' 
Opmærksomhed, der H visl mig i Anledning af 
mil Jubilæum. 

I. C. Peclersen.

Hjertelig Tak for udvi t Opmærk. omlhed Yed 
mit Jubilæum. 

H. Pecler en, kanderborg.

Hj l'lelig Tak for udvi t Opmærk om-hed ved 
mit 2i> Aar Jubilæum den· 1 ste April. 

Poul Olsen, Nybor •. 

· RABATBILLETTER

Rabalbilletter til Z.oologi k Have og til Ti\'Oli 
a 30 Øre faa paa Foreningens Kontor. 

Kontoret aabent mellem 10 'F'm. og 4 Bm. · 

verført fra D. . & L F. til D. L. } . 
I. April Hl23 Lokfb. Aspr. K. Jacob en r.4-3 I.
Viborg ..
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'DANSK lQKOMOTIV li DEN DE 

Af ked. 

Uduævnel e. 
T"okomolivmc ·ter II B. "N. B rlel en, E bj rg . 

(' [ler An ø ning ti l l okom lil' mester I i Es-
bj t g fra 1- 5- 23 (kgl. dn .) og 

Lokomotivmester II H. Y. Lorenzen truer, 
efter n øgning til Lokomoli rmeRler I i truer 
fra 1- 5- 23 (kgl. U<l n.) . 

Lokomolidører J. 1f. Em ig, Køhenib.avn 
God ·ba negaard. efter An øgning paa Grund af 
,' vage lighed m d P ension fra 31- 7- 23 (min. 
. f k.), og 

Lokomotivfører • . P. Y. Mad en Køben-
harn God banegaard . paa Grund af vagelig-
hrd mrd P en. ion fra 31- 7- 23 (min. Afsk.) . 

AØ~•mmw._ 
AALBORG· BRØNDUM · HOBRO 

AKVAVITTER 

Nærværende Nummer er aff.everet 
paa Avispostkontoret den 3. Maj . 

Bemærk·• Kiærs ., Klæder 
r, 

HABIT 
35 KR. 20 Skindergade 20 HABIT 

35 KR. ' ~ 

Søgræsstole Hvorfor gaa 
med Gobelin paa Strøget 

45-48 Kr. 11aar De i 
Hovedvagtsg. 4 

Hele Sæt ka n købe 
225 Kr Kurvemøbl 
Ra tebel. ti l Danmarhs v. K g . ytor v 

ind røm. bill. PriS<'r 

Stat bauc f'1111kti o11 mrnr 10 p t. lfahat 

STØT VORE ANNONCØRER 

Ri\ lA(: J~l{ i1X 
VICTOR IAGADE I 
give r J ern ban 111 ænd ,- ¾ Rabat 

Godt O!? nøjagli!!t .\ r bt- jde. 

C. B. Møller & Co.s 
BØRS CIGAR 
de r faas ove r heil' Landet . e r 
fabrik e ret af de ti11 ei<te Tobakk r 

æ_et er den bedste 15 Øres Cigar I 

'' i freder i ksborqqC:de 12He~ 
\\\ons•og Pelsvare;;-\o\\\e (ved Nørreport) f/!'re/ 

. PAA RATEBETALING 
leveres alt i 

Damekonfektion. Pelsvarer & Kjoler 
Lille Udbetaling - Rentefrit 

L. P. Aistrup leve-
r r øg ræ møbl. , Di vaner, Tcepper, 

:-pi est. , , o ,· væ r. , Børn .--, 
1J'11 g pige· og l:lond e møble r 

R11f"ht•hllin" 
TORV E , A DE 20 

Sporvognsl inie : 2- 9- 19 

TH. TONSGAARDS CIGAR- 06 VINHANDEL ANBEFALES -

SENKING 
! GASAPPARATER 

· med ny 
patenteret 
u~blAndi.nga 
Regulator 

(Hvid Porcelænsemaille) 
med Cirkulat ions-V a.rmeka.na.l~ • 

.11.lndøte Gaørorbrn,:-
Regelmæssig Va.rmefordeling -

Stecnlnc paa Rist 
Ovi;ien, hvori alting lykkes 

Skan4lnadens sto-•·ste Speclal-
ndsti llln1r, 

Vestergade 2 Gt.lif!<;v 
"---- Tir. :14c312 

VESTERBROGADE I I A 
T elefon Ves ter 2636 x 

Redaktion :, Ve~terbroirade li "•. K j11lieuba vu B. 
' t'lti Vester 8178 eller Vester 8113. 

Anneac .. -Eip e dition: 

Udgaa r 2 Gange maanedlig. 
.Ooueaentspris: 6 Kr. &arlig. 

Tegau paa alle Postkonttrer i Skaullinaviea. 

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

Kontor tid K l. 10- ¼. 

Frederiksberg Bo1uykkvi, l'aliollerall, 11. 



GEPOHA 
3 Mdrs. 

GUM ISAALER 
skrf. Garanti for Slid 

Suler rra 
I lr. 

Hæle fra 
30 Øre 

THORKILD ffANSE� 
pr. Par ert . 

.,størrelse. 
VUDTÆT 

Paaklæbes eller stlfles m. Leth. selv paa bullel Fodt1l 
Jernbanemænd 1.0 p(,t. Rabat . 

· � Sanltets & Gummivarer
""li Moderspr. m. fl. Rør Billige Priser - Største Udvalg 

Alt i Srgeple_jeartikler 
ID. Prisuste diskret mod 

30 Øre i Frimærker 
Foreningens Medlemmer yde8 en Rabat paa 5 ,,et. 

Amk. Gummivare Industri 
Vestergade 3 Kbhvn. B. VESTERBROGADE 24 

FALKONERALLE 47 · AMAGERBROG.125 

,,0 i a man t s t øv" 
NutidenS:og Fremtidens 

Vaskemiddel 

Enefabrilcanter: -
Danske Oliemøller og Sæbefabriker A/S 

C. LOEHRS FABRIKER
Fredericia 

Niels Nielsen, 
Uhr- og Kronometermager. 

Gl. Kongev. 153. 'l'lf'. V 1653x. 
Stort Udvalg af Stueuhre, Lommeuhre, 
Pynteuhre, -Vækkeuhre og Uhrkæder. 
:8imelife Priser. - Reel Garanti. 

t. K .s Reparationsværksted. 
Jernbanefunktionærer 5 nCt. Rabat. 

Manufakturvarer 
Altid de billigBte Priser. 

Funktionærer S pCt. Rabat. 

CARL PETE'RSEN 
Istedgade 93. 

Tel1. Vest. 8337. Leverand. til Varelotteriet. 

STØT VORE ANNONCØRER 

Telf. N Y R A V NSB O R 6 V. 43
Vesterfælledvej 80-82 
anbefaler sin ny Restaurant 

Koncert hver Aften 
Søndag fra Kl. 4. 

under Ledelse af Kapelmt:ster 
Severin Marten • • 

5 0 Øre 
betaler jeg til dem, 
der endnu ikke har 
prøvet mink øffe 

til kun J ,89 Kr. pr. ½ k� 
Kaffebørsen 

Abel Kathrint>!il�ade 22 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Giver Jernbanemænd I' pCt. 
:-: Rabat paa egne Va1•er :-: 

Tlf. Vester 452 x Tlf. Vester 452 x 

1685 
Saxhammer & Co. 19ss 

Fikse 

heluldne 

25Kr, 

Hammerichsg. 3. 

København. 

KJOLER 

U-DVALG 

ca_ 1500 Stk._ 

Sidste 

Nyheder 

35Kr, 

Bluser, Kjoler og Nederdele 
i øtort Udvalg. 

Smae. Prieer. - Store Numre. 

A. Nodemanns Magasin
Istedgade 62. Tlf. Vst. 220 y. 

0. Gregersens
B 1 om ster-F o rretn i ng 

25, Blaagaardsgade 25. 
Telefon Nora 1979 

Leverandør til Jernbanen i 96 .A.ar. 

DAMEKONFEKTIONSFORRETNINGEN 

,,EVA" 
ISTEDGADE 67

1 

Telf. Vester 5469 y 
Ratebetaling - Kontante Priser 
5 pCt. paa Ann. + 10 pCt. pr. Kontant 

lstedgades Legetøjshus 
(A. l\I.1'huneby) 

6 6, I " t. e d g a d e 6 6 
Specialitet: Dukker og Duk kereparat. 
Stort Udvalg i Legetøj - Billige Priser 

KØB FRA LAGER 
Klædninger 65, 78, 85, 98, 115, 125 Kr. 
Vinterfrakker 75, 80, 85, 98, 120 
Sommerfrakker 65, 78, 98, 115 -
Stortrøjer m. sv. Faer 42, 52, 62 -
Benklæder ... 12, 16, 18, 22, 28 
Smokingklædning-er J_aketklæd ni nger 

. Motorjakker Gummikapper 
Vindjakker - Alle Størrelser
Kun Kontant. Bestemte Priser 
Jernbanefunktionærer 5 pCt. Rabat 

AfJeling for Udlejning af elegante 
Kjole• Smoking• og Diplomatklæd

ninger samt sorte Overfrakker. 

Lageret Monopol 
Nør1·e�adt, 38. I. Sø.I

Telefon Byen 1281 
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