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JUBILÆET 

Den 1. Januar, Foreningens tHtelse.s
dag, var Kontoret aabent for Gr.atulanter, 
og ,som den før te, der indfandt sLg for 
a:t lykøn,ske vor Forning, var Forenin
gens iførste Formand, pens. Lokomotiv
.fører Roosen, der medbragte en smuk 
Blomsterkurv til Fød,selsdag barnet. 

Eft.erihaanden kom der flere og flere 
Gratulanter medbringende Gaver og 
Blomster og ad killige Telegrammer. Det 
var imidlertid øjensynli(Yt at Gratulanter
nes ,store . kare vilde vente tH Dagen for 
Jwbilæum mødet og den i Forbindelse 
hermed staaende FestmiddaO' 00' øvriO"e 

0 0 0 

Festlighed, der var fas{sat til den 24. Ja-
nuar. 

Allerede tidlig den 24. Januar kunde 
det ses, at der var nog•et usædvanligt rpaa 
Færde, ,paa Person'banegaarden og man
ge a,ndre , teder flagedes der i Anledning 
aif ForeningeTuS Festdag. Lokomotiverne 
kørte til Toget smykkede med Guirlan
·der, :flag og forsynet med et kjo1d med
Foreningen Monogram .foran paa Røg-
karnmeret.

Ude fra Landet stævnede Lokomotiv
.mændene med deres Damer mod Køben
havn for at være med til at :fejre Jubi
laren saavel ved den mere alvorlige Del
om til Festen om Aiftenen. 

Paa Forening kontoret var Forret
ningsudvaalget ,samlet for at modtage 

Gratulanter, og blandt dem skal vi næv
ne Etatens Chef, Generaldirektør Ander
Gen Alstrup, der ,paa fats,banerne.s Vegne 
øn kede til Lykke med Dagen og samti
dig taklrnde for godt amarbejde og Ar
lbejde. Endvidere ;skal vi nævne Jernbane
foreningens Formand, Kontrolør A. Oih
meyer og ekreitær, Ass1 tent GUtStavsen, 
der medbragte en ,smuk BUlket Mimoser. 

I Industribygningen samledes de ind
bud,te Repræsentanter fra aavel inden-
om udenlandeke Organisationer, de De

legerede og Medlemmer, der øn kede at 
overvære J ubilæum,smødet samt en Del 
Medlemmers Damer. Da vi ankom til 
.ødesalen var paa Balkonerne samlet de 

mange Mennesker, der vilde eller skulde 
deltage i Mødet og man forstod paa tem
ningen, at alle af Hjertet ,glædede sig og 
var mødt frem .for at hylde vor Organi
,sation paa dens 25 Aars Fødsel,sdag. 

Da Klokken var lidt over EHeve tog 
de indbudte Repræsentanter ·og de DeltJ
gerede Plads rpaa de for dem reserverede 
Pladser i .ten smukt pyntede al 

Vi vil imidler,tid lade den aJ Mødet 
valgte ekretær faa Ordet og gennem et 
kortfattet Referat fortæHe os, hvad der 
videre passerede: 

KL 1 1/. Fm. am.ledes i Jndustriforemin
gens Foredraigssal Repræsentanter fra Loode,ts 
.Mdelinger o,g en Række indbudte, en'kelte 
,tidligere H. B. ;Medlømmer, iRepræsentan
ter fra andre Orgamisationer, Pressemænd og 
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ti,llige et stort Antal Medlemmer ad' D. L. F. s,om 
T·ilhørere. 

alen var prydet med F-aruer fr.a Jio11skellige 
Afdelinger. Ved iden af Taleratolen var ,op-

1stillet et længer,e Bc•rd, hvorcxm iHovedbestyrel
sen tog æde, -og -paa Bordet var opstillet Va'Ser 
og Blomster, Gaver ti.I •FødseLsdagsbarne-l. 

,Kl. 11 3/. Fm. an,kom F•oreni.ngen nuvæ
ren,de Formand, Lokiomotivfører Rioh. Lilhe i 
Fø1ge med ide te, lidJi,gere 1Formæn,d, Lokomoti.N
fører 0hr. Christen.sen, ,E.sbjerg, og pens. Lo
komotivfører C. W. Roosen. 

Forsamlingen hi1ste de ankomne ved at rej
se sig .og salutere med en •bragende Klapsalve. 

Log derefter N,avnec1pr8Jab, hvorved Repræsen
tanterne pr sen leredes for hverandre, og ·del 
,konsta,teredes at aUe var mødt. 

Plet. II. 

,De ind bud le Rep.ræsentanter for aa vel in
den- som udenlandske Org,anisaiti-oner præsen
teredes for For amJ.ingen og fik derefter Or
•det for al hibe paa Fødse1sdag; barnet, D. L. F. 

Forretnings{. I. A. Hansen (JJansk mede- og 
Mashnarbejder iForbLmd) takkede for Lndby
del ·en ,og udta.lt.e sin Glæde over at være Gæst 
ved dette Møde og Jubilæum :festen. Ta'kikede 

Paa Festdagen var Lokomotiverne smykkede. Tog 71 's Maskine ved Afgang fra Personbanegaarden. 

Pkt. I. 
Formanden besteg strak:s Taler.stolen og ud

talte, a;t 1Foreningenis Fødiselsdag egenltlig var
•den 1. Januar, men ruf Hensyn til Nytaarstra
fikken p,aa Banerne og Faren for mulige Tra
.fikf,o-rstyrrelser fo1,aar.saget af fa:hindringer ved
Overfart.s lederne, havde man først turdet .fiast-
ætle Dagen for Mødet 01g Jubilæumsfesten til

i Daig, den 24. J,anuar. TaJeren haa,bede dog,
at Dagen alligevel ]runde :fejres høj,tideli� ·,og
festJ.igt. Udtalte in 'Glæde -over at se æ Række
af Gæster, Repræsentanter for Af-delingerne og
ti•dligere 1Organisationsledere. Bød dermed alle
hjer,teligt velkommen.

H. B.s Sekretær, Lolcof. K. Johansen, fore-

for ,de mange Aars g;ode Sama1'bejde med Lo
.k,omotiV1IDændene, is·pecielt Rich. Lillie, Chr. 
Ohristen,sen og M. ·Mortensen. Talerein fand,t, 
al de vundne 25 Aar havde været en Epoke 
for D. L. F., der jc, nu havde ,traa,dt i;ne Børne
sko. - At Lokio.motivmænden,e .frlsluttede sig 
udenlandske Brodevor,g.an�sationer, betegnede 
Taleren •som Skridt i den rigtige iR.ebning. 

·Eflier �n rosende Omtale af D. L. F.s Frem
skridt og dens ledende �lænd udtalte I. A. H. 
it Ria.ab orm hedre Tider for -Arbejdemrgani

sation,erne og bragte til ,lut n. L. iF. danske 
Meta,la1<bejderes Hyldest og Lyk0'11.skn!ing paa 
J ubilæumsdagen. 

Forretningsf. Ch. Petersen (Dansk J embane-
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Forbund) øn. kede paa D. J. F .. Vegne til Lykke 
med Dagen, takkede for godt amarbejde gen
nem Aarene ,og udtalte Haabet om fort,sat godt 
Samartejde Lil Gavn for Jernbanemændene og 
Arbeider,kl,a,s en. Taleren takkede til lut for 
Ind1bydelsen. 

f(ontrolør Ohmeuer (Jernba-nef,oreningen) tak
kede paa in Forenings Vegne for Lndbydel en. 
Udtalte in ab olute Tilfredshed med amarbej
del med D. L. 1F.; det var godt at løfte i Flok,
og ,det var lykkedes til Gavn for 'OS alle. Taleren 
erindrede, at latsl:anernes Lokemotiver for 
nogle Aar tilbage var pyntet til Ære for da
værende Ma, kindireklør Bu e, ved dennes Ju
bilæum. I Dag var lokomotiverne og aa pyn
tet, men til Ære for D. L. F. og der,,;, ·Med
lemmer, hvilkal Talc1•en paa Lok,o,molivmænde
nes Vegne glædede sig over. Udtalte endelig 
Haabet m, at Dagen og de kommende Aar 
maatte blive til Lykke for •lokomotivmændene. 

nedker L. Hansen (Væ1 ksted. - og Remi e
arbejderne.: Fællesorg.) takkede og aa paa sin 
Organisations Vegne for fodby-de],, en til }Iødet 
og !Fe len. Ha.n og han Forgængere havde 
altid været glad for at arbejde ammen med 
D. L. F., især med den nuværende 'Fe�·mand,
som Taleren kendte bedst. Bragte Lokomotiv
mændene in bedste Lykønslming og •HiL en. 
Taleren beklagede, al Fcrh·ol,dene var aalede ·, 
at ikke alle Lokomotivmænd ,kunde hol,de stille 
den Dag og ·fe le sammen. 

Lokoflrer Brix, Aalborg, (1Foreningen af 
Funktionærer ve::1 da11,S1ke Privathaner) ·pri le 
det gode Samarbejde mellem Privat- oo- tals
banernes Lokomotivmænd. Paapegede den Re
spekt, -der var kaht for [.,owomoli vmændenes 
Organi ation arbejde. Gav D. L. F. Ret i, at 
der var Anledning til al feste oo- medbragte fra 
PriV1atbanefunklicinærerne Hilsen, Lykøn ·kning 
til Fesbdag�m og T,ak for godt amarbejde. 

Lokoferer M. Morten en, E�bjer,g, (Præ i
dent for ord i• k lokc-molivmands } orbund) 
takkede den ,danske AfdeJ.ing indenfor Fciubun
det for den, Virke og altid honnelle Handle
maade. Takkede og aia sh1e Kammerater og 
D. L. F.s Formand for godt amarbejde.

Lokofører Malin, lockhe1Lm, ( ven 'k iloko
motivIIJJaJnd,s Forening) ud lal Le paa det varme
ste sin Glæde over amarbejde med de dan ke 
Kolleger; vecielt Formændene Roo en, Cbr. 
Chri tensen og Rioh. [.:illie. veni ke Lokemo
tivmænd var taknemlige f-or amarbejde.l med 
D. L. F. og for den mora.J. ke og øika.nomi ,ko
Støtte, , om D. L. F. i in i,d havde ydet . L.
F. Ta.Leren øu,ske-de al fast laa, al No1•den
Lckom.ctivrr:ænd kunde enes om a,t gaa fremad
me-d den øvrige Arbejdersland. dtalle W lut:
Lykke og Fremgang for D. L. 1F'. i de næste
25 Aar.
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Lokoforer Iversen, Trond,hjem, (Nor k Lo
komotivmand Forening) lykøn kede n. L. F. 
paa Fe tdagen. Taleren havde Indtrykke,t a(, 
al D. L. F. Lede! allid hav,de repræsen
teret C-rg.ai1i ationen c1g tanden paa en ære
fuld J'[aade. )foden mange a•udre Organisa
t ioner strede,s indbyrde•s, var det Taleren en 
Glæde al se og føle det ,g,o<le ammenhold in
denfor D. L. F. 

Lokofører perlbawn (Ty, k Lokofører For
ening) lalle og H. B.-)Ied-le� Kuhn over ::i.Ue. 

Før L c�1erbri·nger jeg vor hjerteligste Lyk
øn kning. dlalte dernæ t s-om sin Formening, 
al ,det orrrani atiorusmæs ige ,taudpm1kl, om 
lokoma.tivmændene nu indtog, var ikke naael 
gennem niversilelsophcld eller luderinger, 
mrn ved ,ammenhold og g�,dt Kammerat k-ab. 

perlbaum udtalte endvidere Har1bet om, at det 
n - le Aar m.aaUe ly,kke-s al faa afholdt et inLer
nationalt Lokomotivmam,d,s Møde i Berlin. Ta
lerl'n l:e,skrev kort lyske og ø'lrig ke Lok-01110-
tivmron, , Levevilk.aar, specielt de Tniiii: ler, 
c,m K oliegerne i de.t te, aUe Ruhroililraå.•cle var 

ud at for. Pointerede dog, al lyske Lok!Qmo
Livmænd trods alt vilde vi, e en ejg Udi10lden
hed over for 11ynd ighe,derne. Taleren ønskedr 
gerne i Dagens Anledniirllg a,L ove1•bringe D. L. F. 
et Diplom, symhc,Iiserende det internationale 

am.artejde mellem Lokemotivmændene. 
Lokofører charfsmerdt (Reiahg wert ohaft, 

Ty. kland) talle og iLokc,fyrb. Kuhn over rutte: 
Vor Organisa,tion 1har sen•dt mig, cig jeg 

briinger D. L. F. vor hjertelig te Lykøn kning. 
Taleren ammenli,gnede Lokomoti y,mændene 
organi ationsmæ ige lilling med Lokomoti
,. ts ,lilling i Toget, nemlig værende i pid
sen. alede maal.te det aUi,d være, c,g altid 
m.aalle vi følo-e Tiden Rørelser, l::l. a. tage ved 
lære af ,torikapitalen, der talte na,tionalt men 
handlede i nlernati,onal t. d taLte Lil lu L Ha abet 
om, at Danmark ikke maatte faa aa være 
Valutalidel er, c,m Ty kland gennemgik. 

Lokofører chmeykal (•Formand for Ø triig,s 
Lokomotivmænd og Jernbanemænds ammen
,·lutnin_g), Kuhn overisalte: takkede for Ind
byd·elsen og for den økonomi ke Hjælp, der 
herfra var yde,t østrigske Lokomotivmæn,d Q1g 

Pen.sioni Ler i deres ød for faa Aar siden. I 
organi alion, 1'1æ · ig Hen ende maa,tte Lo,ko
motivmændene ai1se for ban brydende, men 
udadtil i det c,ffentlige Liv, maat,re man ogsaa 
lære a.t bane sig Vej fremad. Taleren Ønske 
var, al der ,,t· di.g maalle ·hel'ske fuld amhø
r1ghcd blaool D. L. F. Medlemmer, og at di -e 
rnaalte ih.ave absolut 'l'illid til Hovedbe tyreisen 
og endelig, al D. L. F. aLtid maalle have gode 
og dyg,Lige )1ænd i ' l)idsen. 

Formanden, Rich. Lillie bragte lultelig <Ho
vedbestyrelsen Lykønskning i Anled.nin,g af 
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Jubilæet ,og ud<bragte med Forsamlingen et tre
foldig,t Leveraab for iFødsl,sdag.sbarnet. 

Pkt. III. Valg af Dirigent og Sekretær. 
Til Dirigent v,algtes efter Fmuna11den,s An

befaling Lokofører A. Madsen, Gb. ens,teIIliffiigt. 
TH Sekretær valgtes ef;t<er Henslillirug fra 

Dirigenten Lokofb. Kr. Pedersen, Aamhus, en
stemrrl'igt. 

Pkt. IV. 
Formanden udtalte, at det var hram en Ære 

at aflægge Beretning paa denne Fætdag. - I 
An�edning af Jubilæet hav-de H. B. udsendt et 
F-estskrif.t; det deiri anførte øn,s,kede Taleren at 
g-ennemg,aa og omtale overfo1: �orsa:mliillgen, og 
dette skete. - Gennerrn et klart og meget vel
holdt Foredrag ble<v For,sa:mlin,gen gjor,t nøje 
bekendt med -den nuværende iLolmunotivmands 
Fo,renings Historie, dens Tilblivelse og ,dens 
for.skellige Sta,dier. Tale-re,n dvæl-ede meiget ved 
die store Vanskeligheder, Foreningen,s Start 
havde vo1det, og den uvisn,elige Hæder, som 
pen,s. Lokiofører C. Roosen tillagde sig ved at
faa dann,et Fmeningen o,g ved at tage imod 
Valget .som den første •Fmmand. Navnet iRoo
sen !havde en ,god K.,J.ang, og delle Navn blev 
da ,ogsaa Samlingsmærket. Taler-en rettede en 
inderlig Tak til Roosen c1g dennes Medhjælp�Te 
for det Vær'k, .som de denga,ng skabte. 

For disse raabte Forsamlingen derefter et 
trefoldig{ Hurra. 

F,ormanden genopitog Tal� 01g kom heri 
ind p -aa Tern1et tF:or,enirngens Bør.nesyg-dOl!Ilme, 
den ,M,odgang og rde Sik.uffo�ser, som de før.ste 
Aars ledende Mænd var UJd•e for. - Efter 
iR"oosen havde afd. Lokofør,er. Pagh Ra,smussen 
ta-ge.t tA.rbejdet 01p. P. R. var en høj,hjertet og 
energisk Mand, tillige noget idoohstisk. 

[F,orsamlingen mindedes den aMø'de ved at 
rejse ,sig. 

IB'mma,nden nævned,e ,cJierøfter ,Lokoifører G. 
0. [F_ tLærnd som en af 011g,a,n,i·sationens 1habile
F,orkæmpere, a,f dem, der var rrned :fra tfør-ste
Fær,d, og ,som burd'e mindes i Dag. - Aif <le 
iMænd, der havde h,aft med F10Teningens ·Fi
nansvæsen at gøre i [Begynde1sen, mindedes ITa
leren med meget anerkendende iOT-d aM. Loko
fører Scheffler, hvo11�til F'or,samlingen .sluttede 
sig ved a,t rejse s:ig. 

[F,orman,den . olillta1le dernfter F•oreningens 
·,avn-eskHte i 1904, foranlediget ,af da,værende

æ'yrbøderes Ønske om at bhve benævnet 1Loko
motivfy1'1:Jø;der, hvilket ,og,saa blev ta,get til Føl
ge. Taleren fremhævede 1de,t 'kara,kter1stiske i,
at iLokiofyrb. dengang havde de samme hon
nette Følelser -som 'Nut�den,s Loiko,fyrib. - Val
get a:f 0hr. Ghristen,sen som P,agh. Rrasm.ussens 
A'fløser ,sorrn F,ormand, betegnede Taleren som 
et IIIl'eget •heldigt Valg, ,d,a 0hr. nemlig var et 
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stort 011ganisation.stalent. Ved Christensens 
Side !havde siddet en Krelds aif ,dyg.tige r.Mænd, 
bl. a. nuværende lfo terialforv. Oskar Larsen 
(Ære.smedlem af D. L. F.), tler med ,stor Dyg
tighed og en tilpas Grad· af P.aaholdenhed røg
,tede Kassererposten. Taileren takkede !Lar
sen, fo1,di ,han -dengang viste ·Slig i Be1sid,delse 
af de r,ebte Kassereregenskaber. 

Dereiter udbragtes et kraftigt Leve foT Ghr. 
Ohristensen. 

Formanden omta1te ,demæst ,de i 0hr. Ohri
stensen.s !Periode forekiomne Trængselsaar for 
Foreningen. Oplrak næ1,mere 1,iruierne for Be
vægelsern,e i d'en Tid, hvor mange Loloførere 
udmeldbe ,sig af [). L. ,F. ,og dannede ,sin egen 
Borening til stcir 1Ska,de for ,hele .Standen. I 
'di,sse T11der var det, ,at Talerens Organi,sations
interesse blevet vakt. Lo,kofører J:,illelun,d var 
dengang bl.ain,d<t Fotkæmpe<rne .for Dann1e-lsen af 
en Lokofører •Forening, uaJihængi•g af iD. IL. L. 
F. - !Lillelunc1s Handlemaaide var dikteret af
ideahstiske Følelser og Tanker, og formente
han, at ha,n vilde gaV11e sin Stand ·bedst der
med. - 1Lillelund .kclffi ,dog snart paa andre
Tanker og rvaT siden en af •de nidkære.ste !For
kæmpere for n. L. F. og ,dens Ansee1se. -
011ganisa,tionen saml'edes atter ti-1 et !Hele, og
mån havd,e siden IVæreit •enige orn a,t bninge 
Foreningen frem. 

'Formanden skitserede ,d,ere'fter, hvmledes 
man in,d•enfo·r 1F•oreningen fik tilv-ej0bragt en 
Kapital. Taleren fremhævede, at iLo:kofyrb. ·paa 
dette Omraaide var gaaet i Spi,dsen, men at 
Lcikmf. iM. Mortensen hav,cie gjort et stort og 
fortjenstfuld .A.r]Jejde ve<l at faa Lok-oførern•e 
ind i Lok,ofyrbødernes Fod,spor i Retning af 
Kapitalens Tilvejebring-else. I det hele tag,et 
var :M. Mortensen [-Okoførerne en ,g,od Mand, 
1de- og initiativrig ,og med Evn1e W ,at :faa ,sam
let aUe Lo1k,dførerne i Organi.satfonen. 

Lokiofører M. Mortensen hilstes af 1F,or,sam
lingen meid kraJitige ILeveraab .. 

Fol"manden hav-de i Krigsaar-ene nogle Gan
ge været ude for at skaffe Penge til i011gani,sa
tionens Ka,sse. Denne var nu Tet velsituer-et til 
Lykke_ for iOrgani,satiionen og -dens iMedlerrn.mer. 

Taleren ønskede ikke at opholde .sig ved En
kelthederne i, hvad Organisaticinen havde op
naaet gennem .Aarene, !hvilket fremgik af det i 
Festskrif,tet an.førte. Gi'k derimod over til Orm
talen af, hvad <len 1tidiigere Formand for Kreds 
II, L Rasmus.sen, iSd., havde betydet fol!' 
D. ,L. 1F. Taleren takkede L. !R. :for ,hruns Ar
bejde for 011gani,sationen og for g-oc1t Sa,marbej
de.

1For Skabelsen .af -et ,Medlemsblad 'Var afd.
Lokiofører ,Mauriitzen giaaet -stærkt i Bresdhen 
og tiHaigit sig megen Fortjeneste ·derved. M. 
havde været en 1Stor Segavelse. 
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For aimlingen mindedes ham ved a,t rej e 
,sig. 

auritzens Afløser blev daværende Lokofb 
· R. P. Han.sen, Korsør, der var en ,dyg.tig og
interesseret Mand og havde gjor-t et godt Ar
bejde ,gennem .Aarene, i hvilke Bladet var ført
sikkert fremad. Formanden ta:k,kede Hansen for
denne 'harus Redaktørvirik, omlhed.

iFor a,mlingen tilkendegav it Bifald ve,d at
rejse sig og applaudere.

Formanden omtaHe dereft r kort Rekrea
tion hjemm'ets HiiStorie og nævnede herunder
;om en af Forgrundsfigurerne G. 0. F. iLund,
ier havde været agen en udmærket tøtte.

!Derefter omtaltes Hjælpefonden, der nær
mest ,sky1dles Lokofyrbøderne Initiativ, og om
Lokcifører K. Johansen, Gib., paa , in ,stille og
taklfulde tMaade havde ført fr011Il. fil en solid
og fyldestgørende Institution.

:Formanden belysle endvidere Forholdet til
andre ,Organisationer. D. . og M. •F. stod tO. L.
F. i et ven kabeligt og godt æ'orho1ld til. Ma-
kinarbejder Kirketerp burde her nævnes som

en yp-perlig og trofast ,Medarbejder, der havde
været med til .ait ,skabe vor Anerkende! e, som
Organisation betrag.tel. Jernbaneforbundet,
Jernbaneforeningen og Væriksled - og Remise
arbejderne Organi atiCIIl sLod man ligeledes i
et udmærket Forhold ,til. Disses Ledel er hav
de b ver 'for ·sig vist iRedebonhod til et godt
Samarbejde. Taleren gjorde opmærk om paa,
at der indenfor Jernbaneorgani,sa,tionernes
Fælle udvalg var lagt et -stort bejde; men
Samarbejdet havde altid været det bed le, og
fuld Enighed været til lede. Vilde derfor tak
ke de paag�ldende indenfor .Udvalget, nemlig
Ohmeyer, L. Hansen og Ch. Peter en.

Vore skandinaviske Forhindelser havde væ
ret af stor Betydning, lhi Yi kom itil at føle 
som eet til Fremme for amhørighooen og 
Kammer atskiabs,følelsen. 

Formanden havde haft Lejlig!hed til at !bese 
flere af de Værker, ,som ty ke og ø trig 'ke Kol
leger gennem deres Organi.sa.licrn havde skabt. 
Af disse vore ydlige Kofleger haYde vi meget 
at lære -p,aa.. Kulturens <Omraade. Tidligere av
nede vor Organi ation baade •Midler til at 1aide 
Medlemmer rej e ud for og Forbinde! er i Ud
landet; .Midlerne havde man nu i Hænde og 
ve,d vort amarbejd-e med ity ke og ø trigske 
Kolleger tillige ;Forbind lserne - ,hvilket ikke 
maatle undervurderes. 

IT'il lut r-ettede •raleren en Vlarm og dybffø1t 
Tak til OrganisatiC1I1ens itidligere Tillidsmænd, 
der hver for ig havde gjort sit til at gavne 
Organisationen. 
. !Hermed udbrag,tes et trefoldigt Leve for ,tid

ligere Tillidsmænd. 
Endelig vilde iFormarulen •paa det varmeste 

lak,k"'El Hovedhe tyre! e11iS Moolemmer for godt 
amarbejde og ,takkede endvidere For.samlin

gen, fordi ,den ve,d sidste Delegeretmøde havde 
fornyet H. B.s iMandater. 

Derefter udbrød Forsamlingen i kraf.tige L-e
evraab for HoV'edbestyrelsen 01g dens Formand. 

Æresmedlem Roosen takkede .for de ,sml.l!kke 
Ord, hvormed han var blevet omtalt og udtalte 
in Glæde og tolthed ,over ait kunne deltage 

paa denne Fesldag. En særlig Glæde for Ta
leren V'ar det paa den Dag at lade [Blikket glide 
tilbage og dvæle ve,d finderne. Pligttro ka
ben maatle Lo'komotivmanden altid vide ,a;t 
ælte højt, om han vil bibeholde den opnaaede 

An else og de gode Traditioner, der har ført 
, banden frem. Endvidere ø,nskede Taleren, at 
Lokomotivmændene altid maaitle kunne finde 
lærke 01g værdig,e 1Førere, om th vem de kunde 

staa fa, I. Leve D. L. F. 

Lokofører 0hr. Christensen, Esbjerg, tolke
de ligelede in inderlige Glæde over al deltage 
i Fe Len og over at haive været Vidne itil Orga
ni aitionens Fremgang. 0hr. pointerede i in 
Tale denne Fremgang, men ogsaa Vanskelig
hederne, der havde været mange og , Lore, hel
digvis havde der dog altid staaet en Kreds af 
dygtige og tr ifasle iMænd omkring ham, og Or
gan1sa,tionen Yar 'llU igennem de lør te Vanske
lighe,d,er og 'Var soc1alt .set en udmærket Or
giani ation. Derefter takkede Taleren iH. B., 
fordi han var budt til lFest, og ·endebg henstil
lede Chr. Lil Forsamlingen altid at have fuld 
l'illid tlil R. B. 

• 

eve D. L. F.! Leve 0hr. Christensen, Es
bjerg! 

Lokofører M. Mortensen, Esbjerg, udtalte, at 
J1an havde kun lyse :Minder fra hans Organi
sationsarbejde. Aubejdet indenfor D. L. F. hav
de hørt til hans kæreste, ,thi de Opgaver, der 
lød -paa Forrbedring ,a,f Lokomotivmændenes øko
nomi ke og sociale Kaar havde haft Talerens 
varme le Initere e. For .stadigt at ho1de Or
gani ationen i frisk og moden Tilstand, maatte 
vi , tadigt nøje følge amfu.ndets Forteelser og 
flylLe Bene fremad med sikre kridt. Vort 
lille dan ke mfund er kun et andskorn i 
den Lore Verden ihvorrfor vi heller ikke 'kan 

· være elv nok; det poredes i disse Dage. 
Taleren ha.abede, at LokomotiVIIDændene vilde 
havo Blikket aabent for internationale Forbin
dels,e]) Betydning. Tokikede derefter den nu
værende H. B. for dens ÅTbejde, bhi den for
tjente baade Tak c1g Paaskønnelse. Hensitille
de ,Lil lut til H. B. at tænke og !handle inter
nationalt. Leve Hovedb tyreisen! 

Lokof ører chmidt, Gh. ønske.de Organisa
tionen Held og Lykke paa Jubilæumsdagen og 
i de kommende Aar og udtalte Haabet om

1 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 
a-marbejdet in-den for Organisalicinen maalte

udrikle ig tadi0t Lil det he,dst mulige. 
Lokofcrer G. 0. f,. Lund, Gb., udtalte in 

·1æde over aL kunn::i skue over en Forsamling

. om den tils,le,deværernde. Taleren føl le del .som 
en tolLhed, at ,Organi 3.lionen nu .stod saa 
•tærk•l amunentø-mrel, c1m den gjor,de. Ta
leren tetcgnede ig elv som Idealist, derudfr,a 
ma:itte han,s Handlemaade og Tiaiktik overfor 
H. IB. l:elragtes. Vilde altitd gøre it til Opnaa
el en af de bedst mu,lige Re ullaler til Gavn for

tanden. 
[,eve iJJ. iL. F.1 

Lokofcrer Liljekrans, G•b. ly,køn kede og aa 
paa Fe Lda1"en. Vilde samrti-dig benytte Lej
liaheden Lil at •bringe Tanken frem om, ,at 0-r
gani lionen under en eller anden Form til
rejebragte en Fcind, for hvilken Organi alionen 
rl2v at i lan•d Lil al laide op'føre enkelte Al
derdomshjem f. Eks. i København og Aarhus. 
Vil,de ikke •nærmere sbtsere Planen, om in
tere erede T,aleren meget, men kun føre Tan
ken frem Lil Overvejelse. 

Lokofere1· Aug. Andersen, Aarhu , fandt 
Anledning til, at Lokomotivma,nden paa denne 
J•e"Ldag lukkede -Regulatoren og • aLle Haner
ne i Ro« c,g holdt stille for en Dag. I ,tedet 
for al se fremad -kurnde man d.a lade Blikket 
glid tilb3.ge gennem ,de vun,dne 25 Aar, og 

man 1·ilde opdage mangt o<> meget af større 
og mindre Forbedringer, om ,Organis.a,tionen 
harde kaffet .sine :Medlemmer. I !Forbold1it 
mellem os og vore 0-verc•rdn de tbJavde Organi-
alionen udrebtet mege,l; den fribaarne Aand 

blandt J..okomotivmænden·e kyldle man Orga
nisationen Tak for. Taleren :haia.bede, al Fri
ba.arenhed og Pligtopfyldenhed maatte følges 
.-tadig,L ide om ide, og at Organisiaitionen 
ladigt maatte arbejde videre fremad mod de 

høj sle faal pa.a K1ulturen og Intelligen ens 
Omraa,de. J..igel,ede. slog Taleren til iLyd for, 
at vor Kaimpfond ,stadi •t søgtes udvidet Lil· løl
te for ,o selv og vore ledende ·Mæn·d. 

For •det uhy,delige ammenhc•ld udbragles 
trefoldig Leve! 

Lokoferer Lf.llelund, Kor ør, udLalte sin Tak
nemlighed .over den Miaade, hvorpaa iForman
den havde omtalt ham og 'hans Handlema1ade 
i Organisationens Brydningstid. Fandt, at 
Formanden be kedenl, men 1alligevel i al for 
rin-ge Grad hav-de nævnt , in egen Ind a,L 1 

Organi alicin arl::ejdel. Rettede ,derefter en 
hjertelig Tak Lil Formanden for godt a ,mar
Lejcle og for ,den ,M,a.a,de, h vorpaa •:Form anden 
lede•de Arbejdet indenfor H. B. Taleren hæv

dede, a.t \Forman-den fortjente megen Tak og Ro 
b1· det Lore og uegennyttige Arhejde i Or
gan i ationen Tjene le, lig-e om Taleren holdt 
for, a,t man, da man valgte den m1væren<le For-
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mand, 1havde truffet det rigtigste og heldig,ste
Valg. Til , lul u,d,talte 1Ha:a1bel <lll'.Il, at For
m:rnden endnu i mange Aar maat�e taa i pid
' en for D. L. ·F. 

Be"varedes med el ,trefoldig Leve og meget 
livlig Applaus. 

Pkt. V. 

Fra københavnske Lokd/ørere -overrakte 
lc-kof. chmi-dl D. J,. F. el nydeUgl Bornhol
-meruhr i hvidla:kerel Kasse med fongylrnte For� 

irincrer. Uhrel havde mege,t kønne lagLoner. 
chmidl led.sagede Overrække\, en med nogle 

v,elvalgte, for Uhret og .for H. B. , paa hvj 

.Krntor hret -0p. lilles, ,symholis1irende Q-r,d. 
Fra Aarhu Afdelinger overrakte Lokofører 

Aug. Andersen cg 'Lokfb. J. Bille D. IL. F. en 
Dirigentklok!ke 'Udført ( aavel Klokke . om 

kaH) i ma iv ?lfalm, mukil .forarbejdet og 
med for kellige In kriptioner. Lc,kofører .Aug. 
A. o-plæsle det pa,a Klokken i]11(]graver-ede Vem,,
om Taleren nærmere motiverede.

Fra fynske Afdelinger overr,akle Lokofører 
\Bøck-el, N g., en flot �ølvd irigenbhammer der 
M. a. og. aa egnede ig udmærket til al laa

øm j nye F>aner med.
Fra Fredericia Afdelinger overraikte L ko

fører Chri Liansen, Fa., en meget, muk -0g stil
fuld Laug lade, u-d førrt j poleret Malhognilræ 
og med ølvbe lag; ,tillige be laiael med ølvpla,

cler IID d •1 avn, een for liv-er af !Landets A-Me
linger. Lokofører Chr. udtalle, at ligesom Lau
gene j gamle Uag1i havde -en , aadan La,de til 
Love og Dokumenter, haabede han, ait ogsaa 
vc,r .Forening vilde vLde at kunne finde Anven
delse for Ga-ven. 

Fra Ska.ndcrborg Afdelinger overra,kLe Lo
kofører H. Chri ten en en muk kaligraferet 
Aidr,e e med Lykøn kning til J). L. Ji'. paa Ju
bilæum dagen. 

Fra Privatbanernes Lokomotivmænd over
rakte Lokofører Brix, A.alborg, idet 'han bakkede 
for gcidt amarl>ejde, en ølvdirigenlklokke med 
In .kription. Klokken var ny,delig og an.bragt 
paa e•t dekorativt 'l'ræ ba>liv. 

Fra Aalborg Af delinger overrakte Lokofører 
Røgild. D. L. F. et Banner in miniature, en 
Eflerli1gning af •Foreningsbanneret, om i Afte
nens Løb vilde blive afsløret. Hanneret i sig 
elv var smukt . yel og broderet; men ikke min

dre smuk c,g præsenla!hel var den flobte Mes
ing.stang, der !::.ar Banneret, og Foden, som 
ta,ngen var fa tgjort ']Jaia.. Foden, der -ogsaia 

var af ma iv )Ie ing. d.annede- af de tre Bog-
lner [). L. F., M,ela.Jarhejdet, ,der var Javc.t 

af Lokofører N. P. KrLsten en, Ab., var over
ord·enlli,gl fint udfør,l og vakle megen •Beun
dring. 

Fra Ø terbrns Lokofyrbødere overrakte Lo-
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 

'kofyrb. Jensen med en Tak til Formanden for 
godt Samarbejde Org,anisationen en Sølvpapir
kniv. 

Derefter -fremvistes Tyske Lokomoticvfør-eres 
Gave til D. L. F., et smuik.t Di])lom i en 9val 
forgyldt Ramme. iDiplomet symlboliserede det 
internationale Samarlbejde blandt Lokiomotiv
mændene. Lokofb. K1l'hn overnatte de forskel
lige Paia,skrifter, der v.a,kte meget livligt '.Bifald. 

Fra Hovedbestyrelsens -nuværende [Medlem
mer rtil D. Il,. æ'. -overrakte Lokofører LiUelund, 
Korsør, en smuk og stilfuld ' ølvpokal. 

,Efter hver enkeit Gave, der blev O'Verra'kt 
F-oreningen, takkede Fcormanden pa,a iFore-nin
·geus Vegn·e og Jo.vede ligeledes ,at bevare Ga
verne og holde disse i, Hævd ,og Ære, 
Formanden u,dtalle, at H. iB. nok ,skulde 
at drage ,den rette Brug ,og ' rytte af Gaverne. 
Bad til lut de paagæl,d.ende Rie])ræsentanter 
hilse Medlemmerne i Afdelingen og :takik-e for 
Opmærksomheden paa J ubiiæumsdaigen. 

Formanden overrakte ,derefter et ølvbæger 
til hver a,f nedennævnte LokomotiV'IDænd, •der i 
Organisationens Barndomsaar ha,,nde u,d,ført -et 
godt -og fortjenstfuldt Ar:bejde for D. L. F., og 
hvilket man pa,a den lMaa·de og i Anledning af 
Juhilæe.t ønskede at vis-e '.Erkend,tlighed for. 
F-ormanden ledsagede hver enkelt Overrækkel
se med no,gle :a..nerkerndende -Ord til Modtagerne,
og paa1pegede hver i,sær,s ,specie-Ue Betydning
for Orga,nis,ationen.

ølvbæger overraktes til Æresmedlem C. W. 
Roosen, Lokofører æ'erd. Knud,sen, SøndeJ.'lborg, 
Lok.ofører Bøck-el, yl:mrg, Lokomester Gar
stensen, Gib., Lokofører H. P. IHansen, Gb., Lo
kofører Chr. Larsen, Gb. og Lokomester H. 
Chri,stiian,sen, Haanmelbanen, Aarhus. , id,st
nævnte havde, medens ,Privat- og fStabsbanelo
komc,tiV'IDæn•d stod sammen i Organisation, 'ha.ft 
Sæde i D. L. L. F.s IBestyreLse. 

De paagældende takkede hver især dyhl rørt 
for Gaven, der vilde væ•re ,en kær Erindring. 

Formanden overra:k,te endelig den tidlige.re 
Formawd, Lokofører Chr. Chrislensen, Es., et 
Gulduhr ,som en Erkendtliigihedsgav,e fra danske 
Lokomotivmæn.d og henstillede -p,aia Hov,ed,besty
relsens Vegne Fo,rsamlingen at udnævn1e Ohri
stensen til Æresmedlem. 

F,orsamlin,gen tilsluttede Slig Opfor,dring,m 
under stærkt Bifald. 

Christensen .takkede synligt bevæget for Ga
ven. 

Forrnanden fremviste dernæst et 1Skrin in
deholdende dansk Via:luta i Guld og ølv, og 
som var en Gav,e til Foreningen fra en Dreng 
(Søn .af Lokofører Lilliekrants) dog med den 
Behæftels-e, ait Mønterne hm maatte anven,d'es 
til at indmure i Grund,stenen i det første Al
de:r,d:omshjem, so,m D. IL. F. (byggede. iForman-
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den tog med Tak imod Gaven og udtalte, at 
den ,sandsynligvis n,o'k oogang i Fremtiden vilde 
finide Anvendelse efter Øjemedet. 

Taleren oplæste ,deref.ter Aidri:;sser med Hil
sen og iLykønskning til D. L. F . .fra .Md. 2, 
fra Privatbanernes •Lokomotivmænd og fra Pn
v,a1tbanefunktionærernes iSammenslutnilllg. ;,F:or
manden ba1kke.de herfor paa Foreningens Vegne. 

Formanden oplyste ,dernæ t, at lH. B. havde 
besluttet at la,de fremstille :Medlemsemblemer i 
to · tørrel.Jser nemlig saaledes, at tidligere og 
nuværen.de H. B. Medlemmer fik Emblemer 
noget større end almindelige Medlemmer. End
videre meddelte Taleren, a,t man ,a,f IHensyn til 
den fremskredne Tid nød vendigvi-s maatte vente 
med Oplæsning af ,de mange Lykønskningstele
grammer 'Lil et ,senere T1dS1Punkt af Af,tenen. 

Pkt. VI. 

Formanden udtalte ,SOIID. SlutniIJJg paa Mø
det sin ,og Hovedbestyre1sens 'Dak for de mange 
smukke og velmente .Ord

J 
der 'havde lydt om . 

Fødselsdagsbarnet og takkede o,g,saa for Gayer
ne, idet havd,e faaet. Uditalte til Slut IHaiabet 
om, at lH. B.s ·Mænd altid maatte vise sig i 
Besi,ddelse ,af den forn�dne Energi og Ini-tiativ 
og udbragle med F-or1sa,mlingen et kraftiigt iLeve 
for ,D. iL. F. 

Dirigenten afsluttede d·ermed Mødet KL 4,10 
Ton. 

·For den Tillid og Ære, der viste,s mig ved
at in,d,stille og vælge mig til ekretær p,aa den
ne Organisationens s,tore Højtidsdag, takiker jeg 
hj'erteliJgt. 

Aarhus, den 28. Januar 1924. 

Kristian Pedersen, Sekretær. 

Edlter Mødets M,slutning bBgav •Delfa,ger
ne sig ilsomt hjem ,eller til det HotBl, .hvor de 
boede, for, efter et hastigt Toilette, .a,t møde 
til Festen om Afileneh. Ved 6½ Tiden var 
mødt en Masse Deltagere, der ivrigt kon
verserende drøftede hvad der var pas,seret 
paa Mødet og forventningsfuld imødesaa 
FesteTus Paabegyndelse. Efterhaanden an
kom Foren.ingenis Gæster og Tiden indtil 
man ,gik til Bords 1blev ihl. a. af de fleste 
benyttet til at ,bese de mange ,smukke Ga
ver, Blomster og Adresser, der var an
bragt paa et Bord i Foredragssalen. Ved 
Syvtiden ,spillede Mru;;ikken op og til To
nerne af Lokomotivmændenes Mar,sC'h gik 

• 
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man til Bord og takiket være det gode r
rangernents fandt enhver med Lethed den 
for dem bestemte Plade og i Løbet af me
get kort Tid var alle 600 Deltag re an
bragte ved Bordene. Foruden de i Refe
ratet nævnte Repræ entanter ,haavde For
eningen indbudt en Række Repr entan
ter for Administrationen, for I ig dagen 
og Pre en foruden enkelte and.Te, om 
Foreningen s1aar i Forbindel,se ro d. 

Vi skal af Gæ terne nævne Generaldi
rektøren for 'tabsbanerne, General,sekre
tæren, de fire Afdelin()'Nchefer, Di trikts
cheferne, nogle Kontorclief r, Ma kin
ingeniører fra Distrikterne, Trafikin
,spektør Harboe, Lokomotivme tre o. s. v. 
Af Repræsentanter fra Rig dagen kal vi 
nævne Folkeling,.,,mand, fihv. Indenr1gsmi
nister Ove Rode, Land ting mand, fhv. 
Trnfikmini ter Th. Lal) en, Folketing -
mændene L. Ra mUIS en, Friis kotte, 
Bjerring, Kor gaard, J_ Andreasen, Ber
tel Da:hlgaard o. fl. Endvidera deltog For
e,ningen,N tidligere For.mænd, Hovedka e
rere, Kredsformænd, fhv. Redaktør H. P. 
Hansen og andre. Deeuden deltog For
fatteren Emil J3ønnelycke og Komponi ten 
Olfert J.e persen. Det vil være ret uover
,kommelig-t at nævne alle ,Foreningens 
Gæster, men for dem alle gjaldt det, at 
Foreningen havde god Grund til at incl
by.de dem som en ringe Tak enten for godt 
,Samar,bejde eller for •beredvillig ydet Sitøt
te i den forløbne Tid. 

Efter at Suppen var serveret bød For
manden med ,faa Ord alle de til tedevæ
rende hjertilig Velkomm n, hvoefter For-
amli.ngen • ang en Indledning ,sang. Da 

man havde faaet stillet den vær te , u1t, 
fik Foreningens før te Formand og tifter, 
pens. Lou.cl. Roosen Ordet og i en versifi
ceret Ta'le bragte han ForeninO'en .sin 
Hylde t. - Lidt .fter blev af,Nunget en 
Sang, aJ Emil Bønnelycke, til »Dansk Lo
komotivmancLs ForeninO'«, der ,bl v mod
taget med stort Bifald. - Efter en kort 
Pavse tog Formanden Ordet og :holdt en 
Tale for Foreningen i hvilken !han takkede 
alle, der havde ,bi taaet ForeninO' n, og 
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mind des de Kammerater, der maatte ud
føre dere GerninO", m derus vi festede og 
endte med at udbrinO'e et Leve for Forenin
O'en der ibesvarede.s med kraftige Hurra
raab. - Derefter ,sang Kammer anger P. 

orneliu en af EmH Bønnelycke ,skrevet 
ang »Den dan ke Lo,komotivmand«, og 

bø ·tede velfortjent Bifald. 
Da man havde sundet sig lidt, fog Ge

neraldirektør0n for I tat banerne Ordet og 
bragte en Hil en J.r.a :Mini teren for offeut
lig r'bejde 1:, der var forhindret i at del
tage og omtalte derefter Dansk Lokomotiv
mands Forening nbejde for Lokomotiv
mændene, der aitid havde været O'Od•t og 
baar t oppe af c:undt aadehold. General
direktøren sluttede med et Leve for For
eningen. Eft r at Generaldire.kitøren havde 
haft Ordet, havde en Række officielle Ta
lere Ordet, ialt holdte der ca. 15 Taler 
ved Bordet. i skal nævne Forretning -
fører I. A. Han en, LokOt!Ilotivfører Mor
ten en, charff werdt, Tyskland, og mey
kal, slrig. Endvidere en Række Folke
ting mænd, Ove Rode, L. Rasrrrussen, 
Kor�gaard, 0t Medlem, Lokomotivfører 
Røgilds, Aalborg, en Repræsentant for 
Pr en, Red. . C. Clausen, og som sid
,ste Taler Foreningens tidligere mange
aar1ge Formand, hr. Chri ten en, Es
bjerg. 

Afvek lende med Talerne blev af un.get 
en Række anO'e, nogle aJ et .mere .alvor
ligt Indihold, og andre der slog paa <.le 
O'emy!Iige tren O'e. Om dem alle gælder 
det, at de modtage med tærkt Bifald. -
Efter Midda,gen, under hvilken et stort Or-
k st r havde underholdt Gæ terne, beg.av 
man ig op paa Balkonen for at drikke 
Kaffe, medens der ryddedes af Bordene 
og di e fjernedes for at gøre klar til Ban
neraf løri1lgen og det d reiter følgende 
Bal. Til Kaffen omd lle en lille kæmt -
vise om ,den gemytlige Lokomotivmand, , 
der blev ,mod aget med fortjent Bifald. 

Medens Kaffen incLtoges, holdt Folke
•ting, mand Bjerri,n,O' en meget ib.umodstisk 
Tal for Damerne, der modtages med 
-tærkt Bifald.
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Henad Kl. 12 fandt Banneraf1::,løringen 

ted, der formede ig paa den mukkes-te 
Maade. Paa Damernes Vegne overrakte 
Fru Lokomotivfører · nscihuld Banneret 
til Forening0n, hvilket Formanden mod
tog, idet han med nogle smwkke Ord tak
kede for Gaven. Derefter ]li.Ilede Mu
~ikk n op, og med F8.!11ebæreren i · pid-
en, bærende Foreningen ny Banner, 

mar,scther-ede Deltagerne alen rundt nog
le G8.!11ge, afs ngende en i den nledninc, 

forfattet Banne;r ang. Den mere officielle 
Del ai Festen var dermed fotbi og Dansen 
begyndte. Dog ,umidd.el'bart forinden op

traadte torm-Peternen og Arnhoff og for
talte no,gle af deres mor omme Historier, 
der fik La.t-termu klern.e atte i BevægeJ.se 
og modtoges med stærkt Bifald. Tilslut 
lcgnede ,lorm-Petersen en erie af han;; 
k.endte mor omme BiUeder. Det var en
fornøjelig lille A1lbrydel e, <ler paaskrøn
ned , .af Deltagerne i Festen.

Imedens der dansedes i alen for-evi
stes i Foredrags alen et Par FiJm. . Den 
første var optaget ved Præsentationen af 
Feriehjemme,l. i Maj 1923, den anden vi �te 

orretning,sudvalget i A1i>ejdet, Jubi
læum udvalget ved Tilrettelæggelsen ai 
Festen, Gratulantens Ankom .t ,til Konto
rel, et smykkvt Loikomoliv ved Mgang fra 
Per onbaneg.i.arden og endelig Delta-gerne 
i Mødet ankomme til Indu tribygn1ngen 
om Formiddagen. Et enkelt M nit af Fil
men (de Afdøde minde ) -bragte ,som et 
højtideligt PUGt over Fo1�samlingen, der 
lakkede for den aktuelle Forevi ning med 
livligt Bifald. 

Dansen glik nu livligt i alene og før, t
henad 6 Tiden , kilte de id t Del
ta.gere. 

J'U'bilæl1Il1sfe ten v.ar fra førnt til sid, t

baaret oppe af en for,trinlig t mning -og 
den Maade den genn mførfos paa, tjener 
Medlemmerne og Organi1:>ationen til Ære. 

Foreningen modtog i Anledning a:f Ju
bilæet Gaver, Blom ter, Teiegrammer m. 
m. fra efternævnte:
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GlAJVlEIR. 
Organisationens Damer: Et Banner. 
Privatbanernes Lolcomotivniænd: En ølv

dirigenlklokke rued Ins,kriplion. 
Frederiksberg Bogtrykkeri: En Blo-msleiwaise 
(Københavns Pc,rcellæn). 

Holger Liljekrans: E,t Etui me.d 15 Kr. i 
Guld og ølv til e:t eventuelt By,ggefond. 

Lokomotivfnrere i København: Et Bornho!
meruhr med ølvplade. 

F1·edericia Afdelinger: En M:ahogn,i iLaug,5-
plade med ølvbesla,g og ølv,plader. 

Fyenske Lokomotivmænd: En Dirigenfiham
mer a,f øl,v. 

Aarhus Afdelinger: En stc Malm-IDiri•gent
klokke. 

Aalborg Afdelinger: Et Silke Mriniatur
Banner. 

Lokomotivforer N. P. Kristensen, Aalborg: 
En mukt forar'bejdet lan,g med Fodstykke til 
:'.\Gnialur-Banneret. 

truer Lokomotivførerafcleling: En ølv-
Bannerpla,de. 

Tander Afdelinger: En ø�v�Bannerpla,de. 
Lokomqtivfyrbødere København Ø.: n ølv

Par>irkni v. 
Tysk Lokomotivmand Forbund: Ert smukt 

Di,plo-m i for-gyld,t Ramme. 
Hovedbe tyrelsen: En Velkomstpokal a.f 

Sølv. 

B'IJOIMWER. 
Pens. Lolooinqtivfører Roosen: En i&mlfk:t 

pyntet Kurv. 
Dansk Jernbane Forbund: En , mukt pyntet 

Kurv med _5 .Ro er. 
Jembaneforeningen: En smuk Buket Mi

mo er. 
Værksted - og Remi earb. Fællesorg.: En 

smuk Kurv med •Hyazin.lher. 
Ty ke og østrigske hepræsentanler: Et 

;:;yre11træ. 
Frederikshavns Afdelinger: ,En Azalia. 
,D uden .fra en Række ,}led.lemmer cig di -

e Damer pra.gtfulde J3ukelter. 
Fra Skanderborg og J, redericia Afdelinger 

modtoges mukt kal1graferede Adresser, samt 
smukt, h. .. m,slnerisk udstyrede Mapper fra Pri
vatbanefimktionærernes Forbund, Danske Pri
vaibaners Lokoinotivmands Forbund o-g fra 
København G. Lokomotivfyrbøder-Afdeling. 

TEL'EGiRIAi\'IMiEIB. 
Generalsekretær H oskiær, øf artschefen. 

Distriktschefen i 2. Di trikt, Distriktschefen •i 
3. Distrikit, }1,askiilli.ngen-iør chmidt, K0ben
haV11, Trafikinspek;tør tahlschniidt, Kontc,rohef 
Jacobi, 1Ma kiningeniør Knub, 1MaJSkintingeniør
Krag, God,sbBi. lyrer Martin Buch, Fuldmægti,g 
Fløgsgaard, samlli•ge lnspekt·ionsassistenter rpa11 
Københavns H ovedbanegaard, Folketingismæn.
dene H. P. fI,insen, lagelse, ,og Bjerring, y
borg, Arbejdernes Bogførings- og Revisoions
instilut, i tent Jørg. Duus, lFredensbcirg, 
A si lent L. Chr. Larsen, Fredenicia, R:ontrolør 
Vilh. Ohlsson, Konlrolør Bang, ykøbing, Vikl-
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bjerg fation, Mai klnarbejder Kirketerp, Øjen
læ ,e '. Tych en, . Frichs, Aarhl.lJS, Slats
funktionærerne Laaneforening, pen1s. Lokomo
tiivfører JJ. Scmidt, København, A surandør 
Jen Prip, Tømrerune ter Jul. Jensen, Kalund
borg, Rodeme ter E. Friis, Gr-c erer Jul. 
'kousgacird, Firmael »Carl HoUen«, GrO,siserer 

Jf. Jo/1a11 en, HøjbToplad 3, Firmaet »Kar

de:r• KøbenJu,vJ1, Fru og Frøknerne Brandt, 
Kobenhav,n, R. K. B. Kjellerup, En daglig Rej
sende. 

Uan k Jernbaneforbund, • tal funktionæ
rernes Centralorgani ation, Funktioriærklas er
ne•, J ernbaneorganisalionernes Fællesudival!}, 
»Den danske Toldefa.tsforening«, mede- og Ma-
ki1wrbejdernes Afdeling 7, »Nykøbing Fælles

afdelinger«, »Fyrvæsenel Forening«, Dansk
Po tforbmul,«, •Værksteds- og Remisearbejder
nes F'ællesorganisatio�i•, •D. . B. kibsmaskin
of[icersforening«, Jernbaneforeningens 2den
Kreds, Jernbaneforeningens 3die Kreds, »Tog
førerkredsen«, Konoorper onalet i kjern.
Van ke Privatbaners Lokonwtiv-, Værk- og
Baneme terf orening«, • Lokuinotivpersonalct
!tander -Hadsund Jernbane«, Maskinafdelin
gen, Ha111,111dbanen, Ma kinafdelingen, Hader
slev Amt baner, orsk Jernbaneforbund, Kri
·ticmic, Lokomdl,ivper anale Forening, Axel
Bøh/er, KrisLiania.

Lokomolivmestrene lau en, arsten en, 
hrgen en, Kirkensgaard ,og Cohr, Køoonlhavn 
G., G. Ander en, Ma ned ttnd, C. Rasrnus en, 
Nyborg, chollert, Vil:-0rig, Heegh, Vamdl'l1p, 
amt '. Hansen, Frederik havn. 

Vær'kmeslrene Johansen, Hansen, John eii, 
Mollcr, ielsen og iianning, København, amt 
Kvist, øby og Th. Harvig, Aarhu . 

Helsingør Lokonwtivf ører og Lokonwtivfyr
boder Afdelinger. 

Ro kilde Lokonwtivfører- og Lokonwtivfyr
boder Afdelinger. 

amJ,lige Lokomotivmænd paa Fal ter, la
g lse Afdelinger, Korsør Afdelinger, Nyborg 
Lokomotiv/ ører- O(J Lokom"otivfyrbøder Afdelin
ger, Lokomolivper onalet i A ens, E bjerg Af
delinger, Thi led Af delinger, Lok01notivfører
og Lokomoiivfyrbøder Afdelingerne i Struer, Vi
bo/rg Afdelinger, Frederik hæim Afdelinger, 
Aalborg Af delinger. 

a,ntlige Lokomotiv/ ører- og Lokonwtivfyr
boder-Hustruer i Aalborg. 

Rander Afdelinger, Vanul,rilQJ Afdelinger, 
kjern Lo'komotivpersonale, Glyngøre Underaf

�leling, Lunder kov Afdeling, Lokomotivdøpotet
i Aal strnp, Brande Afdelinger, Lokomotivfører 
og Lokonwtivf yrbøder Afdelingerne i Langaa, 
Masnedsund Afdelinger, ønderbo,rg Fælle.s
afdeling, Lokomotivfører og Lokomotivfyrbøder 
Af delingerne i Tønder, Lokonwtivpersonalet i 
Haderslev, Pens. iLokamotilvfører P. Mikkel
sen og Af. Petersen, Rib , L-Ok-0molivfører:ne 0. 
Larsen, E bjerg, Holmann, il3rande, og C. H. 

trubberg, København G. 
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PROTOKOL 
ANGAAENDE UDKAST TIL NYE FERIEREGLER 

( luttet). 

Generalsekretæren: Vi er alle enige i, :at vi 
skal søge al komme b-Orl fra el absolut For
bud mod Deling af ·Ferien, -0g Hr. Ohmeyer me
ner for ine Grttpper Vedkommende, at det 
kunde være ønskeligt .al faa faslslaaet en vis 
Planlæggelse. Administrationen vil gerne ordne 
det paa en tilfredsstillende Nfaade, og vi imøde-
er evenluell Andragende fra Jernbanefo,r

eningen. 

Lillie: For det kørende Personale. som jeg 
repræsenlerer, ligger F-0rholdene gan ke ander
ledes end for .Per onalel p.aa tationerne. Me
den en Tjene temand, der er ansal paa en ta
lion, ved in Foresaltes Velvilje kan frigøre sig 

for Tjeneste el Par Timer, naar han har Brug 
derfor, da er delle s-c,m Regel umuligt for den 
kørende, fordi han er bundet af Turlisten; det 
er -derfor nødvendigt for delle Per onale at ha
ve Raadighed over nogle Dage udover d0n 
egentlige Ferie, og af den Grund kan jeg ikke 
gaa med til, at iFerien kal være samlet. Tje
nestemændene er indbyrde indfor laaede med 
at tage Hensyn til dem, -der ·har kole øgende 
Børn, og jeg vil henst·ille, al en dertil sigtende 
Be lemme! e c,pllges i -de interne Regler. En
delig v•il jeg paapege det uheldige Forhold, --il 
en meget lor Del af lokomotivper onalet, 
navnlig -i Jylland, ikke fik mere end 6 Dage 
Ferie i· mmer. 

Generals krelæren: om Hovedregel maa 
del fast laas, al Ferien skal være samlet, da 
Admini tralionen maa holde ig Hl parek-0,m
mi ionens Betænkning og lil tatsmini lerier. 

krivel e. 

Gh. Petørsen: parekommi sionen Be-
mærkn·ing om Afvige[ e fra den amlede Ferie 
er netop indsat af Hen yn Hl -de ved Lalsba
nerne raadende ærlige Forhold. Organi atio
nerne maa øn ke, at Affallelsen a,f det paagæl
den-de Punkt i Udk.a,slel bliver saaledes, at det 
gøre muligt for Perso,nalel al dele æ'erien, naar 
de tjen Uige Forhold iøvrigt muliggør dette. 
iBlandt de mange Grunde, der taler for denne 
fodrømmelse til Personalet skal jeg bl. a. næv
ne, at · Lal banerne Personale i al Almindelig
hed ikke har fri paa de tore Højtid dage og 
ligeledes har meget ringe Adgang li! øndag -
frihed, fremdeles at Per onalet i mange Til
fæl-de er stationeret paa af ide liggende leder. 

General ekretæren: Del er ik-ke Admini
strationens Mening al foretage 11-0,gen !Foran
dring i de be taaen,de • orhold, saalede.s at der 
skabes Vanskeligheder for Personalet, men det 
normale maa efter min iMening være, at Ferien 
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'DANSKfQKOMOTIV1iDENDE 
søges samlet og ikke ·paa en Række spredte 
Dage. Jeg vil imidlertid kunne tiltræde en æn
dret Form i Affattelsen af idet p-aagældende 
Punkt. Hvorledes øn.sker Fællesudvalget det 
affattet? 

Oh. Petersen: Vi kUJ1de ,derefter ønske, at 
det formuleredes -saalede 

• om almindelig Regel gælder, at Ferien
saa vidt muligt gives .samlet; d,c,g v,il Ferien, 
naar ,der fremsættes Ønske der-om, kunne deles 
i 2 eller flere Dele, for saa vidt ,delte ,skøn.nes 
foreneligt med Tjenestens Tarv. « 

Generalsekretæren: Dett-e kan jeg tiltræde, 
og vi kan derefter gaa over t,il det andet Ho
vedpunkt, nemlig PLanlæggeLsen; jeg skal være 
villig til at la-de Bestemme1sen ,her,om udgaa, 
idet jeg dog, som før nævnt, m,aa forbeholde 
mig ,Administrationens Ret til eventuelt senere 
at fastsætte Regler, hvis det skulde vise sig at 
vær-e hen-sigtsmæssigt, f. Eks . .af øko,nomiske 
Grunde ved at mul,iggøre en bedre iUdnyttelse 
aif Afløsningsper,sonalet. Ligeledes .skal vi væ
re villige til at imødekomme J,ernbaneforenin
gens eventuelle Ønske om Planlæggelse. End
v,idere erstattes ty,kket ,om Overføre1se af i,kke 
bevilget Ferie af <le nugæl:dende Regler her-om. 

Lillie: iDet maa ,siges .at være for lidt, at 
Lokomotivperson.ale-t kun kan opnaa 6 Dages 
Ferie i 1Scmmertiiden, og dette Personale vil 
godt ·kunne gaa med til en Planlæggelse, hv'is 
dette kunne bevirke, at f. ,Eks. 10 Dages Som
merferie· kunde opnaas. 

Generalsekretæren: Personalet har kun Ret 
til iFerie, ikke -til S-0mmerferie, men hvis der 
fra !Lokomotivpers ,on,alet iko,mmer et Andragen
de •om .Planlæggelse, .skal vi ,ogsaa tage ,dette 
under velvillig Overvejelse, selv om vi jo ikke 
gerne s-kuld-e h.ave alt for mange interne Reg
ler. 

Ohmeyer: Jeg kunde ønske en Udtalelse 
om, at Ferie i Sommertiden bevilges i saa ud
strakt Grad, ,som mul.igt. 

Generalsekretæren: Det kan vi ordne ved at 
modtage den i ,de midlertidige Regler optagne 
Bestesmmelse herom. 

Ohmeyer: Ved ,Fastsættelsen af Ferien 
iLængde er for 9. Lønningsklasses Vedkommen
de foretaget en Omredigering af den nugæLden
de !Bestemmelse. Vi ønsker den gerne reLt·3t 
saaledes, at -den ,dækker den nugældende Regel, 
-og at der derfor kommer til at ,staa, at Retten 
til 3 Ugers Ferie -opnaas, �aar 12 Aars [,øu
niri.g.sancienni tet i [K1assen er -opna.aet. 

Generalsekretæren: Tiltrædes. 
Laur. Jiansen: Jeg vil meget henstille, at 

iFerien for Værksteds- -og Remisearbejderne 

forlænges til '2 iUg'er. ,Det -drejer sig ,om -ca. 
3000 irlfand, ,der vil .sætte stc,r Pri,s 'Paa denne 
Indrømmelse, saa meg,et mete som vi saa langt 
ti1bage ,som i 1919 fi,k en !Skrivelse, hvori ,der 

. blev love,t os, at dette vort Ønske ,skulde blive 
-behandlet med al mulig Velvilje, men endnu 
har vi ikke set nog,et Resultat. 

Generalsekretæren: 1Paa det PunM kan jeg 
ikke gøre nogen Indrømmelse. De Arbejdere, 
der her er Tale om, er ved •overhovedet at have 
Ret til ·Ferie med Båbeholodelse af Lønning jo 
endc,g stillet gunstigere end Arbejderne i de 
frie Erhverv; ,og -hertil kommer yderligere de 
iFor-dele, ,som ,de nyder ved, at de har deres 
faste -Stilling, !Fribefordring, Pension m. v. 

Laur. Hansen: Jeg indrømmer, .a,t vi vel rhar 
de Goder, Genera1sekr.etæren -omtaler, men det 
er paa ,den anden Si-cl" -0·g,s,aa Elitearbejdec_, 
som vel at mærke ikke kan op.naa den Løn
ning, .s-om tilsvarende 'Elitearbej·dere kan opnaa 
i \Privatindustrien. 

Generalsekretæren: Af iHensyn til K-0,nsek
venserne kan jeg ikke gaa ind p,aa at op.fylde 
det fremsa-tte Ønske. 

Laitr. Hansen: [{onsekve.nserne er i,kke saa 
store nu .som i 1919, ,da vi fik Løftet om, at der 
,skul,de ,blive ,se,t med Velvilje paa vort Øns'ke. 
Det er i mange Tilfælde under meget ,daarlige 
Forhold i hy-giejnisk Henseende, at v-ort Arbej
de maa udføre.s, -og det medfører, .at man træn
ger til noget længere 1Ferie en,d ,den, der nu til
deles -os. Vi maa derfor for'beiholrde (lis a.t rejse 
Kravet paa ny. 
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Ch. Petersen: Jeg synes ubetin·get, at Ar-
1bejderne ;i Værkstederne lmrde have 14 Dages 
æ'erie bl. a. under Hensyn til, a,t ,deres Arbej<le 
foregaar i indelukkede Rum i Støj og Larm. 
Kr.avet er 'i alle Ma,a,der velbegrundet, men vi 
maa vel ogsaa paa ,dette ·Punkt tage Jlen,syn 
til .de ugllll!stige Tider, hvori vi lever. 

H. P. Christensen: De foreslaaede Regler 
som !Helhed vil vi ikke modsætte os; men vi 
maa, som det ·er sagt, forbeholde ,o,s at komme 
tilbage til Kr.avet om ,de 14 Dages Ferie. om 
iF,orholdene ligg,er rfor Tiden, kan vi ikke vente 
-os r-et meget, men vi vilrde endda have følt -os 
nogenlunde tilfredsstillede, hvis man efter øl 
vist Aaremaal kUJ1,de opnaa ,de 14 Da.ges ·Ferie. 

Generalsekretæren: Jeg forstaar g.o,dt de 
,Syns,punkter, ,der er fremsat, men ser mig i,kke 
i 1Stand til at imød·ekomme Ønsker om iUdvi
delse af (Ferien. 

Ohmeyer: Der er i Udkastet fores1aaet en 
Bestemmelise om, at visse Tjenestemænd, der 
har Ansvar for Pengeoppebørsler, skal tage 1 . 
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ges il• erie. Denne Beslemmels er gan, ke 

nr og findes ikke ho de .andTe Etater. Jeg 
stiller ikke Krav om al faa den lettet, men 
skial hC'n lille til Administrationen om, hvor
vidt del vil Yccre heldigt at indføre -d n for 

la lsba nerne.� Personale. 

It. Petersen: I l unkt 0 øn ker vi slettet 
Bo'lemmel en om, al aafrC'ml Ferien bcgræn
SC'S af 2 lk,ke-A1,bejd dage, da medregnes de11 
ene af di e om !Feriedag. 

General ekretæren: Under ,]forudsætning af 
at ,d t ikke er Tanken at ændre den l1id til an
vend le Praksis og .altsaa al Lil Lræb en Ud
videlse af Ferien, er jeg villig iil al lette denne 
iBe ternmelse. 

Oh. Petersen: l Besll?>mmelseme om 'rjene
slcfrihod under . ærlige iForhold udover del 
fa tsalle nlal 11'"eriedagc (lr indføTL Ordene 
•gan kc« og •undtagelse ·vis«. Da di e .Udtryk
ikke har Relation •lil Tjenestemand. loven eller
Lil paTekommis i-c.nens Setænkning, øn ker vi
df'm lellede.

r:eneralsekrefæren: TiltrædeR. 

Oh,neyer: Jeg savn(lr en B stemrnelsc om 
Tjenestefrihed i tA.nledning af iForflyltel e. 

Generalsekretæren: •l)et er ikke Hensigten at 
ænd l'C' noget i det, der ·praktiseres nu. 

Lcmr. Hausen: Renlisearbejdern erholder 
ikke nogen Frihed vod Forflyttelse. 'Kan delte 
ikke opnaas? 

Generalsekretæren: Ej!heller paa det Punkt 
ka.n jeg imødekomme Dem. 

lillie: Jeg kunde ønske ,Oplysning om. i 
hvilket Omfang man vil itilstaa Frihed i ::For
ening anliggender. 

r:eneralsekretæren: '.Meningen C'r al give Tje
ne ·lefrihecl uden Betaling til Hovedbeslyrel es
møder o lil •Forhandlinger i Goncraldire.klo
ralet. 

Laur. Hansen: Og aa paa delte Punkt er 
Værks! clarbejdcrne daarligere stillede, idel vi 
ikke faar en saadan gratis Frihed. 

Oh. Peter en: Det forekommer mig natur
ligt, om Værk ·leds.arbejderne kunde faa fri 
uden Tab aif Arbejdsfortjeneste iil Hovedoosty
relsesm.øder. 

r:eneralsekretære11: Jeg kal da søge at 
imødekomme Hr. L Han en her. saaledes at 
Fællesorganisationen '.P8icl. delle Punkt lille� 
lige med de øvrig() Org.anisationcr. 

l-illie: Er der ikke en '.Mulighed for, at a�or
retning udvalg møder kan b tragtes paa am
me Maaide som lHovedhestyrel esmøder? 
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Ueneralsekretæren: Til Hr. [.illie vil jeg si
ge, al jeg i Betragtning af, al Tjene lefrihed 
mod Belal·ing af halve Dagpenge bortfalder, og 
under iHen yn til, ait. [Forretningsu,dvalgsmøder, 
efter •In-ad Organisationerne oply er, i Vir,kelig
heden er C'n tA.rl Hovedbestyrelsesmøder, blot 
med færre Deltagere. kan gaa ind paa, at Tje
ne lefrihed Lil aadanne Møder og.saa gives uden 
Betaling. 

Oh. Peter en: (Bestem mel en om. a<L Tjenc
.;ternænd, ,der Yælge til Rig dag mænd, sk:11 
refLmderc de Udgifter, Stal ka sen faktisk J1ar 
haft, vil let k-0.mme til at virke vilkaarligt da 
d t i aa høj G rnd er afhængigt aif, hv.ilke11 
Afløsning der er nødvendig for den 1)aa:gæl-
dende. 

Kontorchef Jacobi: Reglen er formuleret i 
noje OverC'n 'lemmelse med iM.ini le,rens Reso
lution vedrorende •del oml1andlede iForhold. 

'li. Petersen: Betalingen for Tjene tefrihed 
synes for nogle •Lønningsklassers Vedk-0,mmcn
de al ·være temmelig høj, lige. om det er ubil-
1 igt, ait der kal ,betales f.or en 1Fridag, der fal
der inden for en saadan ekslraor-dinær Tjeneste
frihed. 

Generalsekretæren: Der kan åkk(l rettes ved 
, al ernc, da de er fa tsalle i Overensstemmelse 
med tde amlre Etater, men jeg kan tiltræde, at 
der ikke kal betales for ventuelle Fridage, 
under iForuclsælning af, a,t de øvrige Etater 
Yil indgaa paa denne Ændring i Udkastet. 

Lillie: ll)et er en Unde,rkendelse ,af Orga.nl
, alionernes Arbejde, at der ikke gøres Undta
ge! ·e for -Organisationsledemes Vedkommende 
med Hensyn til Op.naaelse af Tjenestefrihed. 

Generalsekretæren: Jeg kan ikke stræk,ke 
mig videre end til, ,al der ud over ·Frihed lil 
H-c-rndbestyrel esmøder og iForhanidlinger i Ge
ncraLd irek loralel ydes gratis Tjenestefrihed t;I 
Forretning. udvalgsmøder, og til, at ogsaa 
Værk. leds.arbejderne kan faa fri i tilsvarell'dc 
Udstrækning. 

Laur. Han e11: I iBN;lemmelsen om limeløn
nC'de !H�an•d værke,res og Arbcjidsmæn,ds tFerie 
øn ker vi in{lsal. al der ved 1 Uges iFerie for-
taa 6 Arbejdsdage, lige om vi, hv.ad pørg,,;

maalet om Tjenestefrihed i ,særlige Tilfælde ud
over den aiarlige Ferie, mene,r, at Værk teds
per onalet ik,ke bør lille ugunstigerc end Tje
ne lemændene. 

Generalsekretæren: iH vad det første Punkt 
angaa r, da vil der ikke ·blive ændret noget i 
den nugældende Or,dning, og jeg vil intlgaa 'Paa 
at indføre' C'U 'Tilføjelse ,o,m, ait Generaldirektø
ren i -særlige Tilfælde kan give 'fjene. l.rfri
hed uden Tab af iønningsindlægler. 
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'DANSK fQKOMOTIVTiDENDE 

Ohmeyrr: �ndelig . avner vi Bestemme!. rr 
om Perie [or Elerer og Konlori ter paa Prøve. 

Cieneralsekrelære11: Overfor ,d-rn vil vi an-
1·ende samme Fremgru1gsmaade som ved Fast
sættelsen -af Tjeneste! id. reglerne: v'i tager •dem 
ikke op i !l'•'eriere�lerne, men fora.n<lre,r ikke det 
brslaaende. lutlelig vil jeg henlede Opmærk
somheden paa, at de nu i Ordre A 20 inide
hol<lle .Qyergang be temmelser vedrørende Fe
rien- Længde ;i,kke er oplaget i rde nye Regler. 

Ohnwyer: Vi mener, ait det er billigt Hen
syn at tage til de paagældende, ,at de ikke -bliver 
stillet daarligere end ti-dligere. 

Ge,teralsekrelæren: Vli skal ,søge at anlægge 
et saa 'humant yn, punkt -som mul'igi, dog vil 
jeg ikke give n-0get Tilsagn -Om ,al imødekomme 
Organi ationernes Ønske. 

Ch. Petersen: Jeg vil ,henslrne, at der bliver 
gi vel os Lejlighed Lil al se det rondrede Udkast 
inden det sættes i /Kr.aft. 

Generalsekretæren: Dette skal !Ske.

Herme-cl lublede [Forhandlingen. 
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'�25 AARS JUBILÆUM

L. Andersen. 

[)en I. Februar fejrede Loikom.otivfører L.

Andersen, Roskilde, sit 2.5 <Aars Juibilæu.m som 
Lokom-0tiivmancl .. 

Jubilaren blev an.sal paa Kh. Vær'kisted d n 
I I. u,gusl 1 9 , foTfremm •l til LO'komolivfyr
bodrr den I .. B ebrnar l '99, kom ,oen 1. Decem
ber 1907 Lil Hobro som Hangerforer. Blev :foir
fremmc,L den J. �\I arts 1912 til Lokomotiv.fører 
i truer. fodlyllct til Ro kilde den 1. -0vem
l:rl' l!)J 1-. Jubilaren er· en ,støt og T,olig Lo
komcrtivmand og en :god Kollega, 'har altid 
1·a:-1·c,t el trofa t ,Medlem af vor OrganisaLion, 
h1·odor man altid •ser Ander en ved Afdelin
gens Høder -0g Fe1Sler. 

Roskilde Afdelin-ger seILder Jubilaren sine 
bed Le Ønsker. 

X. 

FESTSKRIFTET 

De i Købe•n·havn boende Pen.sion,isler vil ved 
Henvende!. e paa !Foreruingens Kontor, Ny Ve
slerga,cle 7. 3., faa ucllcweret et Eks0mplar af 
det Yed Ju'bilæe,t ud endte Festsh-ift. 

TAKSIGELSE 

)tin hjertelige Tak Lil den ærede lHovedbe
slyre!, c, ,Festkomite og samtl1ge /Medlemmer af 
•nan k tLokomolivmands Forening« for al ud
vi, L Oplll1æl'ksoma1ed mod mig paa Foreningen.s
J'u1)ilæum dag.

C. Roosen.

V c,r varme,: te og ,dybe Ta·k for, at Aarene 
,kke har udslettet 'Lindet om en god og trofast 
�[r,darbejcler. 

f,okf. Georg Jensens Enke og Datter. 

Lokomotiv/ arerkredsen: 
Aarl111s: Afdelin.g. formanden: Joh. lHanisen, 

P rederi k::;bjerg Torv 2, 3. 

Tillacle/, e til at bytte Tjenestested. 
Jokornolivfyrbøderne A. T. 'l'ille]Jæk, Mas

ned und, og H. K. Pedersen, Tinglev, fra 1 
-2-�.
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