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2 MANDS 

1 BET JENTE RANGERMASKI NER. 

I Dansk Lokomotiv Tidende I r. 1'7, 
1923 findes optrykt en Protokol over en 
Forhandling angaaende Tomandi Betje
nin,g aif visse Rang rmaskiner. Denne 
For·handling førtes ikke til Ende, 1Il1en 
skulde @fiter nogle foretagne nder øgel
ser bringes frem til Forhandling paany for 
�t der drnnde blive truffot fgørelse i 
. 'pørg maalet. 

·Den af. luttende Forthandling har nu
fundet Led og Protokollen er som føl.ger: 

PROTOKOL 

over -Fo�han.dling ført mellem Generaldirekto
ratet for talsbanerne og Dansk (Loko.motiv

��nd 'F?rening ,den 30. N-ovember 1923 an
gaaende 2��fand,sbetjening af 1 Rangerlokiomo
tiv pa,a Østerbro St., 1 Rangerlokomotiv i Es
bjerg· Havn og 1 Rarigerl-Oikomotiv i ·Randers 

Havn. 
Til Stede var 

tor Genera7,d,irelctoratet: 
,, ·. Kontorohef Jacwbi, 
· ·.. Maskining(miør Havning og
, .. Assi tent. Lar.sen.
ftYr Dan-s{r, Lokomotivmands Forening:

Lokc,motivfører· Rioh. O:,illie, 
(Lokomotivfører C. iM. Christensen, 

·· :.L'6kott'iotivfører· K, Johansen, (Protokol�
f�i·er). ;. 

.. .:: � . ·1 I t. • .:.. , • . 
• 

� � •. . : • 

. � 11�q���&:e:lu}t J_c�9.bi.;,,�_ød_ ]�J�01n.rn�- og me�-: 

de.Jte, al Genera1direkløren paa Grun:d af ·For
fald hav,de anmodet ham •Om at lede Forh&nd
Jingen. - Generaldirektoratet havde i Henho1d 
li l det givne Ti1sagn ·paa ny undersøgt pørgs
maalet om 2-M,an,dsbetjening .af Rangerloko.mo
ti verne paa Østerbro t., i Esbjerg Havn -01g 
H,anlCl.ers Havn.• iFor Østerbros Vedkommende 
har 1. Distrikt paa ny erklæret, at ,der ikke er 
Grund til at indføre 2-Mands-betjening af Ran
gerlokomolivel p·aa !Godspladsen, og har bl. a. 
fremhævet. at med tden forringede Trafik -er 2-
::ifan•d betjening for Tiden endnu mindre 'Paa
krmv t e111d ti<dlig,ere. 

Angaaen,de Rangerloko1moti vet i Esbjerg 
Havn hav.de 3. Di.striM udtalt. al Arbejdet her 
var saa ringe, al 2-1v.t:andsbe.tjeningen tværtimod 
snarere end at forøge Sikker.heden kunde tæn
kes at viJle forflygtige Ansvaret hos Føreren. 
Forholdene her var i,kke van keligere, end at 
een Mand kunde ·hotde ,det fornødne Udkig, og 
Udkigget vilde efter Distriktet Mening under 
disse Om læneligheder blive bedst med een 
Mand. 

I Rande11s tHavn vilde man gaa med til at 
give Rangerlokomc1tivet 2-Mand,sbetjening i Ti
den fra iI 1. 7 ,Ji1m. til 12 Md. og fra In. 3 Em. 
til 1Kl. 5 Em. Denne Foranstaltning vilde natur
ligvis me.dføre, a,t ,den Lokomotivfyrbøder, der 
gjorde Tjeneste som Fører fra KL 5 Fm. til 
KL 7 Em., fra det T�dspunkt, hvor en Loko
mo1ti vfører ov!,lrtog iFørertjenesten, maatte ud
føre Tjenesten som '2. M,an,d. 

Rich. Lillie: Vi Lakker naturligvis for, at man 
har vist os Forslaa:else ved pa:a ny at under� 
søge de her omtalte Forhold, men man maa 
v.(ldblivende hævde, ,at iFore.ningen, forjnden den 
havde .fremsat sine .Ønsker, nøje og kritisk hav
·de · genn�mgaciet -Kravene, o!Jg at man ans,aa ,det
for fulid-t ·f.ca:svarligt. at. fasth.o1de disse .
, _. Angaaende_ Østerbro her
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'DANSK [QKOMOTJV1iDENDE 
iDislri.kt en Mi for t,aaelse. Det er ikke Trafik
ken eller Arbej.det 'Paa God pladsen, ,som har 
foranledi-get v-0r Anmodning, men Hen.synet til 

ikkerheden; •thi ,Faremomentet -her ha,r for os 
været det be temmende. 

Det er rigtigt, naar det siges, at Trafikken 
nu er ringere; men det har ikke medført nogen 
lF-crrandring i Farem-0men.tet, her foregaar en 
Del Togkørsel, ,bl. a. føres vore kandinaviske 
Forbindelser tvær over porene paa God plad
sen, hvor den paagældende 'Rangermaskine ud
fører it Arbejde - for tod, at Generaldirekto
r.c1let ikke kunde �mødekomme vort Ønske, men 
vi har nu paa ny henledt Opmærksomheden paa 
F,crrholdene og herved advaret imod at lade 1 
Mand ud føre Tjene len 1Jaa denne Ma kine, det 
kan god,t være, der kan gaa flere Aar, inden der 
ker noget, men ·Hen ynel til det rej ende Pu

blikum og til det Per onale, vi repræsenter r, 
kræver, at vi her tiHader os at ige til i Tide, 
som vi nu ·ha,r gjort. 

At man i 3. /Di trikt har udtalt, al An var ,t 
vilde for,flygligedes ved 2-'Mandsbeljeningen af 
den -0rntalle Havnema kine, eller at Ud.kigget vil 
være bedre med 1 Mand kunde fri te til ".)l 
kraftigt var, rneJ1 naar iJJi lriktet har en saa
dan Mening om Lokom,e1tivtjeneslen. vil vi for
beholde . o ved anden (Lejlighed at kmnrne til
bage til den ag. 

I .Randers har man ,derimod anset ,det for 
nødvendigt al in,dføre 2-:�fandsbe,ljeningen 811 

Del af Tilden og saalede. imø,dekomme vor An
modning. Man an er det cm forsvarligt at 
lade Lokomotivet betjene af een �fand en Del af 
Tiden; del an er vi for at være uheldigt, men 
naar man som Hr. Kontorchefen anfører, vil 
degra,dere ,den fLokom-0livfyrb0der, der om tFø
rer har paabegynd,t Tjenesten OIID Morgenen til 
at være 2. Mand ·i Id.en Tid, iLokomotivet betjenes 
a,f 2 Mand. kan denne Ordnin,g muligt anses for 
hensynsfuld overfor 'Publikum, men ikke videre 
hensynsfuld -over for del stedlige !Personale, og 
Ordningen vil næppe skabe den fornødne Til
fredshed. Forøvrigt beviser lden f-crr-eslaaede 
Ordning, ,at !Foreningens Repræsentanter havde 
Ret, da vi ved en •hdligere æ'orha11Jdli.ng ud
talte, at talsbanerne anvendte de ek,saminerooe 
L-Okomotivfyrbøtlere som et Univer alvær.ktøj 
der kunlde bruge.s .til alt forøfaldende. 

Ordningen vilde ·gi.ve Lokoonotivfy,rbøderne 
en Indtægtsforringelse; man k,an ikke saaledes 
sætte en af de ældre [,atkomotivfyr,bøtlere til en 
Tjeneste, der ellers bliver uchlør.t af de yng.ste. 

A<t Ordningen kyldes parehensyn, for.staar 
vi, men v"ii maa unlderstrege, ,ait Personalet og
saa er .interesseret i, .at der ,sk.abæ Balance paa 
Budgettet, naar dette kun ikke sker ,paa den 
enkeltes Bekostning, og vi er kEar over, at naar 
vi rejser Krav som disse, ko ter det Penge, men 

man k.an dog ikke ganske lade Hensynet til 
iLokomolivfyrbødere ude af lBetTa·glning. 

Vilde hen tille;-at man lader dette Lo1komotiT 
betjene af 2 Lokomotivførere, saialedes, a,t 1 L-0-
komotivrt:yrbøder mel·der ig til Tjeneste som 2. 
Mand 'i Tiden fra Kl. 7 Morgen til '.Kl. 12 Md. 
-0g fra ,KJ. 3 Em. til Kl. 5 Em. -· ha:abede, at
Administrationen vilde stille ,sig im0dekommen
de heroverfor.

Kontorchef Jacobi: }I d Hen yn ,til Ø ter
:bro maatte Genemldirektoratet naturligvis, ,st0t
te ig til de Oplysninger. det fik fra sine sag
kyndige, og di se har , om sa:g,t vedvarende .an
set 2-Mandsbetjening som unødvendig. Ved Be
dømmelsen heraf haT Di triktet ikke - som af 
Hr. Lillie antydet - alene et •paa Trafikken og 
Arbejdet paa Godspladsen, men naturligvi ikke 
mind t haft ikkerheden ,for Øje. 

I Anledning af Hr. Lillies Bemærkninger hl 
3. Di trikts l(:ltalel er skulde Kontorohefen 
fremhæve, at der jo her kun var Tale om et 
!Skøn • over de konkrete Forhold ved det om
handlede 'Lokomotiv ved Esbjerg Havn, -0g at
det derfor er uberettiget derfra at drage no
gen anden · lulning end, at der paa <lelte Lo
komotil· er aa lidt ..Arbejde at udlføre, at en
Lokomolivfyrbød,er her narere vil genere.

Kunde ikke af Hen yn ,til de af Hr. [,illie 
anfør.ie Vanskeligheder fra Personalets ide gaa 
med til al sætte 2 iLokomotivførere paa '.Loko
motivet i iRanders Havn, men kunde tænke sig, 
at der da i ledet for en L-Okomotivfyrbø.der som 
2. Mand ·paa dette •Lokomotiv anven,dtes en ,kø
re.dygtig Remisea1rbejder. Under ,alle •Omstæn
digheder er Generaldirektoratets Tilbud natur
ligvis :betinget af, at agen kan komme i Orden,
uden at der af Persolllalet rejses nogen Van
skelighed.

flich. Lillie: Det af Hr. Kontorohefen stil
lede Forslag kan vi ikke gaa med til, der er i 
•sin T'id med :Maskindirektøren truffet en Ord
ning med Admini trationen om tArbejdssmænds
Anvendelse paa !Lokomotiverne, men forøvrigt
ved Hr. Kontorchefen meget vel, at det 1foll' os
er et Principspørgsmaal.

Kontorchef Jaco'bi mente ikke, iat der ved en 
saadan Ordning .skete noget \Brud paa ,de ved 
den af HT. Lillie omtalte Forhandling fastsl.aae
de Principper, idet denne tF'onhandlin.g saa vidt 
ham bekendt ikke omfattede ISpørgsrmaalet om 
Betjening af Rangerlokomoitiver. 

Ma.skimngemør Havmng bekræftede Rigtig
heden a,f KontorohefeDJS Opfattelse. 
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Rich. Lillie: Vli er ikke enige med Hr. Ma
skiningeniør Havning eller aned Hr. iKontorohe-

s s 
s 

s 
s 

s s 
• 

s 
s s 

., s s 
... s 

s 
s .. 

s s • s 
s 

s s s s 
s e s 

.;; 
s u 

s • s " 
., 

s 
s s -~ 

s 
s .s 

s s 
s 

• '> ... s s s 
s 

s 
• 

s 

s 
s .. • .., 

r 

,$ s 
• . 

a 

. 
\. s 



'DANSK lgKOMOTIV 1i DEN DE 
fon i-deu Opfattelse, vi kan ikke se bort herfra, 
forøvrigt er det en dyrere Foranstaltning end 1 
Lokomotivlfyrbøder og en iringe Assistanæ, -
maatle vedblivende mene, at man kunde tage 
den Udgift, som 2 iLokomotivfø.rere ville betyde, 
8ynes, ait Generaldirektoratet stillede sig for lidt 
imødekommende i denne Sag. 

Henstillede, at man paa ny overvejede !For
eningens Anmodning for denne Maskines frem
tidige Betjening. 

Kontorchef Jacobi kunde ikke tænke sig, 3,t 
en ny Overvejelse vilde ·bringe andet Resultat; 
kunde Foreningen ikke gaa med til det .stillede 
Forslag eller det subsidiære, vilde Administra
tionen tage AillSvaret f.cir at lade dette Lokomotiv 
køre vide-re med 1-Mandsbetjening. 

Rich. Lillie: Jeg skal ikke nu komme nær
mere ind ,herpaa, men jeg vil gerne henstille, at 

pørgsmaalet, forinden det afgøres, forelægges 
Hr. Generaldirek-tøTEm, og -at ban maa blive be
kendt med, hvorledes Personalet og Foreningen 
ser paa det foreliggende. 

Kontorchef Jacobi gav Tilsagn her-olill. 

iHermed sluttede For,bandlingen. 

K. Jacobi. K. Johansen.

�an vil maaske erindre, at General
sekretæren paa det forrige Møde bebudede 
en evenituel Undersøgelse af hvorvidt man 

kunde opreholde to Mands Betjeninger i 

det Omfan,g, som nu finder Sted, og paa 

Baggrund herruf maa forment-lig Resulta
tet af de lo førte ForhandUnger betegnes 
om meget gunsti�t, men i Realiteten var 

det et ma�ert dbytte. - Al,le Steder mær
kes paret·ende11Jsen, og det ,berømmlige 

Udv.alg, som var n d�at i 1922, foretog som 
bekendt en Lynfomne hele Landet over 
og uendelig mange Ting fik de Øje paa 

o-g foreslog ændret eller trøget eller un

derkastet en Und,ersøgeli.se. Men natur

ligvis fandt de Herrer det ikke opportunt
at henlede Opmæriksomlheden paa den
Masse Lokomotivfy:vbødere, •der Aar ud og

- ar ind maa udfore Lokomotivførertjene
ste .paa Rangermaskinerne. Det laa elv

fø:lgelig helt uden for deres Opg.ave. Selv
om de nu har et det, og selv om de skulde

mene, ,at det burde forandres, sa:a tjente 
det ikke den Opgave de havde, men under
haanden kunde en .passende Bemærkning 

have været fremfort herom - akkurat lige 
saa godJt som en Udtalelse anga.aende to 

M.an,ds ,Betjeningen.
Det er alligevel saaledes med de Folk,,

der rangerer, at de har et v1st Ansvar som 
Førere, for hvilke der ikke ydes dem no
get som helst Vederl,ag, men tvertimod km 

det hænde, at de faar Kærligheden at føle, 

hvis der skulde sike et Uheld for dem. Det. 
er en Mening1slesbed .at opret\holde denne 

Ordning, og her havde det været rart .at 
høre et borgerligt Ord. 

Vi har den Opfattelse, at denne Uret

færdig\hed bør ændres, og Organisaitionen 
har derfor ogsaa ,stadig fat i de Traade, 

der for'haaibentlig kcan bevirlke en Foran
dring, men ogsaa med Hensyn til .to Mands 

Betjenirugen ser Organisationen fortrøst
ningsfuld paia en Undensøgelse, det skal 

nok vi e ,sig, .at der hvor den er in<liført, 
har den svaret itil Forventningerne og gi
vet det Plus i sikkerhedsmæssig Henseen
de, som netop var en af Fo:mdsætningerne 
for lndfør,el,sen. 

JUBILÆUMSFESTEN. 

Opmærksomheden henledes paa, at de 

af Afdelingerne til JUJbilæumsmødet valgte 

Repræsentant�r, for saa vidt <le ønsker at 

deltage i Festmiddagen, i Lighed med øv

rige Medlemmer omgaaende maa meddele 
det.te til 1Foreningens Kontor, Ny Vester
gade 7, Købenillavn B. 

Endvidere maa main af Hensyn til Ar
rangementet have Oplysning om, hvorvidt 
Repræsentanten deltager med Dame. 

amtidig meddeles, at Foreningens 

Kontor paa Jubilæumsmødedagern den 24. 
Januar er lukket for al Ekspedition. 

Bestilte Billetter til Festmiddagen kan 

afhentes .paa Kontoret indtil Onsdag <len 
23. d.s. Kl. 4 Em. - Billetter, der ikke er
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEND'E 

atihentede til den Tid, kan afhentes i Mø
delokalet, Indu, triforenings-Bygningen, 
Y æter bro gade, København, senest Tors
dag den 24. d . Kl. 3 Em. 

Tegningen til Deltagelse i Festmidda
gen er bindende, for aa vidt den ikke er 
�nnuleret senest den 21. ds. Kl. 4 Em. 

Efter Fe tmiddagens · lutning den 24. 
ds. Kl. ca. 11 Em. vil der være Adgang til 
Deltagelse i Ball13t og øvTige Fæiligbeder 
for Medlemmel' med Damer, der er før� 
hindret i at deltage i Fe tmiddagen. End
videre er de-r Adgang for alle Medlem
mers voksne Børn. 

Billetter hertil a 1 Kr. 50 Øre pr. Del
tager faas ved Henve-ndelse til Kontoret 
efter den 20. Januar. 

SKATTEBLANKETTEN. 

I Li0bed med foregaaende ar bringer 
vi atter i Aar en Ovemi0l over Lokomo
tivmændenes Indtæ0,ter i Kalenderaaret 
1923. 

Vi undlader il ke amtidig ait henlede 
Opmærk omheden paa Be temmel erne 

a 

LOKOMOTIVFØRERE 

Grundløn 3000 Kr. gifte- 4-:i4CJ 
ugi flc lo-::170 

ugift under 35 Aar ,.n7 

1 Alderstillæg a 300 Kr. gifte 4 45 
ugifte 4670 

ugifte und r 35 Aar 4577 

2 Alder tillæg å. 300 Kr. gift 5155 
ugifte 4,980 

ugifte under 35 Aar 4 7 

LOKOMOTIVFYRBØDERE 

Grundløn 2100 Kr. gifte 35 9 
ugifte 3414, 

ugift under 35 Aar 3333 

1 Aldertillæg a 150 Kr. gifte 3739 
ugifte 3564 

ugifte under 35 Aar 34 3 

2 Alderstillæg il. 150 Kr. gifte 3917 
ugifte 3742 

ugifte under 35 Aar 3655 

3 Alderstillæg il. 150 Kr. gifte 4067 
ugi (te 3 92 

ugifte under 35 Aar 3805 

Lov om Indkomst- o.g Formueskat til Sta
ten af 10. April 1922 a;ngaaende de Fra-· 
drag, det er 1berettiget at foretage i den 
skattepligtige Indkomst. 

. Man er sa,alede berettiget til at fra
drage de Beløb, der svares ,til. Pen,sions
ka::ssen. - Hertil fradrage 2¼ pCt. af 
Grundlønnen + A1derstillæg. 

,For -dem, der 'har øn ket at •bibeholde 
Pen ion retten af Kørepengene fradrages 
for Lokomotivforerne 5 pCt. af 500 Kr. og 
for Lokomotivfyrbøderne Vedkommende 
5 pCt. af 250 Kr. 

Endvidere er man berettiget til at fr:a
drage de Beløb, der svarer til Syigeka12sen,' 
nemli-g 1 ¼ p,Ct. af Grundløn + Alde1,s
tillæg. - Der betale ikke <til Pensionen 
eller til ygekassen af it dtillæg, Kon
junkturtillæg eller Dyrtidstillæg. 

Endddere Beløb, der anvendes til Liva
forsikring lykkes- Invaliditet forsik
ring, der sammenlagt med Fradrag til 
Pen ion o. . v. ikke maa 0Ye1�tige 400 
Kr. aarlig. 

luttel1g er det .berettiget at fradriage 
d Beløib, der er udredet i per onli0e pa,a
ligned ka;tter. 

AabPnraa Vojens 

b d 
Hade1·slev Tinglev Skelde C Sønderborg Paddeborg 

Tøndn Løgumkloste1· 

41.25 4335 4095 4552 le4CJ5 4.130 
4250 4160 3920 4.377 4.;2 0 4055 
4157 4067 3 27 42 4 41 7 3962 

4-725 4635 4395 4 52 4755 4-530
4-550 4460 4220 4677 /15 0 4355
4457

, 
4367 4127 45 4 44-87 4262

5035 4945 4705 5163 5065 4 40 
4860 4770 4530 49 7 ,. 90 4665 
4767 4677 11437 4894 4797 4572 

3469 3379 3139 3596 3499 3274 
3294 3204 2964 3421 3324 3099 
3213 3123 2 83 3340 3243 301 

3619 3529 32 9 3746 3649 3424 
3444 3354 3114 3571 3474 3249 
3363 3273 3033 3490 3393 316 

3797 3707 3467 3924 3827 3602 
3622 3532 3292 3749 3652 3427 
3535 3445 3205 3662 3565 3340 

3947 3 57 3617 4J74 3977 3755 
3772 3682 3442 3899 3 02 3577 
3685 3595 3355 3812 3715 3490 

16 

.t\ 

(1 



�ANSKfQKOMOTIVliDENDE 
PROTOKOL 

,over Forhandling fforsdag den ti. December 
1923 mellem Generaldirektoratet for Statsba
nerne og Jernbaneorganisationernes ·Fælles-,. udvalg. 

Forhandlingsemne: Udkast til nye Ferie
i:egler. 

Til tede -var 
/pr Generaldirektoratet: 

Generalsekretæren, 
(Kontorchef J acobi og 
iFuldmægtig Høg gaard. 

I pr Fællesudvalget: 
Fc-rretnin•gs.fører ,Ch. Petersen, 
!Lokomotivfører Rich. Lillie. 
Konlrolør A. Ohmeyer, 
Værksled arbejder Laur. Hansen, 

-Værksted arbejder -H. P. Christensen og
. A sisteul A. C. Guslavsen (I rolokolfører).

· Generalsekretæren: Tje,ne lemand loven gi
ver Tjenestemændene Ret til .Ferie, og denne
Ret nødvendi(l'gør, at vi faar ud ledt nogle Reg
ler vedrørende Tildeling af Ferie. '1lel Udka t
til Regler, om er tilsendt ,Organisatio,nerne, er
Re ultalel af Forhandlinger imellem Etaterne
o-ft kal nu efter ]< orhandlingsreglerne behand
le her, hvorefter agen kal forelægges for
Lønning raadet og -Ministeren. Jeg vil ,bede
Orga,ni ationerne Repræ enlanter udtale sig.

h. Petersen: Vi tb.ar drøftet Ud-kastet ind
gaaende i Organisationerne, og vi var alle me
get forbavsede over IndhcJdet, idet Reglerne 
nærme l yne 1tilretlelagt under Hensyn til
Forholdene i de andre Etater. Vi nærer ad-
°kellige 0.nsker om [Forbedringer i de lllugæl

<iende Regler, men finder ikke, at Tidspunktet 
nu er belejligt til at komme frem med disse, 
og derfor vil vi nøje med at fremføre det Øn
ske, at de Regler, der gælder nu, bliver fast
lagt, .fremfor det -Forslag, vi har modtaget. Al
lerede i parekommissio,nen blev der gjort op
mærksom paa Jernbaneetatens Personales sær
lige tilling derved, al del som ingen andre 
maa være til '1lis-position Dag og J at, saa-vel 
paa øn- og Helligdage som paa Hverdage, 
og delle tog Kommis ionen o,gsaa Hensyn til 
i sin Betænkning. Organisationerne har ikke 
drøftet Enkelthederne, da vort principale Øn
ske maa være at beholde de nugældende Reg
ler, elv om der har været Ønsker fremme om 
iF•orbedringer. Dog vil jeg ,bemærke, at vi be
stemt maa modsætte os at skulle søge .Ferieu 
inden 1. Februar, ligeledes at Placeringen i 
Lønning_sklasser samt Tjenestea1der skal være 
afgørende fur Ferien1 T,ildeling; dette sidste 
vil i mange Tilfælde betyde, at yngre Tjeneste
mænd aldrig vil kunne faa Ferie sammen med 
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deres skole øgende Børn. !Fristen f-Or Indsen.; 
delse - den 1. iF'ebruar. - ;vil volde .Admini
strationen store [Besværligheder og vil ikke væ
re til nogen B�lryggelse for · Per.sonalet, · da. 
tjen tlige Forhold sikkert vil bevirke, al bevi�
get Orlov ofte vil blive inddragel. Vi kan som 
agt ikk tiltræde Ud.kastel, -0g hvis Admini

·str.ationen ikke •pa.a engang vil lægge sig ud
med hele Personalet; saa hør de .fore.slaaede·
Hegler ikke sættes i Kraft, saa mege't mindre
,som der jo her ikke er nogen Penge at spare,
og det derfor vil føles om Chikane overfor
Per onalet. Maaske kunde der for enkelte Løn-,
ning kla er - fra 10. -Og opefter - for hvilke
Afløsning forholdene ,kan være vanskelige, fask.
ælle nogle Regler, me.n i -del tore o,g hele

ønsker l'i ik,ke nye Regler nu - ikke for.cJi vi
er tilfredse, men fordi det jo ikke kan nytte a:t
tænke paa at opnaa For,bedringer. Man for
langer, al vi skal ·øge Ferien mange Maaneder
forud og vil tildele o Ferien samlet. Det kan
vi ikke indgaa •paa og beder os forskaanet
derfor.

G-c11øralsekretæren: Jeg forslaar, at Orga
nisationerne Ønske er, at de maa beholde de 
gæl.cJcnde midlertidige ,Regler, men disse er saa 
kortfattede, at Adminislrati,onen har savnet 
t�pplerende Bes'lemmelser, og saadanne kan 

ikke undværes. Hvad ,den fremførte Kritik an
gaar, gaar denne jo nærmest ud paa, at Per-
onalet ikke øn ker •Ferien samlet, og Hr. Pe

tersen gjorde c,pmærksom 'Paa, at man i pare
kommi. ionen havde været klar over, at clet 
'kunde medføre visse Vanskeligheder a,t give 
Jernbanepersonalet en samlet -Ferie. ·Kommis-
ion betænkningen i.ndeholder gan ke vi ls intet 

herom, og talsmini teriet har udtrykkeligt ud
talt overfor Generaldirektoratet, at ,det maa væ
re en almindelig Regel, al ·Ferien gives samlet, 
hv-c,r ikke ærlige 'Forhold berettiger lil Afvi
ge! e herfra. Fra anden ide har jeg imidler
tid bragt i Erfaring, at det er rigtigt, hvad Hr. 
Petersen her har fremført. Jeg kan ,ogsaa godt 
erken,de, at der er nogen Ji'or kel paa talsba
nerne og de andre Etater i den omhandlede 
Henseende, og jeg mener da ogsaa, at vi skal
,kunne komme lil Enighed paa dette Punkt. ,Ad
ministrationen har ikke haft til ·Hensigt at for� 
trædige Per onalet; vi maa efterkomme -de fast-
alle Regler, men vil gøre det saa merlefrit og· 

saa godt om muligt. Jeg kan godt gaa med 
lil, at iBeslemmelsen om at søge Ferie inden en 
bestemt Frist udgaar, idet jeg dog maa for,be
holde mig, at den genoptages, hvis ,det viser 
ig, at den ikke kan undværes. 

Ch. Peter en: Efter dis e dtalelser tror 
jeg, at der er en Mulighed for at kunne drøfte 
Sagen videre. Vi beholder altsaa de nuværende 
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'DANSK [QKOMOTIV 1iDENDE 

Be. tem.melser for Fremsættelse af Ønsker om 
Ferie, o,g denne skal ikke gives samlet. 

Ohmeyer: .Hvad anga.ar amlet J!'erie, er 
Orga.nisati·onernes Stilling ganske ens; jeg øn
.sker dog med det samme at nævne, at der, som 
bekendt, findes el Andragende fra Jernbane
foreningen om forud planlagt ,Ferie, men det 
stammer fra et Tid punkt, hvor det var saa .at 
sige umuligt for Personalet ,overhovedet at Iaa 
·Ferie. IHvi pørgsmaalet »&mlet Ferie« .nu
bringes ud af Forslaget, vil der inden for Jern
baneforeningen findes Grupper, for hvem nogen
Fastlæggelse af Regler om Planlæggelse kunde
være ønskelig. Jeg tænker paa det Personale,
til hvi Aflø ning der kræves særlig Fagud
danne} e. Det her omtalte Per anale har paa
de større lationer allerede i længere Tid prak
tiseret en Ordning gaaende ud ,paa, .at den en
kelte begrænsede sin ,Ferie saaledes, at hele
Personalet opnaaede en ,Del af den dem tilkom
mende ,Ferie i · o.mmerliden. En Ordning, som
stadfæstede dette og tog de mindre tationer
med her ind under vilde tilfredsstille Jern
baneforeningen, hvi Ønsker gaar ud paa, at 
Ordningen kun skal gælde fra 10. Lønnings
kla e og opefter. Jeg skal ganske henstille,
om dette skal i Ordreform eller ,kan ordnes paa
anden �faade. Det, at ,Forholdene ikke har
været helt daarlige i de sidste Aar, ka'.n ikke
virke beroligende, da der let kan indtræffe �t
eller andet, om gør Begrebet Sommerorlov il
lusorisk.

(Fortsælles.) 

DAMERNES INDSAMLINGSLISTE 

BIDRAGSLISTE OVER INDSAMLINGEN TIL ET 
FORENINGSBANNER 

Haderslev. 
·Lokowolivførerhu truerne J. Jen, en Kr.

2.00, L. Lorentzen Kr. 2.00. 
Aabenraa. 

iLokomotivfører- og LokomotivfyrlJøderihu
slruerne A. Ra•sml sen Kr. 2.00, D. _ iel'sen Kr. 
1.00 Ol en Kr. 1.00, 11adsen Kr. 1.00. 

Lunderskov. 
[,okomotivførerhu tru me· C. A. Kristensen 

Kr. 1.00, H. PelertSen Kr. 1.00, E. Ni,s en Kr. 
1.00, K. K. Hinge Kr. ,1.00, Raahkæ Kr. 1.00. 

Lokomotivfyrbøderhustruerne J. A. Jensen 
Kr. 1.00, C. Therkild.sen Kr. 1.00, F. Hollenfer 
Kr. 1.00, L. Nielsen Kr. 1.00, C. Gjørtsvang 
Kr. 1.00, A. :M. Aagaard Kr. 1.00. 

Korsør. 
LokomotivfY'J."bøderhustruerne P. A. Jensen 

Kr. 2.00, K. Albeck Kr. 2.00, IK. Treu Kr. 2.00, 
H. 1 iel en Kr. 2.00, K. Larsen Kr. 2.00, V.

1 

ThO'lll en Kr 2.00, A. Hansen Kr. 2.00, N. P. 
?\1iel en Kr. 2.00, P. K. ielsen 'Kr. 2.00, . P� 
Frederiksen Kr. 2.00, J. K. Ol en Kr. 2.00, V-01-
mann Han en Kr. 2.00, A. E. Gu.staf.sen Kr. 
2.00, A. C. Hansen 'Kr. 1.00, J. P. Lar en Kr . 
2.00, H. M. Jeppesen Kr. 2.00, R. J. Malmgaard 
Kr. 2.00, J. Birk:bo Kr. 2.00, H. lsraelsen ,Kr_ 
2.00, 0. Thiesson Kr. 2.00, E. Jen,sen 'Kr. 2.00, 

T. A. C11ristianoon Kr. 2.00, J. Wittenberg Kr. 
2.00, A. iNie1 en Kr. 2.00, J. V. Mad,sen Kr. 2.00r 

PedeTsen Kr. 2.00, Kri tensen Kr. 2.00, Madsen 
Kr. 2.00, A. Arudersen Kr. 1.00, V. ørensen Kr. 
2.00, C. A. Ra mu sen Kr. 2.00, A. E. Giithler 
Kr. 2.00, Th. Han en iKr. 2.00, T,h. OJ.sen K!'. 
1.00, }{_ Je.n. en Kr. 2.00, 0. Olsen Kr. 2.00 -
Frk. Jensen Kr. 2.00. 

Randers. 
lokomotivførerhustruerne H. P. Han en Kr. 

3.00, A. }{ikkeisen Kr. 3.00, J. Haderslev Kr. 
3.00, A. Jensen 'Kr. 3.00, C. Magen• en Kr. 3.00, 
P. C. Jen en Kr. 3.00.

Lcrkomotivfyrhøderhu.struerne , . Blach Kr.
2.00 'K. :M. øren en Kr. 2.00, A. C. Andel'Sen 
& Dat.ler Kr. 4.00, H. :Momme Kr. 2.00, A. 
Qvi I rKr. 2.00, -L. E. Kristensen Kr. 2.00, E. 
K. Henrik en Kr. 2.00, T. Thøgersen Kr. 2.00,_
H. Andersen Kr. 2.00, F. G. Brund Kr. 2.00,
H. J'riis Han en Kr. 2.00, K. :M. 1 ieJ.sen Kr.
2.00, . P. Petersen Kr. 2.00, K . .Han en Krr.
2.00, I A. Petersen Kr. 2.00, . Petersen Kr.
2.00.

Ro kilde. 
Lokomotivførerhu truerne Klem Kr. 2.00, 

C. 0. Jørgensen KT. 2.00, I. C .. Larsen Kr. 2.00,
F. Peter en Kr. 2.00, G. Dreyer Kr. 2.00, L.
Jacobsen Kr. 2.00, N. Clui lensen Kr. 2.00, B.
Kone !Kr. 2.00, - Frk. . Koue Kr. 2.00, -
PaLstrup,Kr. 2.00 Kirchman.n Kr. 2.00, Voldby
Kr. 2.00, Knudsen Kr. 2.00. 

Lokomotivfyrbøderhu truerne iKr. 12.00. 

ønderbo·1·g. 
Lcikomotidørerhustruerne C. Han en, J. 

Ohlsen A. Høyer, M. Schwalm, J. Høegh Olsen, 
C. Fournaise ja]l !Kr. 12.00.

Lokomotivfyrhøderhu truerne Kr. 10.00.

Thi led. 
<Lokomotivfører- og Lokomotivfy,rbøderhu

truerne Kr. 24.00. 

Esbje111.· 
:Lo1komoti,vførerhustruerne Kr. 36.00. 
Lokomotivfyrhøderhustruerne Kr. 24.00. 

Kaln11dborg og Holbæk. 
Lokomotivførerhustruerne Kr. 18.00. 
Lokomo1ti v:fyrbøde1,hustruerne 35.00. 
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'DANSK fQKOMOTIV1iDENDE 
.Skelskør. 

1Lokomotivfyrbøderhuslruerne Høbo Kr. 1.00, 
Nielsen IK.r. 1.00. 

Orehoved. 
Lokomotivf. P. A. Jen ens Hustru Kr. 2.00. 

Skanderborg. 
Lcikomotivfyrbooerhu truerne A. Lar en Kr. 

3.00 . Heldt Kr. ·3.00 Gjøde en Kr. 2.00, J. 
Jen.sen Kr. 2.00, IF. V. Jen en Kr. 2.00. 

Kbhvn. Gb. 
Lokomotivførerhustruerne L. M. chmidt 

Kr. 2.00, Carlquist Kr. 2.00. ,F. _ iel en Kr. 2.00, 
iH. M. Niel en Kr. 2.00 Grauballe Kr. 2.00, K. 
Johan en Kr. 2.00, P. M. Kohl Kr. 2.00 A. G. 
Lar en Kr. 2.00. K. A. Hansen IK.r. �.00, 'K.ajsen 
Kr. 2.00, Ven-delboe Kr. 2.00, P. Johan en Kr. 
2.00, H. J. Ha.uisen, Kr. 2.00, E. M. Pete:r,sen 
KT. 2.00 C. M. Cbri ten en Kr. 5.00, C. M. 
Højer Kr. 2.00, 0 . .Abkjær Kr. 2.00, H. Kano 
Kr. 2.00, �I. Kas inger Kr. 2.00, C. C. Frede
rik en Kr. 2.00, A. '.fad en 'Kr. 3.00, A. Vallen
tin Kr. 2.00, F. L. Frederik en Kr. 4.00, V. 
T,hom en Kr. 2.00. 0. Dahlin Kr. -.00, V. 0. 
Rans n Kr. 2.00, A. Kjølhede Kr. 2.00, H. C. 
1 iel en ·Kr. 2.00 J. C. •Børge en Kr. 3.00, J. 
Lo e Kr. 2.00, K. J. to!� ner Kr. 2.00, R. C. 
Peter en Kr. 2.00, E. Mathie en Kr. 2.00, A. B. 
Iar en Kr 2.00, E. .kag.aand Kr. 2.00, T. J. Han-
en Kr . .2.00. F. P. 'Børge en Kr. 2.00, E. Peder
en Kr. 2.00 C. H. lrubberg KT. 2.00, A. R. 

Bc1rg Kr. 2.00, IR. ,p_ iR.a rnu sen Kr. 2.00, E. 
Andrea en Kr. 2.00, M. iRinnov Kr. 6.00, V. 1C. 
Je persen Kr. 2.00, A. ønderg.aard Kr. ·1.00, 
Franklin Niel, en Kr. 2.00, K. Ohri, tenisen Kr. 
2.00, E. C. Chri tensen Kr. 2.00, J. A. Jensen 
Kr. 2.00, E. 0. Thomsen Kr. 2.00, iHelmer Kr. 
2.00, Conrad en Kr. 2.00, C. 1L. Petersen Kr. 
2.00, J. •C. ielsen Kr. 2.00, IM. Rasmussen Kr. 
2.00, •L. tA. Børge,sen Kr. 2.00, 0. M. Henri.lk-sen 
Kr. 2.00, A. Hammershøj Kr. 2.00, 1P. Haru;en 
Kr. '2.00, G. 0. •Lund 'Kr. 2.00, C. Ohristensen 
Kr. 2.00, . V. LPetersen Kr. 2.00, . V. Ander
sen Kr. �-00, tA. W. Jørgensen Kr. 2.00, E. 
Jespersen Kr. 2.00, . E. Larsen Kr. 2.00, J. 
D. Knudsen Kr. 2.00, C. 0. ,Han en Kr. 2.00,
P. Petersen Kr. 3.00, J. IH. Jen en Kr. 2.00,
A. C. chullz Kr. 2.00, iH. truhberg Kr. 2.00,
Liljekran,s Kir. 1.00, M. Henrik.sen Kr. 2.00,
L. N. ielsen Kr. 2.00, A. iBarn,stein Kr. 2.00,
N. Andersen Kr. 2.00.

Frkn. 'Il. Schmidt Kr. 1.00, :Højer 'Kr. ,1.00,
Kann Kr. 1.00, D. 1Hansen Kr. 2.00, E. An
dTeasen Kr. 1.00, A. Søndergaard Kr. 1.00, -P. 
Helmer Kr. 2.00, A. & tL. Conradsen 'Kr. 4.00, 
B. Hammershøj Kr. 2.00, .Agerahøj Kr. '2.00,
T. & U. •Petersen Kr. 4.00.

Lokom-0tivfyr-bøderhustruerne Kr. 60.00.

Kblwu. Ø . 
Lokomotiv[ørerhuistruerne Aug. Chri Lensen 

Kr. �-00, R. Lillie 1Kr. 2.00, E. Hansen Kr. -.00, 
�[. E. Jen en Kr. 2.00, iM. IMartini KT. 2.00, 
H. J. iHan en Kr. 2.00, V. An-drea en Kr. 2.00� 
W. Hessner Kr. 2.00, 0. E. Poulsen Kr. 2.00,
H. C. Poulsen :Kr. 2.00, A. Unschuld ·Kr. 2.00,
E. nschuld Kr. 1.00, E. !Bcirup KT. 2.00 E.
Andel' en Kr. 2.00, A. G. Andersen Kr. 2.00,
E. n,de1 ,;en Kr. 1.00, A. 'fan.km.ar Kr. 2.00,
K., pøer Kr. 2.00, E. Meng KT. 2.00, J. K. Jen-
en Kr. :2.00, V. M. Bundgaard Kr. 2.00, Toh.

Ruelykke Kr. 2.00 E. Poulsen Kr. 2.00, R. L.
Bendixen Kr. 2.00, ,Clemmen en Kr. 2.00, Johs.
Chri l nsen Kr. 2.00.

,Fr'kn. Tankmar Kr. 2.00 1Florentz Kr. 2.00, 
pøcr Kr. 1.00. 

,Lokomoli,vfyrbøderhustruerne ·M. -leffen en 
Kr. 2.00, .P. Jen.sen Kr. 2.00, ønderkøge Kr. 
2.00, Han en Kr. 2.00, ohæbel Kr. 2.00, 
Jensen Kr. 2.00, . Møller Kr. 2.00, '1. Jen, en 
Kr. 2.00, C. Asp Kr. 2.00, P. C. Jen n Kr. 2.00, 
1[. Olsen 2.00, E. Bentsen Kr. 2.00, IK. Tof,t Kr. 
1.00. W. Jeppesen Kr. 1.00, E. Jensen Kr. 1.00, 
W. ,Berg Kr. 1.00 G. '.Fie borg Kr. 1.00, A.
Borcher Kr. 1.00, A. Jen en Kr. 1.00, A. ø
ren en Kr. 1. 0, G. Christen en Kr. 1.00.

1Med de tidligere indkomne Bidrag ialt Kr. 
21 4.00. 

Rettelse til f arrige Liste. 
Under lagelse er opført 1F. Han·sen - skal

være IF. &fad en. 

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. Fehruar kan følgende LokO'lllJ()tiv
førere fejre 2'5 Aar-sda,gen fuir deres .AnsætteLs� 
som Lokornotiwnænd: L. Andersen, Jernbane
gade 9, Roskilde, N. Andersen, i.Absalonsga.ds 
20, lagel e, -0g A. J. Hansen, •Bøgely•, Gl. 
Banegaar-d,svej 'Helsingør. 

... 

LOKOMOTIV LITRA S. 

aaledes bliver den tjenstlige !Betegnelse for 
den nye 1LoikoonotivtY!l)e, som vil indgaa i Sfa,ts
banernes Lokomotivpark i Aaret •1004, og hvoraf 
der foreløbig skal leveres 2 tk. fra Firmaet A. 
Bor<sig i Berlin. 

19 

Det nye Lokomotiv er en -trekoblet Tender
ma,sk.ine med en tohjulet -01g en firehjulet Truck, 
henholdsvis under Foreruden og under Bag-
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'DANSK fuKOMOTIVliDENDE 
enden (Type 1 C 2). Det bygges for overhedet 
D'a-m p med tre 'Cylindre (Trilling y ternet) og 
med ,følgende Hoved<limensioner: 
"'' ; 

:Q'dberørt For'drumpning flade . . . . . . J 21 m'
I�dberørt, Overhooer-1Hedeflade . . . . . . 4-6 • 
��steareal . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2,4 • 
Cv lintderdiameter .. ............ 3 X 430 mm 
�13:glængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 • 
:Q,rjyhjulsdiameter ................ 1730 • 
A<lhæ ion, væ"t .................. ca. 48 T-oins 
Kulbeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 • 
Vandbebol<lning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 m3 

1 [askinen er i Detailkonstruktionen holdt tæt 
opad ,det trecylindrede Persontogslokomo•tiv, Li
tra R, og del trecylindrede Godstog lokomotiv, 
Litra H. 

l;-.JDHOLDSFORTEGNELSEN 
tor Dan k Lokomotiv Tidende 1923 vil bli,·e 
optaget i næste Nummer.

JULETRÆSFEST. 

JuJef ten, der lwldte den 11. Ja,nuar d. A. i 
i Østergaide 'Hotel, fik et gan, ,ke udmærket 
Forløb. ' Fra Kl. 7 til KL 10 var Festen helliget Bør
nene. og efler en mellemliggende Pav,se og ind
til Kl. 2 � at deltog og aa <le Voksne i •Festen 
med Dans og •Ly lighed. 

Hensigten med di, e Lin•i r skal ikke være 
n,oget iForsøg paa i Detailler at udmale det 
upaaklagelige Arrangement, men maa nærmest 
betragt s om en HyLdest til Festudvalget og 
en Pris for det. "-ede amkvem og Forhold mel
lem Lokoførere og iLokofyrbødere i den jy<lske 
Hovedstad, hv.or man endnu i Mod,sætning til 
københavnske Afdelinger kan more ,sig glimren
de i hverandres el kab. - Det vi le denne Fest 
nemlig, stemning fuld. nobel og gemytlig, som 
?r,Il var, '" den store Tilslutning. Børnene var 
Jublende _ glade, 00' vi Vo:ki ne har kun al god 
Grund til og, aa at være tilfred med Festen 
som det ny Festudvalg fortjener megen Ro, o� 
Tak for. Men ogsaa de mange Deltagere for
tjener Tak fordi de i aa tort Tal bidro," til 
Festen , torartede Forløb. Dog fortjener e;dnu 
•�t. Hold ruf Mænd• en ikke ringe Tak, nemlig
dHrr. Lokomotivme tTe, der lagde et tort og 
f.ol)tjen&lfuld l Arbejde for at . skaffe alle fri, der 
�n kede.at deltage i iE' sten. 
. J. ,, . Julenisse 

-·'. '·tie',. 'køb�rihav�1 ke "Lok'6n;i.otivfy1·bødere af
holqt Ju1etr� den· 2,. Jåip.ua:r i Fi:aandvarr'lcer
hlJ:le11ingen·. Ki'6hp:Vin. en, gad� 17'. Da vi alle var' 

samlede, forte Jule.ni en •Børnene ind .i alen. 
til Lokomotivmændenes Mas11ch, hvorefter Nis
'en morede Børnene. Kl. 7 var· der en meget 
morsom Tryllefore tilling, -SOIJIJ. gjorde megen 
Lykke hos unge 0" gamle. Klokken fik !Bør
nene Chokolade, Godter og en lille �k.s Gave. 
Derefter Bal for Børnene til Kl. 10. · aa tog de
Vok-sne fat med en ,sa·aidan Kraft, at Klokka-n 
hlev 4 i,nden ide ·var .færdig. Da de kiltes var· 
de alle klar over, at man ingen leder kan m-0ire
sig med sin kat e-n Na,t,, om na;ar Lokomotiv
fyrbøderne holder J ulelræ. Jeg viI rette en Tak 
til Maskiningeniør ohmidt for -den gode For
sLaaelse og \i en lighed man mø,der. naar man 
kommer og Yil have Hjælp. Samtidig vil jeg 
og aa tak,ke 1.-crkomotivme ter Clausen, om og
saa altid er en Mand. vi ved nok skal lægge, 
vor Tjene te ug gi,·e ·aa rncg n Fritid som det 
er ham mulig, '.ur at vi alle kan komme med. 
til Y0rt Julelra·. 

Th. Chrisle11sen. 

Lørdag den 5. Januar afholdt �yborg J..oko
fører og Lcrkofyrbø er Afdelinger in aarlige 
Juletrrosfe, t paa In-du, trihotellet. Præci Kl. 7 
mar cherede ca. 150 Børn med Fe tudvalgets 
Formand Hr. Lokoforer Anderse,n i picl. en ind 
i den festJig smykkede, al. hvor et mægtig stort 
og mukl pyntet Juletræ var den før te Over
raske! e, der modte Bornene. enere kom ·der 
adlskillige andre Overra ·kel er, som imponerede 
baadc Voksne og Børn, bl. a. for kellige tyk
ker, om opførte · paa cenen. om gjorde vold
som 1,yk,ke ho alle. For Børnene va•r vel Jule
ni en den. der ,bød paa de bedste og s,tønstc, 
Overra kel er i Form ar[ Godter erg Appel iner. 
Naar denne Juletræ fe l forløb aa glimrende, 
skyl døs det .Fe lu-dvalget. En Tak for ,den muk
ke og fornøjelige Aften, vi tilbragte sammen. 
med 'Hu truer og ,Børn. am,ticli" bringes Hr, 
Thygesen en Tak for del Arbejde, han hair lagt 
ved I. cene ætlel en af <le tyk:ker, der gik paa 

cenen. 'En Tak til Julenissen og til dem, der 
oplraaclte paa cenen: der var ikke parel paa 
Kræfterne: ,de gjorde clerns yderste for at more 
-aavel Børn ,scrrn Voksne.

Til lut vil jeg bringe d'Hrr. Lokomotivme'
stre en fak for det Arbejde, de 17jorde ved at 
skaffe Fri.hed til ca. 70 pC!. af Afdelingen-s 
:'i1ecllemme•r til Juletræ fe ten. 

En Deltager. 

· Juletræ a,fboldtes Lørda" den 5. Januar af
Lokoifører og Lokofyrbøder Af-delingerne i Ran
der. Kl. 7 gik Dørene •O'P for ca. 75 Børn, so.m 
blev slmget ind i alen· ,af en Dobbellkvartet !l.f 
Lo.komolivper onalet, ,som1 i den Anledning var, 
Rammensn11gen undel! .Ra_ng€r.fii1:er J. Jen,sens 
l, del e. Efter. at Godterne va,r uddelte, gav, 
L,okoJø:i:er ole. Ai;., l.løi;perie. et Kursus i ffi0;
clerne Gecrg:i.:in ui1der .\•ild 'Juber :. ·K'.l. 91/2· var 
det � lut (or Børnene o\·'de °' oiks,rie tog ,da ·fat 
paa D1cfo"se'n; , o�ri ·rni::vlaa:f,!Jroa ·•�I\.l 1-2 ,lif •et rfæl-
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les KaffeboTd, hvor der blev udtalt mange ,smuk
ke Ord samt udbTagt et '.Leve for et g-odt Aar 
[or den dan ke Lok!om 1li vmand. Festen lu,t
tede Kl. 4 og aUe var enige om aldrig at have 
Litbl:agt en saa gemytlig Festlighed ,sammen. 
Deltage:rine tbringer Rangerlører J. Jensen, Lo
ko·fører ole sa.1.nt lFesit.ud valget sin bedste Tak 
l'or udvi t As i,stanoe. 

DeUager. 

E bjerg Afdelinger .afuolidt Tiir. dag den 8. 
ds. paa Paladshotil'llet en ,særdeles vellylclcet 
Juletræ. fæl. Udvalget havde arrangeret ad
,;k illige Overra,skel eT, ,som gjo1,de megen (Lyk:ke 
blandt Børnene, og fortjener Ta,k for ,Arrange
mentet. 

Ma. kiniugeniør Hersom og Depotet her hav
de med /Hensyn til Tjen.stens Fo1,deling ·stillet 
ig, aa velv,illige, at a:lle, om øm �ede at deltage, 

fik fjenestøfrihed, og da omtrent hele det ted-
1 ige Per anale 1deltog, krævede aleine Tjeneste
l'ordelingen et tort A11bejtde. 

1M:askiningeniøren og d'Hrr. Loikomotivme
tre bringes heiifor Aidelingen,s bed,ste Tak. 

HG. 

Nor-djydsk ,selskabelige Forening af Lokomo
livrnæ11d al.holdt iLørdag ,den 5. Januar ,sin,aar
lige Juletræsfest i Klubbens wkaler i Aalborg. 
F-oreningen Formand Hr. Lok-cif. Groneman 
bød i tLdvalgte Ord alle de til tedeværende vel
kommen og oplyiste, at særlig Velvilje fra de 
overordnedes · ide hav,de bidraget til, at ,saa 
mange kunde faa fri og fejre denne iFest sam
men med Familie ,o,g Kolleger. Overraskelserne i 
Aar be bod i, at Lokf. . P. Christen en hav-de 
elaJbleret en veri,tabel To,gstand ning i Moskov. 
Man ,ser Moskov HoMeplaids, Telegrafledning, 
Hegruspæle og Hegn en Vinterdag i ne og Rim, 
og for·an H-0ldepladsen en tro Kopi af en D 
Maiskine siddende fast i en stoir nedrive. Trods 
mange Anstrengelser lykkede•s det ikke at kom
me fri før kovr1i sen vi te -sig. isserfar: 
('1,okf. Røgilds) og Nissemor (Loko.f. Ejlert Jen-
en) og de klarede den ·vanskelige i,tuation, 
aaledes ait' de irej-sende kunde fort ætte Rejsen, 

men forinden i-riviterede NisselllJOO.' ·paa Jule
grød. Endvi,dere fortalte Nissefar naarrejsen
de Historier fra den Tid han levede paa Bude
rnph-0,lm for ca. 00 Aar ,siden, og iisserne 
dansede en kvi,k Træskodan., ,saa 1sen -slog Rev
ner paa M:adum ø. Børnene jublede og de 
Vok ne morede ig. Pressen, der var tilstede, 
gav det flotte Optog en meget ro ende Omtale 
i de stedlige Blade. enere paa Afitenen udførte 
Lokof. Røg-ilds og Loko,f. Nørgaaird en Duet, 
indehO'ldende en Revue af de f.or,skellige tL-oko
moli v,mænd i Ab, .som iblev modtaget med rette 
For,staaelse -0,g Humør og gjorde megen Lykke. 
Naar de nordjydske iLo.komotivmænds Fester 
eftel'haanden har naaet en .stor Popula-ritet, 
skyldes det Lok-f. •N. P. Cbri1stensens istore Dyg-
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tiighed til a,t arra.ngere, .soon ,til at fremstille 
det, der s-kal !bruges til .Optogene. Man er da 
og,saa ChTistensen c1ver,ordentlig taknemlig, og 
haaber, han trod;s det •store Arbejde vil fort
sætte til F,ornøjelse for hans Kolleger og deres 
Hu truer og Børn. 

B. 

SJÆLLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK. 

I Henhold til Vedtægternes § 6 fraitræder 
efter Tur den 1. Maj d. A. nedennævnte Besty
relsesmedlemmer m. fl.: 

Bestyrelsen: P.ens. Kontorchef Schwanen
fliigel og A,ss�stent J. A. Møller. - Suppleanter:
Kontr-0Jør C. P. Pedersen og pens. Assistent 
Dænok;e,rmortensen. Revisor: Ko.ntr,olør 
Heurlin. - Revisorsuppleant: Kontrolør Feil
berg. 

amt1i•ge fratrædende med Undta,gelse æf Hr. 
Dænokermo1,ten,.c;,en er villige til at modtage 
Genvalg. Kan-didatHster inidsendes til Bestyrel
sen •inden Udgangen af Januar Maa.ned. 

Bestyrelsen. 

TAKSIGELSE 

Da det er mig umuligt per,sollllig .a,t 1,alk:ke 
alle, der udviste Deltagelse ved min Mand, Ba
neformand Jø]1gensells Død -og Begravelse, be
der jeg dem alle moditage min hjertelig.ste Tak 
.paa denne ,Maad'e. 

·kive, den 3die Januar 1924
Dorthea Jørgensen. 

IHjertel"ig Ta,k for Opmærksomheden ved mit 
Jubilæum. 

N. Nielsen, Lokomotiv.fører,
,Nyborg. 

T,okornolivf ørerkredsen. 
Østerbro,: Af.delingsformand: rettes til C. H. 

}f,alling, Viborggade 712il3. 
Afdelingskasserer: 1··ettes ttil E. C. Meng,

H.a vnsborggade 18.
Struer: Afdelirngsforunand: rettes til P. B.

Kirk, Torvegades Forlængel1se 8, 1. 
Vamdruv: A[del-ingsformanid: rebtøs til L. P. 

Bram en, ørregade 24. 

Lokomotivfyrbøderkredsen. 
Langaa: Afdelingsformand: rettes ,til A.

Brun.sh-01m, V eth vejen. 
Tønder: Afdeling,sformandens Adresse rettes 

til J. Hestbæk, Nyvej 2. 
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Nærværende Nummer er a'(leveret 
paa Avispostkontoret den 19. Januai·. 

__

For-flyttelse. 
Lokomotivfyrbøder P. Pedersen, yhorg, til 

Hobro (Rangerforer) efter Ansøgning irf. Opslag 
fra 1. .1-24. 

Af gaaet ved Døden. 
O:,okiomotiv·fyrbøder L. A. Ande:vsen, Odense, 

·den 17-,12-23.

Bemærk•!• Kiærs � Klæder 
I HABIT\ 

35 KR. 20 Skindergade 20 

"Vesterhus" Herreekvipering - 29, Istedgade 29 
Alt i Herrelingeri til Dagens bi!lig'ste Priser. 
�tm•t Udvalg· i Gunnnikravetøj. 

Jernbanefunktionærer 6 pCt. Rabat . 

.................................................................................................... 

.. 

;; TRICOTAGEFABRIKEN ,.ABEL'� :: 
.. ABEL KA.TRINESGA DE 22 .. 
.. .. 

:: Alt i Trikotage direkte fra Fabrik - - Jernbanefunktionærer 5 pCt. :: 
:: 0. KNUDSEN :: \.:���-N-v" .. R.A ° v°N"s·e·oR·G·�-�;�····1··c·�-B�--Møii;;···&···co�-;

Vesterfælledvej 80-82 
anb_efaler sin ny Restaurant 
Ny Ravnborg-Kabaretten: 

.,Lillebilen" 
Entre 50 Øre 

�\\,\111111///////� 
oP.lANG Atr10 iW 

� OTTO MØNSTED A/5 
� 

� ON\A§i � � 
� PLANTE- � 
• !1-t,4,RGAR\�'(.. (I 
�///lll/111111\\i�

p R Ø V Zephyr & GU:mmi
Kravetø7 

faas I alle Nr. til 52, 

I BØRS CIGAR 
Ider faas over hele Landet, er 

I fabrikeret af de fineste Tobakker 

Det er den bedste 15 Øres Cigar I 

���
�r

�

� Dame- og Herreportemonnai, 
Lommebøger, Node og Dokn
mentmapper samt Dame- og 

� 
5 pCI. - Rejsetasker. - 5 pCI. 

� Reparationer og Beatillinger modtag. 

JOHN. R. HANSEN 
Absalonsgade 29. 

��� 

Reserveret 

Carl Larsen, 

26, Pilestræde 26 

SENKING 

med n, 
patenteret 

Luftblandinp 
Replator 

(Hvid Porcelænøemaille) 
111ed Cirk:ulation1-Varmekanaler, 

Jlindste Gaørorbrus
Regelmæssig V armefordeling -

Ste1rntnrr paa Rløt 
Ovnen, hvori alting lykkea 

Skancllna'dens største Speclal
udstilllng. 

Vestergade 2 G1.uf!°-:. 
---- Tlf'. 1.431.� 

· L. f. Aistrup leve-
rer 8øgræsmøbl., Divaner, Tæpper, 

f;pisest., ovevær., Børne-, 
Ungpige- OJZ Bondemøbler 

R11t"hetali11" 
TORVEGA.DE 20 

Sporvogaslinie: 2-9-19 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2
, Kjøbenhavn B. 

,� ""' Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613
Udgaar 2 Gange maanedlig. 

A.nnonc .. -Exped ition 

y Vestergade 7 8, København B. 
Aboauementspris: 6 Kr. aarlig. 

Te nes paa alle Po11tkont1rer i SkandinaTiea. 
Telefon Central 14613. 

Kontortid Kl. 10-4. 

Frederikaberr Boatrrlleri, 'falkoneralle 11, Køt>.nham F. 

. , . . . .. 
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