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ORGANISATIONENS JUBILÆUM 

Da Foreningens Jubilæum faldl paa 
en for Jernbanemænd meget uheldig Dag, 
den 1. Januar, hvor det vi'lde være umu
ligt at fejre Begivenheden, er Ju1bilæums
mød:et blevet ans,at til Torsdag den 24. Ja
nuar 1924 og afholdes i Industriforenin
gens Lokale1·, Indgang f1·a Vesterb1·ogacle 
(Ud.stillingslokalerne). 

Jubilæumsmødet begynder: Kl. 111/4 Fm. 
præcis og fortsættes til Kl. 4 Em., uden 
nogen Afbrydelse. 

--

,Mødet antages at vme forme sig :paa 
følgende Maade: 

1. ,Formanden byder V:elkommen og le
der Valg af Dirigent og ,Sekretær.

2. De indbud'le Gæster og Repræsen
tanter for såavel inden- ,som uden
land,ske Organi.sa:tioner har Ordet.

3. Formanden ,aflægger Beretning for
Foreningens 25-aarig:e Virksomhed.

Gæster og Repræsentanter modtager
Festskriftet. 

Efter Formandens Beretning er der 
Lejlighed for ,Repræ,sentanterne -til at tage 
Ord·et. Derefter Overrækning af forskel
lige Opmærkisomheder og O,plæ ning af 
indlø1bne telegrafi.ske Hilsener. 

Afslutning. 

-' 

Saaledes antages Programmet for Mø
det at forløbe. 

Vi 'henleder udtrykkelig Oprnærk,som
heden paa, -it der ikke 'bliver Lejlighed til 
at s'J)i.se under Mødet. 

I Forbindelse med JThbilæumsmødiet af
holdes om Aftenen Kl. -6¼ en Festmiddag 
samme Sted. 

I Festmiddagen vil der kunne deltage 
ca. 550 Personer. Deltage i Festrrni<ldagen 
kan kun Foreningens Medlemmer (aktive 
eller P'ensionerede) med Damier, -samt de 
af Foreningen indlbudte Gæster. 

For at muliggøre at mange 8if Forenin
gens Medlemmer kan deltage i- Festen, 

yder Foreningen et Tilskud pr. Kuvert, 
saaledes at Prisen for a;t del'lage i Fest
midc1agen (3 RetteT: .Suppe, Fisk, Kød, 
Dessert og Kaffe + Skat og Drikkepenge 

herfor) bliver 7 Kr. pr. Kuvert uden 
Dl'ikkevarer. 

Kl. ca. 11 Aften vil Af sløringen af det 
af Medlemmernes Damer tSkænkede Ban
ner finde Sted og blive overrakt Forenin
gen. - Derefte1· er der Bal til Kl. 3 Fm. 

I Aftenens Løb vil der finde forskellige 

Underholdninger Sted. 

.. 



'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

Billetter til Festmiddagen faas ved 
,skriftlig eller personlig Henvendelse paa 
Foreningens Kontor, y Vestergade Nr. 7, 
Købenihavn B. Ved pernonlig Henvendel
s•e maa Medlemskort forevises. 

Indtegningen til Festen slutte den 17. 

Jainuar. 
Foreningen har rettet Henvendelse til 

Generaldirektoratet om, at der maa blive 
givet HovecLbestyr,el,sen og de v·algte Re
præsentanter fortrinsvis Tjenestefrihed i 
Dagene fra 22.-26. Januar. Herpaa er· 
d,er indlø•bet Svar fra Generaldirektoratet, 
i hvilket meddeles, at Distrikterne er in
struerede i Overensstemmel,se med foran
staaende, og Ansøgninger om Tjeneste
fr1hed i omhandlede Anledning vil ,bliv•e 
imødekommet i den Udstrækning Tjene

sten tillader det. 
Em:lividere er der af Foreningen n:ittet 

Henvendelse til Generaldirektoratet om at 
Familiefripas, der i Tiden fra den 22 .. -26. 

Januar 1924 udstedes til Tjenestemænds 
Familier, der deltager i Jubilæumsfesten 
ikke medregnes i det vedkommende til
.staaed,e aarlige Antal Familiefripas. 

Dette er bevilget, og samtidig henledes 
Opmærksomheden paa Bestemmelse1; i 
Ordre A 41, d, sidste Stykke. 

Endvidere har Foreningen søgt om, at 
der i •samme Tidsrum maa udstedes Fl'i
pa.s for efter 1. April 1912 ansatte Loko

moti vtfyrbøderes Hustruer, der med deres 
Mænd deltager i Jubilæumsfesten. 

DeUe er ogsaa 1hevilget. 
Anmodninger om Fripas i den Anled

ning vil være .at fremsætte i betimelig Tid · 
paa Tjenestestedet. 

Vi henleder Opmærksomiheden ,paa at 

nævnte Bestemmelse i Ordre A 41 gaar 
ud paa, at Fripassene, der anvendes i dette 
Øjemed, vil være at ,paatrykke Forenin

gens Stempel, naar det er brugt, det m '1,a 
ikke indsamles af det billetterende Perso

nale, men vedkommende a,nsatte skal afle
ve1'0 det til Fripasudstederen. - Hvi ikke 

dette sker, risikerer d,en paagældende at 

Fr.1pas, et medregnes, eller forsaavidt den 
paagældende ikke :har Familiefribefor
dring, vil vedkommende blive forpligtet til 

at betale Billetten. 
Mulige .senere tilkomm nde Meddelel

ser eller Bestemme]1�er, som vedrører Ju
bilæumsmødet eller Festmidtdagen og det 
derefter følgende Bal vil blive offentlig

gjort i Bladet for 16. ds. 

Jubilætun·�skr.iiftet udsendes den 24. Ja
nuar. 
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