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VALGET
Efter fire lange og drøje Aar slkal vi
igen have Valg .. Alle Tjenætemænd bar
i den n:u forløbne Periode, hvor Mini,ste
riet Neerg.aard har taaet i 'pidsen for
Landets tyrel,se, mæ1'lket, at den Politilc,
der føroo i Landet, berører os di.xekte, en
fon paa den ene eHer den 1a11den Mai:tde.
V.or Organisation -er 01111 :bekendt ikke ·po
litisk, vi staar uderuf,or ,al Pa
, rtipolit:iJk; men
, o,m Tjenestemand kan man v,ed en saa
dan Lejligibed, hvor Landet.s Po1iitik for
de kommende lfire Aar Jrnl b
, estemrme,s,
i.Jklke undl,ade at gør• ,e ReO'neJbrættet Ol]) og
�pørge: kan vi Tjenestemænd være tj,ent
med, at den Tuuværende Regering fort>Sæt1ter, eller sikal vi hver for ig bidrage til,
v,ed at ·ka.ste vore temmer rpaa P.aTtier,
der er mere tjenedemand,svenlige, ,søge at
fa.a kwbt et nyt Flertal, af hvilket man
kan forvente mere yimlpati, mere Forstaa
el. e af Tjenestemændene,s K
, rav.
. Den nu forlølbne :fireaiar,i,ge Periode har
·betegnet en uafbrudt edgang for Tjenetemændene i -snart ,sagt alle Retninger.
Alt; \hvad denne Regering har .foretaget
,sig, er gaaet ud ,paa a,t forringe de Kaar,
de Goder, Tj,enestemænd,ene opnaaede ved
Lønning,sloven -af 1919. Man •begyndte
med , pa;rekommissioner, ,f.ørd en for
Statsbanerne alene, senere den »,store�
Sparekommission, der ,omfatte,de alle Tje
ne.stemænd ba,gefter tog anan en Tredie
del af Konjrn.1kiturtillæget, for endelig paa
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Trods aif al ,stmd Fornuft at v-edtage en
Lov, der, skønt Stigning af Dyrtidstillæ
get forringer Konjunkku'tillæget hvel't
Kvar,tal.
I 1925 udløber ,Lov n om K,onjund<tur
!illæg·et. Kan vi Tjenestemænd m 'cl .'-cinds
ro se •paa, at den nuværende Regerin3
ernntuelt .ogsaa til den Tid ,s)kulde have
Ma,gten,s Tøjler i Hænde? Vi mener be
.sitemt nej.
Tj,enestermændene maa nu kende ,clere,s
Booøgelse. tid og vide, at nu gælder det,
n;u maa vi, om alle Landet øvrige Bor
gere, .slutte os til Partier, der vil Fre- .rn
,skr,iclt og,saa .for os, og s-01111, naa.,r Kon
junkturtil læg.sloven skal for, ik1ke vil være
med til ait bringe Tjeneste-mændene øk'.)
nom1ske Villkaar læng re ned, thi .det kan
Tjenestemændene iikJk:e -taale.
· Endskønt vor Organisation er u,poli
tisk, kan v,i ikke undlade at ,henlede vor• e
Medlemmer,s Opmærk,s,orm!hed ipaa, at Tje
nestemændene af Hen ,.. y1� til dere egne
vitale Initeres er ,bør temm og ,stemme
paa de Partier, s-om staar i Owositi,o-n til
det nuværende Regeringsflertal, med an
dre Ord IJ)aa det ·raclilmle Ve1rtre ell r o
cialdemokmtiet.
om bekendt er vor Organ1sation.s For
mand opstillet s,om Kandidat til Folketin
O'et ,som Repræsentant for det radikale
Venstre, og vi henstiller ,til alle Loirnmo
ti\1mænd, om t mmer i 0 tre torflued,s
i Københ
' avn, at il-:aste deres temmer 1pa:1
ham; det maa være i alle Lokomotivmænds
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ening.en un,de·r 3. J.a,nuar 19'.23 ind·siend•t, Skri
ve1Ls·e.
N
. a,ar Fo1fuandlin.gerne ikke var foreg.aaet
ti,dli,gere, v. ar det i ,Herub.old ti'l en med 'For
eninge.ns, :Formand truffet .Aiflale. tOp�æ•ste de'n
ai ·Foreningen indsendte Skl•ivielse og .anmod·ede
1Foreningens Ordfører om nærrrnere at fremsæt.�.
te ,de Øn,sk•e1· og IM
• otiJver, LF<oreningen havde, då'
r t, •i hiw-else•n.
di:sse i· •ikke var angi,ve
Rich. Lillie: iDen Sa,g, ,hvorom lForha,ndlin
gerne i Dag drejer sig, il:iar vi for ,saa V'id:t ofte
h,aft Lejlgfued ti.I iat ,dr01fte med �err General
dir.ektøren, men Sagen ,s,om ,saadan er j-o gam
mel og ligeledes drø.ftet med Herr General-dt
reJdørens !Forgænger, �ige;soon Herr Masikindi
re• k,tøren kan '.bekræflle, a1t Spørg,srri.11ø,let om
Rangerm.a kinernes Betjening i mange Aar har
smertet LokO'IDohvperisonalet ,dyht. Lillie gav
<lørefler en korit Ov,eTS•igt over ,S,pør,gismaalets
Oprindelse og p.aapegede herunder, ·l11Vorled€s
<le.n bidligere M.askindir•e-k1lør havde di,sponieret.
Uden Hensyn til at, Tiden !havde medført 0n
1Slærk QJ,dvik1i.ng ;ved Trafiklkens F:orøgeJ.se, ved
de :større B.ane,gaardes varns'ketige iRangerar
ibej,de -og ved, ,a.t ,R,a;rngermasi· kiner.ne ogsa,a var
blevet s, tørve, 1bevarer man des11aigtet en Lo'.kJ
motivfyrbøder ,som ene iMan,d �aa R.angerlloko
nrotiverne, de• r 1Saaled,es mawtte udfore Lokomo
tivforer- og iLokomotiv, fyrbøderal'bejd1e, men for
1
Lokrnmotiv,fyribøderløn. De-tte iForhold kaJ.d0r
paa iRe�færdig!hed, og ,Forihddene for diss·e Me:1.
•
nesker er ikke blevet :bedre efter Lønning,sloven,
llwor de 1N.atpenge, de 1id.Jigere eifuoldt :som Lo
lkmnot1vførere, /blev sitrø,get thi nu ydes Natpen
gie kun som [,okomotivf. yrbø•dere; 'Rrangerg
, odt
g, ørelse er 'Iig,eled·es, nedisa,t 1S0<rn ·Føllge af :S.pare
kommi,ssionen, -sa11- [F:o:nho1denes Udvikling un
der :Herr Gener.almrektøren ihar ibevirlket rin
gere lFonhoM, 1hv.ad vi nu øn:sk1er ændret. Om
talte
• de:refter '.F�riholdene i i(Jd,landet, ·hvor man
1 ;nger
al.le Viegne anvendt\) tQIIM.11d'Sllmtjente IRa
J.okornotivier med fLokomotiv
, føre• r ,og Lolwmo
tivfyrbøder, kun ,die danske IStatsibaner anvender
iBetjeningen med 1 Mand. - Det kan m..aask,e
tjene til E-dt Ære for saarve'l iAdrrnini,strwtionen
som for Lolkomotiv;personalet, a.t ·sa,a<lanne For
hold lhidlil lhar kunnet lade si• .g gøre, mien man
bør og,saa ·v,ise iFørerne al iRan,gerlokomotiverne
Hensyn. - ·kulde evkende, at Generaldirelktø
ren havde vist Sagen sin iForstaael,se, vi har
j tiidligere opnaa!et noget paa dette Omraa,de,
men Tililmdet om Mel'leIDJsti!\lingen !havde vi in
gen Tillid til.
Sa-avi,dt lhan lha'l"de d'aa
, et oply,st, findes , der
i• Øje'blikket O·'l"er 200 Lokomotivfyr•bødere,
til tadi-gihed ,gør Tj•eneste om Fører a;f Ra.nger
lokomotiverne, og det maadog erkendes, at
Kaleg·ori i et aadantOmfang anvendes i en Ger
ning, som ,ikke er i Overenss, temmeLse med de-

egen velf.o:rstaaede Interesse at søge at faa
en R!:ipN:J21Sentant i, nd paa Rigsdagen, ,som
er tloikomo-tivmand.
Lad· Valgdagen, den 11. April, ,l;Jetegne
et Vendepunikt, lad os Tjenestemænd alle
,som- en. ,kaste vore Stemmer ,paa Partier,
vi med Snmd ·k.an vente vil være med til
Fremme og 1Styrkelse ogsaa af vore [nteree',ser.
1Uerf.c;)]: bør alle Tjenestemænd stemme
demokratisk.
1Stem ipaa iSocialdemo.kratiet eller det
rad1kal,e Venstre!

...

BETJENINGEN AF RANGER
. LOKOMOTIVER
1 Begyndelsen af A
, aret 19"23 fremsatte
F,Ol'eningen en AnlIIlodning til Generaldi
r•elk.tpratet om en Forhandling gaaende ud
paa en .Drøftelse af den lønningsrrnæ,ssi,ge
Behandling· af de ælds,te Loko1moltivfyr
bødere.·
Hen�endel,sen ,gav Anledning til flere
Dr.øft:E:l�er 1me:llem Generaldirelktøren og
Organi,s,ationens. Formand. - Fra Gene
raJdirektørenis Side blev der vist Henven
delsen Fo:rstaaelse, men praktiske Hen
syn, som Eitaterns Ohef -mruatte iagtta,ge,
gj�rd�: 'at pørgsmaalet,s Behandling ved
en"Fo
, rlhandling traik. ud, idet Generaldi
r,ektøren· ønskede et ,nøjere Overblik over
Statsiba'nernes ølkonomis.ke .Stilling, naar
Halvdelen af Drifitsruaret var gaaet, da en
Imei.�ek�men af Foreningens Anmod
nin,g vilde .medføre b
, etydelige Udgiifter. Sommeren gik og det meste af Efteraaret
og,saa, nye Henvendelser til Generaldireik
tøren nfaatte ,ske, men endelig blev en For
handli1;1:g __om dette 1Spørg.smaal berammet
til den 10. Novemlber 1923.
Vi ,oiptrylkker :her den ved Forhandl�n
gen ,optagne Forlhandlingsprotoko,l:

,li

Genera{direktøren 1bød ,de frernmØ'dle Re
præi,entantcr Vel1ko1rrnrnen og meddelte, at For
hand.lin,gen førtes i iHenlhold til ,en af For-

.
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res IStil!Lngi.sbebegnellse. Vovt princip•ie'lle Øn
· e er, at iRan,ge, rlok,omotiverne be,lje, nes med 2
·s�
1M
• .arvd, dlvor.af dien ene -er Lolk:omotivfører. Mel
lemstillingen bar vi, .som jeg før Ih.ar 's· agt, fo
gen Ti-llid tH; !!hi -man vil i Anvendelsen af
disse . gaa meget vidl ved •i st, OT Ud,sif.rækn,ing
.at .anv
- e,- n,d,e idem ,,som [Fører v. -eid Stræknings
tjenesten, og vi ser aHerede J1u, at man ofte,
saa o.fte, a
. t ,g•amle Tiider lige, om vender· til
lba,ge, an vender iLoik,omotiv. ifyTbøde· re s.om Fø1,3r
p .aa . 1Stræknringe:n. Men
• v-i er :ogsaa kl,ar ov:er,
at tGener.aldirektøren har .store- V.a�1.skeligheder
,.
og at · navnlig en 1Forøge1se acf- Tjenestf.emænd
e, 
rnes Antal ,vi1l mø-de •Kritik, men de iher rrn,:: t
klaged•e lFo-rlho1d kræver Opa:nærk:som·hed, ,og cA
' orbedring af [,okomotivfy.r!bØ'dernes - iSitilling
.F
. ved· a,t .forfoomme iFørerne alf iRang, erlolkomoti
verne vil forlbedre Stillin,gen megiet, uden at
Tjenestemændenes !Antal deNed fm· øges.
Genøral.dir:ektøren:: [Da jieg i Vinter tali te
med Jirerr /LiHie om sagen og h
' lmstil'lede Rt
urdsætte iF.orhandl,ingen, var d'et, fordi jeg men
te, at •det ·var et mindr,e lhensigtsmæs-sigt Ti-d·-
pu:nlkt at rejse ISpørgs, ma.ahet p.a:a, og ·at det vi· .lde
være rigtig&t at ,se, hvorledes· ,de øikonomiske
Fo:rihold udv· ikledie sig, og heri var iHr. Lmie'
enig. IMa,atte ,give Herr fIJil'lie \Ret i, .at S.pør.gs
maalet var gamme1t, !havde mød.t -det s, traks ved
OV1er• ta,gelsen af s, it rfirV'erv ,sorn General,d:irek
t.ør. Sipørgsmaalet kund
• e end ikke løses under
Kri,gen, 1hvor saadanne ,Srpørgisanaal e- ners ikke
havd·e :saa va�,s!keligt ved at :J:l1ive g:el]J]]emført.
i,.Mente iøvrigt, at sc,m .iFor!boMene laa, var ,rle
foldt- f.or,svarlige, 0,
, g Enmandsibetjeningien •hav
de dei-lws fhistori-sk iJiævd
, gennem [Udviklingen
i man,ge Aar. 1Sel1v om A11b.ejdet paa 1Statio
nerne er v-olkseit, er iK.araktere11 af Rangertje
nesten -i idet væsentlige uforandret, og der fore
, -igbed til
ligger derfor iik1ke i ·denne Om:stænd
strækkeli,g B-egnmdel'Se for iForenh1gens Krav.
lFo•rlholdene var ma:a.ske i ,a,n-dre Lande •og;saa
.
i andre !Hensieend,er anderled-es end ,hos os, og
forøv1'i-g t er idet ikke si- k;Ji;ert. at den -Or,dning.
man har •de· r. er 1:iedre entd vor. Jeg vil i
denne 1Fou'binde1se gøre opmæi:lk,s01111 paa. at man
fra an-dre iLande·s sid-e 'S1tærkt int�re.s,s,erer qig
for ,den ,Or-dning, v-i lhar, O
• g med ,de økon,omiske
iFmih.old i iBetragtnin,g vil idet v
. i s: t ·være Pn
ret nærl�ggen
, ,d-e Muligihed. at man i andre Lan
de gaar over til 1vor 01.'dnin•g. At· lRangertj·ene
sben er udført .paa ,en '.Maa-de. som tjener til
Pers, onalet, s Ære, er jeg •enig med Herr Lillie
i·, me·n forøvrigt vil fog lbævide, at vor IOrdning
er en uangrimelig, forsvarlig Ordning. særlig
efter at vi ihar indført Tomanii:l,sbetjenin,gen paa
Steder. 1h v,or !Forhol,d�ne eifter deres · ærlige
Beskaffenlhed m
• aa a
, nfages at være v.ans-keligerr
end almindelig.
Gener,aldirei,.ktøren h
i a.vde ikke ventet, efter
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at man J1,æv-de fa"a;et ,indført Tomandslbetj,enin
gen paa i, lclm
• s, aa ga,n.ske faa Steder, at ,, s,�u�le ,
møde !Spør.gsmaa.let om .a lminde'lig '.(omands1be
tjening :paany og menite iklk:e, at iForeni�gen
:J
,skulde nære .for :sto're :Forha.aJbninger
i "den
iRei tning, J.:igesOIID han' gik ud fræ,· at, die<t' vel···
o,gsaa
kun ' var for· at •markere det --,pri• ncipa:le
,
. tandptmikt, .at d.ette iK:r,av fremførtes. • Genne-l' - l
S.
førelsen 'heraf iville koste ca. 12• 00000 ::Kr.' ·aI arlig. Genera1direkforatet hav.de vied. flere ,LejH1ghede1· ,stillet .sig forstaaende ,over for. Lo'ico
motivper.sonalets Øruskier, og man wir gaaet med
til at anvende tLokomotivlførere enkelte IS!ieder, ·
if. Ek,s. ,ved Rangerdep9ter, ihJVor man i Øje,:blilk
·
ket har 22; ,synteis i- miid-Jertid, d·et ogsaa1. var
, omoti· vtførere paa
at gaa for vidt ,at kræve Lck
aUe R.angerlOtk:OIIllotiver,ne, ,d,et vil koste ca.
264000 Kr. a
. arlig, ,hvorvie,d altsaa er forud
. es paa
, rethotd
s, a:t, al Erumands'bet.jenin,ge,. •n o, p
s amme :M:
_ .
• aade SOlffi nu.
Vet var ogsaa ri.gtigit, at man ·nære<Ie· 1).bgen
(Frygt for, .at iKravet om 2 IM.i- md Yi•l1 de rejse
sig, der,som <lier lkom 'LokomotilVførere pa, a a
. lle
Maskiner - -seLv ,en Ov-ererusikomsl 1).aa detle
i e ibin,den-de for Tiid •og Evi'g
Omrarud-e ·er i•o ik
• k
ilmd. Men
desuden I f.orelaa der reelle Gi<unde
•
nemlig''i'kk'e·; ·
i, mod ien s, aaidan Ordning. .Mente
•
.atf. S.tilling
, en .som &ngierfører i 1Henseenæe til·
. n.svar kwnde ,s,i.destil'le,s imed L.o
Arbejde ·og, A
komotivfører paa Linien. Det ·er 1rruit Indt· r;1,k
g- ennem mange Aar. Det vH .aHid være -et
Trin Oipad .at gaa· 'fra Rangerarlbejdet 1ti.l '.Lin.fe
kørslen. · iDisse iBetragtninger tiUig'emed- He'ri
sy,net til Bekostningen har ,gjort, ar ·vi.i :, har
fæslnet os ved M:el'lemstillingen, et ,Stan-dipuµ1ct,
som vi 1:i,dlig
' e, re ihar iha: ft \J,ejlig,hed til a, t pr::p- ,
, rgani,sat, ionen; va
cisere ,o_ve�for O
, r' fopbamet
over, at :Foreningen havde st- iUet ,sig alfvisende
overfor ,dette Tilbud a•if ideelle Grunde·.· - ·Der ·
er in!gen An-ledning <til .at ,nære ,den .!Fry,gt' , som'
fl,f Lillie er nævnt. Direk:tør !Floor har i •sin,
T' i d udtalt, at iM{¼l'lemstiUingeµ ogsaa. :s1k\1.l9
• e
anvendes ved Kørsel paa !Strækningen. det vr1.r
vi,st Grun•den til, at ;po,1�enfngen il1.av•de afvisl
Spørgsma.alet om· :Mellemstillingen,
men man·
•
har dog vist lagt imere i idet !Svar frå Dirak�
tør :8
, loor, iend ,detf. var Direktørens 1Menin,g, l)i
rektør 'Floor har ilkke tænkt sig al un-det'IIPi- .
nere den nye Stilling; men hans Tanke' v�l··
- --•
•
I
•
� ' I
• • ; l'�
blot den, .at Rangerførere, · .der· ,stod for '):\ir
1
til Udnævnelse til Lokomotivfører, burde · an
ven-des pa
. .a Linien i- d-en nærmeste Tf.d farin-den
Ud.næv1iielsen for at opn.aa Øvelse: N.aar en
i.1\fan,d udnæv!}es til Lo'komotivfører, sk tJ lq� .ha:1
af Hensyn til det slore Ansvar for Personer
og Gods være •fu.ldt kendt med Liniekørs, el og
d,erfor, \hvis der var f.orlø!bet nogen Tid.· side11
1han !havde !kørt paa Linien, �1ave h
· a>ft· Liejlig'- ·
,hed til at genopfri,ske 1sine Erfaringer. · A.ti,oet ·
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mente Direktøren ikke (Dir. Floor ibekræftede
d Ile). Til Trc,d for, al de C'orud, ælnin.gei·,
und r ihvillk Admini. !rationen li Tilbud om Op
retLeise af en M llem. lillirtg i in Tid frem
kom, nu ikke l, ænger er til lede, efter at man
er aacl 01ver ri.il 2-:v[ail'ds.b tjeningen på.a saa
,dannc l,eder lwor delle llnder Hensyn 'Lil Ovrr
førel ·e paa. Færg r a[i J er on- og : ovev ,gne
eller paa Grund af ærlig stærk Træfik skøn
ne hen igl mæs ·igl ruml til al anvende de
ovennævnrl.e 22 Lokomotivlørere paa I angerde
poter, vil Generaldirektør en do,g vedblivPndil
n r med til at arbejd paa Oprette! e a;f }fel
I mstillingen, men om 1Y1.uli,giheden for al naa
cl Re,sulLat :kunde ban iJ1'lct om ihel. l utllalo,
da -delte jo a:fiha.ng af t){inislerens og iRigsdd
"Cns lilling. Mellem tiMingen maalle antage
lig lig,ge i 13. Lønkla se og vilde da koste ca.
JOO 000 Kr. om Aarel.
Rich L'illie: Jeg skal først ti1 H IT Genieral
d
•
ig , at
, irekløreo:s Tihbud 0 111 .Jfellem,lillingen.
en ,;\llellem lilling i J3. 1Iønk!la,s. lønning mæs
sigL el er aa ringe en orbcdring, at det ilkke
l"irker 1tillokkende. Var ikke eni•" i General
direkløren·s Opfattelse af pør,g. rnaalet:s Lø..;ning und r 1Krigen og udlallie, at ,han var fuldt
ud vidende -0111, at andre Lande ha,v de ,Op,mærk. aa vor Ordning for Ran
:IIIlheden rhenven,dt p
germas:kinerne,; Betjening, men han var ogsaa
Yidende cm, art ,de Emlb dsmænd, om fra an
, re
, d
Lande ;havd� !haft !Lejlighed Lill al ,studere v,ore
,For,hold, ikke havde lagt kjul paa, al de ikke
kun,de lænke . ig al anve1Tde Lolkomotil"fyrbødere
som •Førere af di · se ·l-0·ko111otiver, del maatte
Yære Lokomotivførere. Herr '.Direktør Fl -OL'
l' dtalPI. r ,havde lhaft den Virknin,g, som Ge
neraldirektøren hav-d I' omtalt men elv oon den
o0 ·aa var al for taa, ,,;om Direk,tøren nu forkla
rede den, aa vilde den ingen praktisk [Betyd
ning �iave; bhi aille Hangerførerc paa Ranger
depoler.ne kunde jo ingen F,01� redel-e o,pnaa,
uden det vilde betyde l tl,gift r. Han var fuld
stændig klar over, al man fik iikke Rigsdag n
til at ,gaa med ri.il -en Bevilling
, paa over 1 �fil
lion, men 264 000 Kr. for krækkede ,ham ik,kc.
Antydede, at �foll m li1'1ingen maa ke kunde
acc plere , naar den økonomi k blev ·bedre en<l
a ( Generaldirekløren fore. laaet og 1 le,· hegræncl Ra.ng rd poterne saalede.,
set Lil ' tillingen
at det \blev ,Lokcmoti,,førern paa Rangerma ki
ncrnc ved Liniedepolern , fi,v,or ma,n , aal, ede
fi1k ei1 Rie erve af Lokomoli1-førere, der a1tid
vilde medføre, at man undgik a-t anverude ·Lo
komotivfyrbødere. om Førere paa trækningen.
hcrv d viltle man naa en , u,m, om vilde li"gl?
m ,[lem 100 000 Kr. O".., 26ft 000 iKr.
Maskindireklor Floor rede,gj-ord(' for .-in
Stilling til og 1I<ening med �fell mstil, lin"cns
Opre�lelse og un<ler tregede, al der ingen Grund

var· for 1Foreningen til al ·e m cl 1'fi.slillid hcr
paa, ku,nde for øvrigl, lig ·om 1Lillie antyded ',
lænke si,g Ran,gerførerpiJad ernie paa Ranger
dcp () terne oprellel til )Iellem lilling.
Maskiningeniør chm,idt 111aattc erkende. at
.\l askinerne var 'bl vel større, 111 n H . .Jlfaski
nern var ikke blevet tørre, og mange af dem
ltar Tcmand betjening. • aar m·tn i cnkrlle
Tilfæl,de lhar anYendl 1-0lkom liv(yrbødere om
Fø rere paa trækn
, ingen, rnr -del (or al kunne
im od komme Per onalel Ønsker om 0111me1·
pcrmi ion 111. 111.
1[ d Hen yn lil :.
, [eHc-rnstillingen da betød
d n kun lønning mæs igl el en IFoi,bedring.
thi ,cl t var jo ved•blivende de samiffie iMenn sker m d aimme KvaLifikationcr, o,g 111Ralte
mene, al del ,·ilde ,skabe Van keligiheder al have
loktmoti,viførere paa alle •Rangermaskirie�,
Van keli,gtheder Yl ellemsliltlingen unuligvi,s og. aa
vild med-føre.
Ricli. Lillie: �aar jeg bar nævnt tlen efiter
haan,den om sig lagende nvendcl e af Loko
m-0livfyrl:ødere om ,T., tko111oli vførere paa lræk
ningen, tænkte jeg ikke paa aadanne 'fjlfæ!
dc, ,.,·om a[ :M:askiningeniøren nævnt, men paa
TilfæLde, hvor ,man li'l tadig,hed <>"" ikke af de
Aar ager, •�[as'kiningeniøren anfører, anvender
Lckomotivfyrbødere som ,Førere om f. Ek . i
Tøndel', kanderhor,g o.a. teder.
led·er, l1vor
man sikkel'l J1avd,e værel for s- nert ·ved roi,mn
ringen af Loko111otidørere. Kunde ·heller ik1Jke
erkend , at 1:Ma >kiningeniøren 'Betæn,keliglheder
,, (I cl at ·h ave Fører paa Ran,gerto·k,omotiv rne
kun,d,e medføre Van keliglheder maalte .beraf
drage den lulning, at .Di lriiklerne ,betragted'
Loko111otivfyr,bøderne paa Rangerlokomotivernc
. om et Il niver alværktøj, der , nart kuntle bn1ge.- til 1Førere paa træknin,gen snart som Fø1·ere af Rangerlokomotivern e og endelig om
Fyrbødere paa lræknin,gen.
Generaldirektøre11: Jc" vil i Til. lutning til
}l.a ki.n,dire'klørens
dtalclser under lrege. at
den ?IHslillid, som Foreningen har overfor Op
rnltel.. ;en af en 11\follem tillin.g. er uberelti,gel; .iler
er ikke fra Ad111ini [rationens ide ncgen Bag
tanke !hermed. og Anvende! en af 1Lok-0motiv
førcre ,·il i I.• remrt.il
t en sk undeir amme Form
oo- ved amme Tjene le s0111 nu. Om, hvorvidt
Lillie.- ,For lag om nl'endel fe af Y!"ellem.
lillin
•
o-en ved 1Ran"erdcpcterne 0" L
, okomotivførere
paa Range,,ma...;kinern ved Liniedcpolerne loJ
irr gennemføre, en.skede 1Generaldirekløren ik1kc
pa.a nærværende Tidspunkt næ1,mere al udta.le
sig.
/Ucli. Lillie: Clfonle i kke, at der var Grund
Lil al iharn Belæn.kelig!hcclcr ,herved, thi kal vi
acc plcr-e en M:ellemstillin, cr. saa maa den pla
cere
aal(}des, at den •byder mere, end �1vad
Hen Generaldirek1ør,en tidligere har antydet.
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'DANSK iQ.KOMOT1v1ioENDE
(Denne .Bemærk
, ning gav An.ledning til Drøfte] e
n,f (Lønnin.gskla.sseme).
Generaldirektøren kun,de da tænke sig som
en lilf.redstil>len,de Placering af Mellem, tillin
gen, a-t denne muligv, i-5 'kunde arnbringes i 12.
Lønningskrlasse under el nyt Bogstav »d«.
Rich. Lillie: Vi ,maa naturligvis erkende, at
Generaldirektøren tilter .sig velvilligl -for en
Forbeching af de ælldste 1Lokomolivfyrbø-dercs
Forthold, men vi ø11sker Lokomcitivforere som
Førere af Rangeuma,skinerne.
Generaldirektøren: Den nu stedfundne F-or
hand,ling viI1 jeg helragle om en Drøftelse,
lw-onmder man har lært lweran-dr.es Synspunk
ler me,d ,H,en,syn til ,del foreliggen<le pørgs- maal
cLt •kende, og jeg ma:a nu •beti�agte 1S[Pørgsmaa
let som tilstrækkeligt debatteret. "Heri var Per
sonalets Repræsentanter e,nige.
Hermed slutlBde !Forlhandlingerne.
Ancle1·sen Alstrup.

K. Johansen.

Efter d-enn-e .Forhandling ,hengik atter
nogle Maaneder, idet Generaldirelktøren,
nor at kunne komme videre i agen,
maatte gøre Ministeren ibelkendt, med For
handlingernes Forløib. - Da det her kun
drejede sig 01m Personale o-g endda kun
om nogle .af 14. Lønningsklasse, ihaetede
det ;iklke ,saa meget for det paagældende
Kontor i Gener,al,sekretariatet med at faa
Sagen forelagt Ministeren. - Efiter 3 Maa
neder-s Forl.ølb o,pnaaede Genera,ldirektø
ren at faia ik.larl.agt .Sagens hele For'hold
for Hr. ,Slebeager. - Ministerene ,Stilling.
til Sagen blev Organisationens Formand
bekendt under en /Samtale med General
dirøktøren, - og Minisiter .Sleb,sagers
SU:lling va:r absolut ia.Ævisende, - dog saa
ledes ,at fomtaa, at Ministeren var villig
til til E:f.teraaret :paany a-t drøfi- te pørg,s
ma,alet med Loi•lrnmotivmændene.
I en seneTe Samtale, Organiisationen,s
Formand havde med Nlinis-teren, :bekræf
tede denne Generaldirektørens Udtalelser
- at· paa nærværende Tid punkt viLde
han iklke giaa med -til nogen Fonbedring,
han angav ingen Grunde, men vi, c1er
kender c1et Parti, den nuværende Minister
er udga.aet fra, .beihøver l1ei:Jer ingen Gr,tm
de fort.alt (Valget) .
·Org-ani8rutionene Fonmand mindede Mi-

nisteren om nogle tidligere Udta-leker,
gaaende ud paa, at der fra Mini terens
ide iJkke vilde stille sig Vanskelighed,
for aa vidt Pereo,nale og Administra .tion
kunde blive enige, der var i det forelig
gende ,Sipør,gt311Tl,aial Enighed om, at man
lønning,3mæe.sigt se,t ,behandlede de ældste
Loikomolivfyrbødere uretfærdigt. - Den
ne Udtalelse gav Anledning til et l1astigt,
men i sin F
, orm stærkt Ordskifte mellem
MiniB,teren -og 1Forilllanden, - vi sikal ikke
næ1'mere reJ.ei-ere, hv.ad der passerede,
men ft<.w1 slaa fast, at Minister 'lelbSJager
beviser Gang paa Ga,ng, at han i Forhol
det Administra-tion og Personale ,kun fø
ler sig som Mini ter for en af P,arterne.
- Vi ll,ævder, at det er et Mi. brug af Tje
nestemænd, d,er her finder .Sted ved i aare
vise at anvende som Førere af Rangerldko
motiv•er Loornmotivfyr,bødere, som foT det
te Arbejde, der ahso1ut ikke er Lo�rnmotiv
fy1�bøder,arbej'de, kun lønnoo eom 1Loikomo
tivfyrlbødere. Vi maa ihævde, ,at danske
Lokomoti vunænd, ved den Arbejdsydel,se
med en Mand paa ·Rangerma kinen, et
Arhejde, der i Udlandet udf.ør-e af 2 Mand,
har .bevist sig som et Per. onale, en Admi
nistration slkylder iHen,sy
, n. - Trods det,
k,an Erikendelsen ikke rælkke l, ængere end
til at byde en Mellemstilling.
Administrationen ,trækker ,paa Mini
steren, det mærker man, - men man kan
ogea.a trække for s-tærkt ipa,a Loikomotiv
fyrbø,dernes Taalmodiglhed. - De er uret
færdigt -behiaindlede, de!t e1,kender vor høje
-�,te AcbniniBtration, men der foretages in
tet - der maa slke en -reel Forandring i
den lønningismæssige Belhandling aif de
ældiste LcilkomotiV1fyr,bødere, og det maa
ske, inden Taalmodigheden ibris,ter. Briter den, h
. ar Minister og Gene:i:a:Jdireiktø
ren Ansv,aret.

»Dich.«
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'DANSK [QKOMOTIV DEN DE
UDDANNELSESKOMMISSIONEN
(Fortsat.)

Under følgende Forthold kan man ikke ud
nytte Fyvbøderaspiranlen:
M) I di:! 14 Dage, 'hvor denne kører .'lom 3.
a
IMand.
;1. ) I de 7 Uger, th·vor denne er rpaa rk olen.
0) Endvidere regner Mindrelallel
med en N ed
•
gang i"Aribejdsydelsen p.aa '/. i de 12 lJ ger,
·,Aspiranlen kører .hos In.slruucløTen.
iAl Tjenesle"n for Inslru•klørerne under
,Kørs elen vil blive betydelig strengere end
for øvri,ge Lokornolivmænd, ka,n der forment
lig ikke hers ke nogen Tvivl om, idel dere':,
,. 1Medhjælpere
møder gan$ ke u[o1<beredle Lil
•
deres egentlige !Gerning ved Ma
• ,,·kinen (Fy
ring og IS.møring), cg naar saa derti-1 kom
-mer, al Tjenesten, fornden s om Regel at
vær.e !henvist til iH,oveds trækningerne, end' ·vidiJre. den halve iDel af Tiden heslaar i
Kønsel med Hurtigtog, bliver man sikkerl
nødsaget til al nedsætte Inslru:ktørerne6
>Aribejdslid f. 1Eiks. til 3/. af den Tid, der
gælder for -andel LokOIJJlol i vper $ onal• e. ,Og
da det efter ,Forslaget El'l' s aaledes, al .As
ipir.anten i hele Uddanne!ses tiden S'kal følge
samme 2 In slruktører, vil man ikke være
i sland til al 1benylte A, piranterne mere
end 3/. ruf den Tid, man kan udnytte de øv
rige !Fynbødere.
P) En tN edgang paa minds l '/a i Ar<bejdsydel
sen i den Tid, Vær.lrnteds- og Remiseuddan
. nels en varer.
saa vidt det er Mindretallet bekendt,
er Ar1bejdet i [,cikomolivværksledet nu lagt
' saaledes til Rette, al medene er inddeIl
i" pecia�hold, saalede.- .at Iwer! Hold al
tid er beskæftiget med del s amme ,Arbej
de. Naar deHe er Tilfældet, maa �Jin,dre.. ,tal-let men,e, al del ,s'kylde,s ,den Omslændig
·hed, ·at man i Værkstederne har ·Erfaring
'for, al man ved at benytte denne Ord
...
ning er i stand til al faa A1,bejdel
-ha::idC'
'bedre, ·hurtigere og ,derved o- gisa,a ;billigere
udiført ,end ved at un-dlade ail ud1;;pecialisere

.

" ':BeUe.
""

.

<M..indr• elallel mener derfor, al Aspiran
'ler.ne, der j,o skal danne Hol,d for sig sel r
og kun i faa Uger vil ,være be !>kæftLgel ved
det samme pecialarJ:iejde, ikk,e vi:J .kunne
enhiverve sig den tiL trækkelige iFæTdighed i
de mange fors kellige Anbejder, de ,slkal ud
,dannes i, c,g dertil ,kommer at Væki1sled,erne af iHen,s-yn til den Alclmratesse, som de
f,oTskel-lige Arbejder skal udføres med, nød
vendig.vi..s ma:a lade hvert enkelt slyk,ke
, eJter,se, eventuelt rette ar de Ho1d, ,der al
min,deliigv
, is er ·beskæfiigel 1IUe,d det p.aagæl-

..

dernde .Al'l:>ejde. At denne Ordning derfor,
foruden at være bes værlig, si..kikert ogsaa
:bliver dyr, foler Mindretallet s ig overbe
vi,sl om, o• a ,d,et mener derfor, at .Aispiran
terne høj." L 'bliver i land til at indtjene
2
/" af den løn som l' [ter Blertal-. fors laget
"
er tiltænkt dem.
<
fon foru len de alle,r
- I' -de nævnte Udgifle1·,
scm man maa paaregne, vil d
, e, r end1videre ko:n
me følgende:
Q) F,orøgede · l' d,gifler til Pen. ionerin,g af Tje
nes lemænd og til Uniformer.
H) Dagpenge til In,5truktører og IFy,rbødera.,;l.,l,e, lhva-d ,·ikker,t of.le maa
piranter. naar , di·
J
. •ke, f.or al faa 6 L opn� IHurtigtog,skør,"C'I.
maa uds1 talioneres .
s) Dagpenite m. m . til ln,.,"enioo:er og fostruk
lører, der foretager Rejser for at uddanne
ILokcmotivpel'sonale og for M køre .Prøve
kønsel .med rFyrbøclere, l,'1aaledes a,t d maa
køre som Førere.
T) Taib ved, al taL banerne lkke nær altid,
naar der finder Instruktions kørsel ' Led el
•ler iPrøvelkøl"s el ,med Fyrbøder,e, kan udnyt
1 m11e -overkomplet-te
te det derved fremko
Per. anale.
U) Del u Udgifterne ved VedligeJ1oldel e og
'DriH,en m. m. af kolen s amt muligvis
V) Udvid<l I,; e af \ ærk, led.<; plad-sen i Lokomo
tivvær,kslederne.
Deta1er under A-V frem salle er det, Mindre
tallet .s!øller sine økonomiske Betænkeligheder
p
• aa. Disse gaar ud •paa. at Uddanne!sen af enJ.c
k,omotivfyrbøder vil komme til at slaa talsba
nerne i ca. 5000 Kr.·· Da der rc-gne,s med, al
der s kal l.l,dd.anne,s 50 Aispiranter aar!Lg, blivu
det ca. '/. )IJ.ill. IK�·-, delte Persiona-les uddan
nel1se vil kunne kc,mm
· e til a·l staa talsbanerne
i pr. Aar, 1,egnel me d de nuværende Lønnin
ger m. rn .
l
rFlersfall t't gaar imidlertid
·u.d fra, at stals
banerne ved at indføre> ·{Ln fore'5laaede Uddan
nelse vil ,kunne opnaa Bespare!,ser paa saavel
Kul- som Olieforbruget, :hvilket jo .'laa igen
skulde indvirke paa s tal banerne,: Økonomi.
Hertil ISkal J\lf,indretaJlet anføre: At man verl
en forbedr ('l Li <ldannelse af Per..sonale1. kan op-
n,aa ,Be,sparels, er, vil -•Mi.nd
, retallel ikk,e ,benægte.
selv om delle ikke tror paa . bore Bespare!ser,
pecielt ikke paa Grundlag a[ den foreslaaede
ud-dann�I.,;eismaade a[ lokomolivpel'sonalet;
men 01yjs C, lertallel mener, at en almindelig
O'phjælpning af Sta•l banernes Økonomi vil ,kun
"
ne opnaa.'> ved en ,forl::eclrel Uddannelse, fore
kommer del [Mindretallet, al F'lerlallet har lagt
alf for ringe Vægt paa en forbedret Uddannelse
af det nuværeruJ,e Personale. ·Flert,aillets ud
dannel.ses [ovslag lager nemlig kun Sigte _paa de
fremtid.ig,e A.111sættelser, og del er ,do
, g de nu-
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'DANSK lQKOMOTIV
værende an,satle, der inden for en længere
Aar
•
række bliver dem, der i denne Henseende vil
faa den største In,dflydelse paa Slatf banernes
Økonomi.
iDel er jo dog uomLvi.Jstelig saaledeis, at der
for LcJwmotivets Vedko1Iltl1lffi'\de er 2 til at ind
køre Besparel,serene:
iFy:dbøderen ved sin Fyrfog og Smøring,
Føreren Yed sin Kørsel og ved sil Tilsyn
med, at Fyrbøderen økonomiserer med
de udleverede Miaterialer.
Al en dygtig fFører er .i •land til al bringe
-:Vfa;.skinen•3 Fooorug ned, ikke a
, lene ved sin
,.,,saa ved al ·vejlod,e sin Fyr
egen [Kørsel, men orr
bøder, hvis denne i klke har del rigtige Tag paa
sit A1•bejde, tvivler !Mindrelallel iklke paa; om
deriimod en un,g i Fyrb0d,er er i 8 land lil al •OP
lræde belærende over for en mindre dy,glig iFø
rer, til,ler I~findreta.llel . ig yders, l •lvivlen1lc
over fer.
Der er derfor efter N[indr.elallels Opfattel
se ogisaa ,den Hoved f[' jl ved del af iF-lerlallel
stillede Forslag, for . aa vid,t delle er lænkl
som en Op•hjælp11ing af ' lab&banernes Økon-o
mi. at del kun ta,ger i= -igle ipaa at uddanne
den Del a,if 1Loi•komotivpe1,sonalet, .der inden fer
en længere Aarrække vil 'Være dem, der Pr
mindJSt 1i ' land W al indvirke paa en Forbed
ring a•f Økonomien. 'Der -vil saaledes gaa
mind•i t Hi Aar, inden den forsle 1Fy:dbøder, der
kan være t�ddannet efter de nye ,Re,gler, v.il
bliv
, e ud.naivn,t li! Lokt0molivfører, og der vil
gaa en Menn et'kealder, ja mere inden . aml
lige Førere kan 11tave den .af Flertallet fores laaede Udd.anneLse. En saadan Uddannel1ses
maade er iikk,e alene inkon,sekven,t, naar den
er tænkt .som en ·Forbedring af Økonomien;
men tReformen v.il ogs aa paa det nærmesle
være iorrnaal1sløis ved, atl, dens Virkni,ng skydes
20 å 30 :Aar ud i IFre.mbiden, thvor !Foi:iholdene
ikke mindst paa Jer111banedriflen,s -0g sipeciell
"
Loko1II1JOtivdrif.le11s Oimraade sikkert vil være
ganslke forskellige fra de nuværende.
Under saadanne Forhold at føre el iFor
. lag ud ,i •Livet, der indelbo-lder f andsy.nligibed
for en aar.Ji.g .Udg.ift paa '/. Mill. (Kr., og som
efter denne Beregn.ing i [,øbet af 25 ,Aar vil
kræ-ve 6¼ ·M-ill. ,Kr., forinden alle ·Fyr'bødere
og et [Flertal af !Førere kan faa d,enne Ud
danneLse, mener -Mindretallet. al iKiom'IIlis: ionen
rnaa .være belæukellig ved at anbefale for saa
vi,dt- der er foligihed for noget andet.
s' pørgsmaalet ,bliver derfor, om del er nød
vend.i,gt for al opnaa en tilpas go- d Uddan
nelse ruf 1Loilwmoli'Vpersonalet al vedta:ge et For·
slag, der indeh-older saadanne Muli.gib.eder fo:.Udgiftsforøgelser, '8om det af iFler,tallet stilllede.
li
MindreLall,et
mener det ikke; man vil ved
• ,.
al lægge
Uddannelse.'l.maaden for .Lokomotiv-

"
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... •har lagt den 'for.de øvrige
-personalet; ,som man
PersonalgruP[)er, Trafikeleverne
undtagne,
kunne ,opnaa en mindst fii,ge æa ·god .Uddan
ne.ise s om den, der v.il ,opnaas efter iFlertallels
Forslag.
Mindretallel vil opnaa en saadan ved at
stryge den foreslaaede Instruktørstilling samt
Uddannellsen i Lok•omotiv, værks, tedet, men saa
til Gengæld lægge større Vægt -paa, at Aspi
i emIBeuddanneL,e
ranten ibl. a. ved en længere R
bliver fuldt uddannet i virkelig [;o),comotiv
mands gerning, inden .Fast.ansætte! s en som ·Fyr
h der finder C'1led.
Del, der maa !kræves for al blive an,-at som
l,ok C,motivmand. er:
a) at den pacvgældende ikke lrnr Di'lipo,;ilioner for ervø.'lilet,
b) at den paa,o-ældende s syn ,er godt.
c) at den paa-gældendes Høre! se er-· god.
d) at den paagmldende 1har Tarve.<,a.ns,
e) at den paagældende J1ar ans · for :i I
1
økonomisere med del 1.faleriale, Jhan ,·il
fa
, a med at gøre.

~·

At alle di,s: e ifor en ,LokomO't,ivmand aa
nødvend·ige Egen•s kaber meget
' vanskelig k::I 1:
kcMtalerns paa Grundla,g a[:
1Uddannel·s en som Klejnsmed ell,ler ,.:�fa,1kin
arbejder,
iUddannelsen de 21:'iO •Dag,e i 1Lokomotivvmrk
stedet,
,Uddannelsen paa Jern.banesk·o1en i. ca. 2
(Y[aaneder,
fin.der Mindretallet
•
• Anledning Lil at gøre op
mærksom 1Paa. !Det er da ogisaa ,saaledes,
al man i ,Saa udprægede J,ernba)1e}a'flJde
som
#'
Amer�ka og Engl- and, saa vidt de_t �r ,'Mindre
la'ilet 1bekendt, ikke k
, ræver, at Loko�otivmail
den skal være uddannet SOtIIl Smed. . I disse
2 iLande faar han s.in Uddannelse j !Remisen
som Pudser. I Tysk!i and kræ;ver man, iheller
ikke ·denne Uddannelse for :Fyr'bødeme-s Ved
kommerude, idet man der anvender lj\r,bejds
mænd fra Remi.&erne som !Fyrbødere. Men 1selv
om man nu vil !holde paa, at vore Lo·komoliv
mænd -skal være mede, saa vi-1 de dog aldrig
under deres Lokomotivtjeneste faa LejJigihed til
rut foretage den Slags !Reparationer, ,som nu
udføres i Lolkomoti.v1v ærk,stedet, og ,deres Op
hold der, LSærlig under den iForm, som del er
foreslaaet, si.·ulde derfor ikke synes nødvendigit.
!Medens man isaalede$ i æ'lertalisf.orsla:gel
lægger .stor 'Vægt ;paa en V.idereuddaiinelse i
smedefaget, er den Tid, der ofres paa at kon
statere, om A:spiran.ten nu ogsaa• egner sig til
s.il fremtidige Arbejde tSOm il,oko.motivmand,
i!kke meget omfattende, .idet man for- at kon
,.
statere di1sse IK.'vallifikationers Ti:J.sitede.væreLse
nøjes ,med ail f.oreslaa:
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..\Jaanoo s Uddanne!se i Remi:sim (lhvor
A ·pirantCn i øvrig t ikk(' skal •,be.;kæftiO'e si"'"
"
m 0d Fyring og s møring),
I 1� Da,ge som tredje )fond paa en ,)faski11e
t·2 lgeril (Kør.sel ihos Lrustruklører.
DiS'i. e g,odl 4 iYfo.aneders '13eskæfli-geLse me<l
,e med
0gcnt I io- iLolkomoti vgern ing i tFor,bin<leL
'
',
� kcleoplholdet . kal efter Flertal.:,;fol'Ila:gel være
til lrmkkelig til al fa &t.JLaa, om 1A spjran1e1i baa
d0 f'ys, i�k og rent fagmæ.
i>'-ig egner sig til al
arbejde paa et Lokomotiv.
!At 1Lokcxmotivma
n
1 d sgerningen er mere en
- 11
kel end de fleste an<lre Al'.bejder inden for
.Jern•banen, er .Mindr etal! et ikke ·blind for- men
a� en L�ng mede vend kan være sat ind i den11<e Gerning paa en for tatsbanerne helryg
ge, nde lifaade,
sa.aledes al man efter saa Iaa
•
:\[aaneders iK.ør,$el kan fasla111t.SæLte
• ham son1
J, yi-bø·der, rvilde 'Mindretal. tlel dog j!kke �ro, hv,
ikke de pa:a dette Omraade i 1Kom1II1issio• nen"
Yærcnde .sagkyndige var 1..\if edfor.i lagsliliere af
Fo1·s la,gel.
)[en se Lv om nu den af ,F Jerl.aliet foreel
;;laaede PrøYe er lill lrækkelig. vil Mindrelall
•
dog foresLaa, Yæse,i11tlig for at forøge . ..\l[ulig
hcden for at Iaa de rette 1Folk ansat som Fyr
lwd<'re. at,li dda11nel sen i at ibehandle et Ltnder
Damp vairende Lctkomoliv komrrner til at stræk
k.' ,Sig over et betydeligt længere Tid srum.
•Yfin<lretal\1\et;' 'For slag gaar ud paa, a L en
A,spiranl for al lbli,ve an.c;;at som ]i yrbøder skal:
1) ij1ave a!'l)ejdet i en 1R emise i mi_nd,st 1 1,'2
Aar
2) i mind t ½ Aar ha,·e forrettet 'Tjeneste
". om ,Fyrbøder,
erter et kortere Oplhold _paa Jernbane
.skolen .aflægge 8aavel en pr.a-kti,sk som
teor(>tisk Prøve paa sin ijJueliglhed scm
!Lokomotivmand.
V(!<d al lhenylle <len iher fo1,eslaaede Frem
gangsmaade vil m
, an opnaa, .at <le fremtidige
Fy1·.bødere i læn-gere Tiod har lha[t lLejligibed
lil at gøre sig fortrQllige med Lokomoti,vtkørsf' len og 1Lokcmotivet- s Behandlin,
" g.
i�{indr etallet ihar i øvrigt tænkt sig, al tleo
prakli'ske uddamnelS€ af •Lokomolivfyrbøder
a.spiranterne læg.gel' an paa samme I} faade,
,,; on 'J'jLfæl<let er ifor 'lations arhej<lerne, vg
i[tkke paa den IMaade som (Flertallet har ,skit
.'4erct i P<lanen for de paa..gældend(' A,spiraolers
U<ldarnnel-Se paa Værk~tedemc.
Aspioo.nlen ,skal eflet· Mindretallets ,Op
, fat
lelIle deltage i all forefaldende Ar,bejde i Re
misen; der •skal kun g.ives <len paagældende
Lok Cmoli<vJnester P.aalæg ,om, a,t lhan i ,s.aa stor
udslrækning, s om ,det er muliO"l, skal lade
A·spiranlen deltage' i s aa<lant A:roojde, der
ærlig vil komme lham bil .Nytte under hanii;
frcmti<lige Virk.~l 01111hp d som •Lokomotivm.and.

s k.al i del1llle IF·ol'!bin<lelse henled"
..\[indretallet
•
"
Opmmrlk;tomlh ('den paa, at de H.e..tiervefyrbod..!
•
re, •som ta�ilbanerne nu U:>enyller, cg ,som er
Pud.sere i HemiSl"rne, faar hele der s .Uddan
net!' ...;e der. idCt det ene.s le. der kræves af· dem,
forin,den de ,kommer ud .at køre ·som iFyrJ)øde
re, er, at <le i Ligihed med, 1hvad der sker for
Aspiranten,
,bliver overlhørt i I ikkerhed,sbe
•
stcmmel.serne, •, amt al de kører en Tid som
3. Yland paa et Lokornoti,v - en •iKør.�, der
for disae. Vedlwmmende dog kun varer 3 Da
ge, meden.,,; _<\spiran•ten ,s k,al have den samme
Kørsel i 14 Dage. Dette Fcrlhold . kyldes <le:1
Oms tændighed, at Re.servefy1<bø<leren kun skal
have denne iK.ørs el for .al gøre sig fortrolii;
med
ignalerne paa S,trælknin,gen, meden.;
A,$ piranten liJILige skal h.a•ve dC første Anvi,:;
ninge r paa hvorledes than skal fyre og smøre.
1�{in<lretall('l foreslaar endvidere, al Aspi
ranten i mi�1dst et nrnlvt Aar k.al ,forret te
Tjeneille som !Fyrbøder, forinden •han f.a•.·tan
."ætles i de1me stilling. I •�Iod. æLnin,g til den
af .Flertalilet foreslaaede Instruiktionskørsel.
der, som denne er lagt an, maa finde ted
,.
paa Hovedstrækningerne, og lhvor !Aspiranten
i den il1alve (])el .af Titlen skal køre Hurticr[o·..,,
0
"
mener Mindretallet,
at A piranten væsentlig
•
1,kal Lilibringe det ihaJve Aar ved Kørsel pa:i
min<lre stærkt traifikerede ' træk,ninger og paa
Rangermaf,·kiner. At Førerne paa saadanne
�\,fa, kiner i lan,gt højere Grad er i tand til
"
al give A. piranten den fo1,nøctne U ndervis
nrng, føler :Mindretallet sig overbevi,st om, og
Relv om det i!kke abs olut t.ør ibeslri<le Rig
, tig
heden a,[ Flertalleh.5 Opfatte1se af, .at •Lokomo
livføreren se! v i·kke paa ,Hurti,gtogene er stær
kere -Optaget af sin egen Tjen l"Sle under Kørlano til fcruden .\l
8 elen, end al 01an er i
rnretage ·it e,gel !Arbejde al Jøre Opsigl imed
og vejlede d0J1 mindre øvede Fyr.bøder, •1 aa vi·l
'
)1indretallet dog mene, at 1Hurligtogene er
vore vanskeli,gtsle T,og. �worfor man saa vidt
•
muli,g,.t, a•f Hernsyn til ik1ke1\heden og <let rej
.'SSe
i'ende :Publikum lbør undgaa at 9)enytle di
som iUdd.annel.sespladser.
Ved at læg,ge Uddannelsen som af. Q,![in-dre
tallet foreslaaet vil s tat.Jl'banerne 18ikkert bedre
,·ære i land til &t konstatere. -0111 den paa
gældende A,>piranl egner sig Lil LokomoliY
mandsgerningeo, derved, at en J,okomotiv
mester har !haft •Lejligihed til nøje at føl,ge
Aspiranten, lførs l under 1ha1 I.S Virk.somlhed i
Remi,..,;en, senere under det lb aJlve Aars, 'Kørsel
som ,Fyi1b0der, hvorigennem Lolkomotivmesle
ren, i 11,i.g{hed med tatiorusforstanderen paa
en s tørre ' tation over for d en unge sta'ti,on.,"
arbejder, kan blive nøje J:>ekendt med hans
Kvalifikationer li! den fremtidi,ge 1S1il1Ling.
At p n .) aadan :Kv. alifilkalion·$ atte. t for, at
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Aspira11len egner sig til Lokom-0livger.11i110- ud
. te-dt af en overordnet, <ler som Regel :ha;' haft
Lejli,g;hed til at .følge Aspiranlien o-ennern:
min,d·. L ,2 Aar Arlhejde med 'Lok,o,moli�et un
der Damp, er ,mere 1betry;ggende ood den 1f
FlertaUet fore laaede, hvor de 2 iln&lruktører
efter el 12 ,U,gers, Kend·skaib titl Aspir.ante:n ,sbl
ud ·lede den, kan der efter Mindretalle1/
s Op
•
f:atLel s1 P ,ikke væ1,e nogen Tvi1vl om. 1:Man maa
nemlig ikke tatbe af yne, at Lokoim-0liVlJllands
gerningen væsentlig er en prakti k Gerni11g,
h rnrfor det .aif,gørende føv&l o, g fremmest maa
være, lb.vilke Bevi!ser ,fer pralkti, k nueli,gihed i
denne Gerni111g, Aspiranten er i tand ,til al
præstere, ,og at et I aadarrt Bev, is er �ettere a-l
føre; jo længere de.n pa.ag, ælden,de !har været
besikæfti,gel ved s1l Arbejde, Lig.ger tlige for.
•Mindr-ela.llet ø111Sker a:t tilveje:brin,ge den
hedst, mulige iU ddanmelse af iLok01motivpers•)
nalel; men en saaidan Ud<lanneLse kan udunær
ket ,godt finde ted, uden al man 1behø,ver al
bebyrde laten med de store Udgifter, som
:l!'lertal1let•. Forslag vil medføre. !Mia
• :tdretall t
Yil sa.aledeis sætte en længere
Uddarrnelse i Re
•
mi.serne, /hvor Aspiranterne i Læretiden kan
udøve en tRem�sear.bej.der, s Gerning, i Stedet
for den af Flertallet foreslaaede Værksleds
u-dda·1meJ1se, <ler ilkke alene vil ,blive IIIleget k,ost
har p. aa Grund .af de foran anførte Fo1'1h:old
men Lill(ge ikke arn. eis for al være for-maalo�
tjenlig eller nødvendig, na,v,nli,g iklke !for de i
mede- -0g �Ia.skinar,bejder!bran
. dhen i Forvejen
u,d<lannede Aspiranter.
!MinidretaUet vil endvi, dere ikke gaa med til
1
llet øn.skede In•slruktør
Rl opæHe den af- Flerta1
. lillin,g, men foreslaar a.t lade den Instruk
tionskørIsel der er nødvendi•g, udføre paa sam
me 1:Maa,d.e s1 cm 1 hidtil af dertil egnede Lok-o
moli'\1f,ørere. Herved iyjl der op1n.aais, at det
ikke la<lig er den samme iFører, 1Som .�ail be
tjene. af nye l!lled Strækning•en og ,selve Kør
'elen uøvede ·Folk, og t.illliige, den iBetryggelse,
at i(J,d-danneliseslkørsel 1kan undgaais i Hurtig
togene, , a,mt ,den økonom� ke Fo, rdel, at saavel
Førere .som Aspiranter kan udføre det nor
male Antal ,da,glige Tjenestetimer i Inst1,uk
lion tiden.
·Mindretal1 le.t finder det fremdeles .gan ke
overflødigt at lade Oveifuøringen aif Aspiranter
ne i F-ag som Reg.nin,g og Dansk foretage af
Ingeniører og lnJStruktører, naar denne Over
høring haade !bedre, rnemmere og b.iilligere kan
foretages alf Tjenestemænd i iDistrilkternes
Kontorer; det iSaimme gælder Under ø,gelsen af,
om A'Spiranterne har 1n,or,mal Højde, Farve
sans, Høreevne o,g fuld yn.sstyrke, -samt Over
høringen i den vi,gtigste ikker1hedslje11este.
[Den Prøvekørsel med fJ!'yr.bøderen, der ef
ter iFlertalsforslaget 1skal1 finde te<l, .i,nden den
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P�agældendl' maa udføre Føl'orljenesle, bor
,,--om fore.slaaet forelages af en Ingeniør i For
hindeil,5e m d den !Føre, r, ::I! yrlbøderen daglig
kø,r·er s ammen med.
1Ved Ylindretallets Fo1' la,g vil man, en.a'vi:_.
dere u
, n,dgaa de Vans. kelig,11ecle1:, der u·døn T,vivi
vi'• . •op•s taa ved at al lnrslru,kli-ons1 kør,sel, saa
fremt Flertal ·forslaget ,gennemføre,s, maa -fore
gaa lfra /Købenlhavn og Aarihu , !hvilket vil
medføre el -betydeligt Antal U.d1sta-ti10,neringer.
Man vil ligeledes undgaa at foretage den kost
bar
dvi-del e af !Lokomotivværkstederne, som
Flertal. for ,lag .t vil foranledige, og iman vil
paa Grund af den ind,gaaende Rem�seuddan
ne.l ·e iMindrelallet fore.slaar, kunne ned, ælld
A piranlen Køretid om 3. Mand paa et
Lo!k.,omotiv fra J4 ,Dage til 3 Dage - den Tid,
der anses for tilstrækk,elig til Indkøring for
dt> , o,m Re0er.vefy1•bødere an1vend.le iRemi,'le
ar.bejderes VedkoIDlillend
, e. Endeli,g kal Min
dretallet gøre opimærlk om paa, al ,den af1 1Fler
talLet foreslaae•de 1Skoleudda1111ell e efter :Min
drelalle�s F
, or lag ,kan reduceres med 415 Timer
i »Pra,kli k In-døveLse i iF,oihold· regler ved de
erfaring mæssig hy,ppi,gst forekommende Lo
k rnotiV, 1 .11held«, idel Aspiranten g
, ennem en
grwndig Remiseuddanne,!, e Ib.ar il1af.t rig Lej
lighed Lill al sætte si-g ind
, i di, e Forlhold •p
slullelig kal Mindretallet bemærke, .at ,de' fle�
sle a( de Fag, s- om A1spiranlen faar teorelisik
Ken-d. ka1 b Lil ,gennem !Undervisning -pa,a Jern
,ban kolen, føns! skal anvende i Praksis, naar
han, 3 Aar efter sin Udnævnel•se til Fyrlbøder,
har indkørt .sin Førerattesl. Derfor vil, flere af
di e Fag helt ikunne u,d.gaa, ligesom anrh:e
Fag Timetal kan ned æltes.
!j1[i.ndrelallet føler sig o, veribevi, l ,om, at
Flertallet·s iForslag, ,der •beibyrder !Banerne med
ufc1iholdsmæ si,g store dgifter til Lokomotiv
personalels ITd -dannel e, ikke er egnet tiJ at
skab� det ;prakti,<;k,e o, g -dygti,ge -Lokiomotivper
sonale, scm der !kan til•vejebringe•s •ved .at lægge
an paa en mere praktisk Uddarnn, I e aif det
paagælden-de Per onale paa den af :Mindretal
let -fore laaed-e :Maade. Og (Mindretaltiet, der
e-venfor 1har paapegel de betydelige !Ulemper
c,g tore iO,mkostni, ncrer, \Flerlalsfo1 la,get Yil
medføre. maa paa det mest indlrmngende ad1·.are mod delt·e F,011sJao-.s Gennemføre!, e .og an
l�ef.ale Anlag�I. en .af -de i næl',værende 1Mindrr
lalsJJetænkning a111førte Æn-dringer.
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S. J. Simonsen i Esbjerg ansattes sOtm Lo
komotivfyr'bøder i truer, forflyttedes Aaret
ofler til :Fredericia og -bllev den 1. Maj 19-14 for
fremmet Lil LokJ. i E bjerg, 1hvor han siden lhar
været.
., som med sin litibageholdende og stille
Op-træden hører til dem, om hvem man siger,
de kun har Venner, er en god Kollega -og K,am
merat, som vi tak
, kiet· for god l Samarbej,de eg
øn.sker •rti-1 Lykke« rmed Da,gen.

25 AARS JUBILFEUM

•Den 1. April fejrede nodennævnte 'Lokomo
tivtførere 25 Aarn Jubilæum om Lokomotiv
mænd:
S. M. F. E. A. Jen en i Kol,ding, der, end
skønt man ikk
, e daglig omgaas J U!bilaren, a:lti-d
viser en levende Intere se for Foren,ingen og
den Afdeling hian tiLhører, ·lige om Jubilaren
ailtid, naar der er 'Lejligihed dertil, lægger et
g,o,dl kaJlTllmera'lligt ,indclag for Dagen overfor
KoUeger cg rned-a11, alle, ,lworfor di ·se .siJkk<.Jrt
p.aa Ju1b-ilæumscLagen vil v�de ait gøre •Dagen Lil
en :Fesbda-g for J,ubi'laren.
H. Rasmu sen i Fredericia Wbragle sin Lo
komotivfyr'bødertid i • yhorg, !blev ved sin Ud
nævneLse ti.l tLokf. ,fo. rflytlel til VRmdrLLp; hvor
fra han , øgte ·li•I •Fredericia, D1Nor ,Jw
- n den .s, id
• e ·nes Aar har været. J w11ilare11 har
ste lh,alv
ve,d ,sin no-ble og retlii1ede Pel'. onlig1hed skaffet
si,g mange Venner .blandt :Kolleger og �[edan
s.atte. Ju:bilaren har alle Dage været en ivrig
Forerni·n.g,sm
, and og mangler aldrig, naar ·ban
har Tjene"tefri:heid til noget l)fod,e, ligesom h <tn
ved , ine velovervejede ynspunkter -ofte har
f.or laael at præge A•fdeling,s,a1•bejde- l.
H. K. Hansen i Fredericia., der J,,ar været
Lokomotivfyrhødier i He·l•singør kom til Glyng
øre ,som Fører og e fler .I 'i2 Aars Ophold de:_,'
forflyttede U1an til :F'r'edericia. JL�bilaren er en
tille og rolig Mand -og en god ,K,oJle-ga, der ved
Depotet har forsta-aet ait k•affe sig mange Ve·1.Udenfor Tjenesten dyrker JrnbHarrm
ner.
•
trandjaglens Glæder, og dag
, lig kan ma11 træffe
J ubi'laren p
, sin Runde nede ved Haivnen.
, aa

H.C.

S. L .Karlsen i kanderborg ·blev .an,sat i
Købenlhavn Ø., var en Tid paa Gib., k,o m ,;ledr.1
til Ar. H. o, g kom til truer 1som ,Fører den 1.
N"·oveffilber 19'1/i·, 1h vorfra han forflyttede til
kanderllor·,g denf I. eptember 1923. Ju!bilaren
har sikk.ert skaf et sig mange Vennier blandt Lo
komolivmæn,dene h,vor !han har været, v-e d sin
. lille og rolige DjærvJ1ed og mange vil ·ikkert
pa,L Ju!bilæum. dagen ende .K. en venJi. g Tanke
·o,g Hi,L en.
.
·k,anderborg Afdeling øn&ker hjertelig til
Lykike paa "I< e·sld.ag.cn og al ,han en{lnu læn,g 1
sin Grrniug
med Held ng JLykkC' ·man 11dfore
'
som ,l.okomotidøl'<'J'.
..

.

0.'H. C'.

J. A. Mo,rlensen i Nyborg blev ansat i Ny
borg, k,o,m enere til -ll'uer, var en Tid i R ,_
· ben havn G. og kom -til Nyhor,g den 1. August
19o1·'i. Jubilaren, <lwis .Fys.iognomi og Ydre ken
detegner ,den rolige og alvorhge J:>,ers· onligaed,
har led, e o
- mfattet sin Organi. alion med sto1·
, ar lha·rt a-dskiUi,ge Ti.1og ,levende 1n ler-esse ,og h
lid!shverw indenfor samme. Bag Mortenisen nl
vorUge Ydre skj,uJer sig et fri&'k og fr.ejdlgt Ge
,Stµ,dmy,t og �n varnn Følelse for Sa.mlqnde(ls
.
børn.
·'J'.

A. C. Jacobsen i Fredericia. til•bragte en Del
Aar i Frederi,k•shav,n, hvorfra 1han forflytted�s
jæl-de111t 01ar nogen af Perso
til Frederjcia.
nalet i .F'redericia s, et Ju•bilaren ii. c
, LaarJigl Hu
mør, og ved sin jov-iale og J.igefremme !M aade
at omgaas Kolleger og ife'd an atte paa, lhar
ha:n foTStiaaet at vinde i,g rm.ange Voenner.

S. A. Nielsen i Nyborg blev ansat i Ny,bor-g,
kom lil tru-er som Fører den 1. Juni 1914 og
kom i,gen til yb, or·g den 1. April 1916.
Jubiliaren er en .af disse tjens, tvdllig.e, elsk
væ11dige og lbram1frie Naturer, s'om kun L.aT
Venner. En ,brav og Ollllgængelig Kammerat, en
dy,gti,g [,okomotivmand og tr<rfast mod sin OrT:
gani,saition.

. i' 'le idisse fire Jubilareil1 er, at tle
(Fælles for a
gennem de vundne :Aiar il1ar været gode og
støt:te Medlemmer af D. -L. F., hvorfor Afdelin
gerne paa Ju!bilæumsdagen •bringer dem en
hjertelig !Ly,køn, krui.ng med Tal for god L Kaill
meraLskab og , amarbejde -i de forløbne Aar.

P. Jensen i Aa.be11r<rn blev �nsat i Struer.
, g i Ranthu•s ,og i
har enere været i Aarlrns o,
Ged er om 3:,ok,oimotivfører og kom til Aaben
raa ved Gen.foreninge.n. Julbilaren, ider er De
pobfor lan-dm·, nyder· ler tA.gte!s, e for sin Ledelise
a.f Depoteit, er endvi-de11e slærtkt poioiti,sk int, ei:
e eret og valgt ind i .Aatenraia :Byraad ,og er
her som i alle [Befoliknin•gsl,ag agtet for sin ro
lige og jævne ,Optræden.
Jeppe Kigpose.

M. R.

C. J. Hamkilde og J. A. Andersen i Aarhus
er kendte som ,gode :Kolleg•er og trofaste )!fod.
lemmer af 1\1,or Organisation.
Vi siger de-m Tak for godt Ka1DJmer.atskdb
og ørusker dem Lykke og 'Held i Fremtiden.

B.
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li.><. Rasm1,1.ssen.
høbe11./2a11n G.

a. r.13ere'n ts etl,
!f.øoenha. Vil G'

· ·,·(},fin.derJren.,

I

''.str:i.e�

.S.Mjl:E.aje115e11,
1
•". ,/(o{'<i,i-1·,j.

H.a. Hei.n,_

Køben.h.av,i G'.

s.a_Nidsen,
Nyborg
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Struer

H lla:.smussen,
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· V. C/ir ?/4dstr<.l/v.
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}{. Sta,a.Jl.
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}(_}{fl. Nielsen,. ,a.Z:3.C.Larsen.,
11ø6en/2avn. 6.

7aMorten.se11,
Nybor�.

C.MJe11.sen
.Bra:11..de.

P. Jeii se11.

. aa.6enrc,cq,

/{1116e11.lu:i.vnG'.

NC >fen1-i,.hse1t.
/(JP6en h.a 1//l 0

SLl1ar{se11,.

Sk.CV1d.er6ory.

a;ensen
lla.n..c/.ers

'DANS� lQKOMOTtvTioENDE
A. Jensen i Randers blev ansat i Fredericia,
kom isene11e 1til .Aiarhus o.g 1kom Lil Randers vod
. in !Forfremmel e li1 '.Lokif. tlen 1. A,pr,it 19·18,
J wbilaren har ved it gode Humør . vuindet sig
en Del Venner, ,soon vil im:inde, ham paia. Ju
"bilæwns•dagen. J. lager livlig Del i :F'<ll'enin
gens iA1,bejde, og har i de enere Aar været
Ka erer for Aifde1ingen.
M. P. Jensen ri Sorø blev ,a,n,sat ri Kølbenihavn,
var senere i Aa1lhL1JS og ihlev 1Ved ,s-in �orfrem
'
me1se .stationer t i orø, :hvor han ihar været til•
D.aito. Jubi!laren lhar i de 25 iAar, han ih.ar væ1,et ,ansat, sta:aet ,som et støt ·og troligt Medlem
flf v•or iOrgani,satic111 o,g har v-ed sin ro,hge og
bramfri Optræden i Aarene LLølb ierhver,vet ,sig
Venner, hvor han har været, der no,k vil vis, e
ham ,deres 0pmæ1,ksomlbed ri Dagens Anledning.

H.

C. M. Jensen i Brande rbleiv an,sait i ,kan
cle1,borg og kom ved .sin !Forfremmelse den 1.
N,ovemher 19114 til Brande.
H. Swack ainsattes i Struer, var en Tid i
HoLs'te•bro ,og i iLan�aa o,g k, om ve,d in IF01,frem
.mels, e Lil !Brande 1. Novemiber 1914.
!Be,g,ge Jubi,Larer har. for,staae,t at gøre sig
allh,o'ldt af !Kolleger og Metlansatle og !har i Pe
rioder ibeklædit Tilli,d,spo ,ter indenfor deres .M
delinger, S. M. Jen,sen som iK.a erer ,paa 3. I e
ri,ode ocr H:. Staack ,som tidli,ger:e F,ormand for
A.hlelingen.
Vi ørusker ,til !Lykke rmed de 25 -og Lykke og
Held i (Freimtiid-en.
R. Bille, !Fmd.

HOVEDBESTYRELSESMØDET
D. 11.-12. MARTS 1924.
E. K·ubn fraværende paa Grund af Syg
dom.
Pwnkt 1. Referat af behandlede Sager.
Formanden o-plyste, at Uddannelseskcmmis
si•onen var færdig meid ",it Arlbejde ,og iha,vde
afgive,t !Betænkning. Omta:He det Afsnit arf Ind
slil'iingen, der havide Interesse for Lokom-otiv
pers•onalets Uddanne·Lse. Med Hensyn til Re
sultatet var vel ik.ke .alle Ønsker hleviet op
fyldt,· men ,som iForho,J.dene laa, var der tlog
,g,od Grund ti[, at være ti-lfreds med d
, 0'!, .som
var naaet i lK.ornrniss<ionen.
O
- rnl:alle nogle i J<'or'bin,de'lse med ,denne ag
staaernde [F1011hol,d 01ID en anden Organi1s1ations
Optræden og lK.c,nsekvenserne iheraf.
IHoved•bes-lyreLsen ,lakkede F-0rmanden for
den !betydelig Ind.sats, �-ormanden ved ,si,t Ar
bejde havde ,gjort i d1enn,e ag til Gavn for
Lokomoibivmændene.
/Formanden refererede
agen angaaende
den lønningsimæssige, IBehandling
, af de ældJSte
eksamineæde Lokomo,tivfy:rbødere. ' agen rhar
af Generalidirekloralet været forelag,t Ministe
ren, ,der iulådlerbi·d slH'lede • ig arfvisend,e -Over
for enJhver Forlbedrin,g, ider er for Tiden intet
andet a,t gøre ellld at ,af.venle rl'ingenes Udvik
ling.
I agen angaaende Rangermaskinen, tler
kører over •trækningen Ro.--.Rg., :hv,orom der
har Yære,t @orhanidling, rhar Generoal.direkfora
tet gi,vet @oreningen [M:ecllhoJ.d, med Hen.syn til
For"sitaaelsen af Tjenesteti-clsr,eglerne, og Tjene
. ten er straks •bleven ændret i Overens- stem
mels1 e med disse; med Hensyn til Betj,eningen
af. Ran,g,ermaskinen ih.ar iGeneraldirekitoratet, ,da
F-onho'ldet ,er a'f miclier:tidi,g iKarak�er, ikike
kunnet ·gaa med rn at ændre ,dette.

C. Andersen i Struer er ansat i !Fredericia
som J.,okomotivfyrbød,er o,g 1kom ved tin For
freimlillelse til, tLOlkf. ,1. J.anuar 1914 til truer.
N. C. Olesen i Struer ,er ansat s, om Lokomo
iti v1fy1,bøde.r i K-øberu
ha1Vn G. kom ,som Fører Lil
i
truer 1. Juni 19114.
Begge J u'bilar,er er g
, ode Kolleger, de er
,pligto,pfyldende iLoko,motivlø-rere, 01ID •kun har
Venn,er.

-

A. F. Berenisen, H. A. Hein, R. H. Rasmus
sen, N. C. Henriksen, A. B. C. Larsen, H. H.
K. Nielsen og 0hr. Vidstrup i København Ob.
I ,denne Anl,edning, der er en (Mærke-dag for
de paagæLden,de J Llbi'larer, viil jeg paa A1f-d. 1 's
V1eg11e ·udtale vo,re lbed.sle Ø-n,sker for (Fremti
den og takke dem a11le, forch die 1rver ,pa,a s-in
Vi,s har været Standen Lil Ære og ,godo .Med
lemmer a'f v, or Organisati-on.
L. M. Sclunidt, Fmd. Afd..1.
1

Tir dag den 1. Aprit
rfejrer Fællesrepræsen
,
talicnen (u,ng. Formand, Hr. Forretning fører
Oh. Peter. en it .25 Aar, Jubilæum som latstje
rne lema,nd, i.cJet han den J. ApriQ 1 99 an.salte,
ved De ,dan.ske taLSlbaner.
Hr. Oh. Petersen er kendt la1l'gt udenfor s, ine
Jernbanekc.]legens Rækker .for ,den rnegenn
, y, lti
ge og fortrinlige Maade, ,paa lhivilken han rhø.r
varelaget ikke alene di. ,ses, men oomtlig,e Tjene
.srlemæn,cl,s lnboresser .pa.a de f, oemsikudle Poster,
tli,S1Se har, at ham, i saav·el- LaLstjenestemæn,de
ne,s Cenlralor,ganisati,on I .som !Fælle repræsen
tationen, og ikke mindst fOl" hans Vi• 1-lk!somil1ed i
LønningskommiS1Si•onen af J9l7 og •i d
, e ,senere
.S pare,kcmmissioner.
Fra mange i,der vil Hr. Ch. Petersen paa
Juh. ilæL�m cLagen silikerl mo-d1tage Be,vi,ser for, �1t
Tjenestemændene er h.am lakæoo1011e[ige for
:han.s overordentlige og ilnyc, l,somme A11J1ei'de p
. afl
dor ,e.s Ve,gne.

Va:mdru,p iArfdeling ønsker s, ine J Ulbilarer,
Lolk-0011otivførerne R. Larsen, Vm., c,g P. Jensen,
Aa1benraa hjertelig til 1Lylkke.
L. P. Brarnsen, Fmcl.
J. Schvalm i Sønderborg fejrede en,dvidere
J, ubJ ilroum o, g ,kom ved Genforenincren til I øn-der
horg fra La.ng.a.a.
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Forskellige ,Forhokl ang.aaende Ophold væ
relserne i F
, a., Hg., Esbjerg og Fr dericia m.
fl. drøflede., cg iFo' rnnarnden lovede a·l have in
Opmærktsnrn01ed Il1enven•dl paa di sse ,:leder, og
vilde søge at faa ordne1t N,o rmaliseringen af
.., at N-ormal-i-serirngen kom
Vmrelserne 1saalede.·,
! i•l at fo.1,egaa V ære'lf,e for V ære'! se.
1Der ,er foreta·geil nye For.'iøg ,pa
, a LoJ<' om
· o
liverne med Indretninger til Opvarmning a·f
1facl: F
· crsøgene ,vil �Jlive fulgt, . og fort at.
I Anledning af en af Gdir. u,a,;;endt Or
dre angaaende Lolkoan·oi1tv, pers, onalp ts Medhjæh1
ved lBeLjenillg af [l)reje-ski,ver, !har 3. Distrikt
rne,ædeH. at L
, okomoti1vpeconaleit i nogle Til
fælde rnaa besørge Drejningen. Da Gdir.s OT
dre rnnp_pe ihar li'lsigLet e11 . aadan F-0r- an·st- a,lt
1
niog, h
, ar 1man ti Jskrevet Gdir. om I agen rn2d
KraY om eventuel mun,dllig Forihan,dling.
Fra Gdir. han man rncMag-et en tH-enistilling
om i Anledning a'f Isfo:r1holdene ikke uden a'b
solu,t Nø,dvendiglhe.d at fore-ta•ge• Rejser over
Færgeo·verfarterne. IHellstillingen er ud,s-endt
l·il' Afdelingerne.
Anga,ae-nde y·gelJest0mm,e'lser11<e er fremskaffet en Udredning af ,pørgsmmalet, som vil
, okomotiv Tidende.
· L
hlive optaget ,i Dansk
iFormanden c,mtaHe en iRække l)e1'sonlige
Sager, , der ik,ke er lbleven ·behandlede.
IFo· rmandens :ll
, foddelelser toges til E"flerret
ning.

falleluud gav nogl Op'lysn-in•o- er iang
· aaende
itrutsf,unktionærcrnes 1Laane<forening.
Toges ti'l Efterretnino-.
Pwtlrt 4. 73elw1ull-ing af foreliggende Sager.
Formanden me:d<lelLe, at der forelaa en lnd
by-delse fra To,gpersonalet i J. :F. og D. J. F. til
Delbage'ls- e i e.t Møide for at ,drø1 He iMuligheden
for Ærucl1,inger i 'l'jenesteitiidisreglerne. Til -at
del'lage i de1te 1iføcle 'Va1gteis Fiormanden og H.
Kann.
• kjern og H
iFra S
· erning forelaa Anmodning
om Tillaidel e til a·t c,pre, tle en .AM-eling. Det
ve<dloge , forind,en videre foretoges i agen, at
forelægge denne for Es. o.g Vg. A[delinger.
' a Be:kla·g,else over Maruden,
fF'ra Sg. forela,
lw·orpaa Nedlbru-dsre,serwen blev anven-dil. Det
ve,dtog s at undersøge a-gen.
:Fra D. J. lF. fcr-elaa en !Forespørgsel om
Forenin.gen kunde tiltræde, at _pørgsmaalet
om iRe-t til 1Anventdelse a:f æ''ri,pas i de billige
Søndagstag 'forelagdes Fællesrud'Va'1get. TH
lraadite:.
IFra. 1Fa. Afd, eling forelaa en Resolution an
g,airuende ,en Lokomotivførers Forflyttel,sesa.nci
ennilet til Oden e.
Renvi - t es t· il :Forretningsudvalget.
Ponnanden flllltalte forskellige Fonhold an
ga.a�:mde fUnif,oDmerne,s Udseende m. m. Angaa
l erne 1v diloges det, at man øn
ende Regnfrakk
skede disse, om ,den lhi,dtil udhwerede Model.
Punkt 5. Ferie- og Rekreationshje,m11net (Evt.
Pora1'1!dringer tn. rn.
Mian drøfte:de rJ3el· imeliigheden af forskellige
Forandringer.
[Der ne,dsalte ert Urd'V'alg 'bestaaende af For
man,den iEfov
- edka., reren oo0 Redaktøren lil
11æ1,mer� at undersøge -dis-se 'IFo,
' rih•old.

"'

.

.
for 1924.
• Punkt 2. Behandling af..._73itdgelterne

Hovedkassereren ·ge-nn'brngi',k ,Hegns, k•a:bet for
"192, 3 og Bud-g,ettet for 19i21:.
1Regnskabet toges ti•l Eflerre, tning eiHer nog
le B
· ernærkni• nger af -det kritiske Ud,vaJ· g.
Hudg,eittet for Hovøclka.ssen go- dkendtes ef
ter ncgen Diskussion.
Ekspeditøren ·g.enrn:)mgik Dans,k Lokomotiv
Tidende, Hegns1rnlb for 1923.
Tog til Efterrefoing.
Budgel'tet for B
• laidci for 1924, godkendtes.

.

Punkt 6. Evemuell.
Ullelund -omtalte en Række &ger, 1der var
henvist til tKreds 1, 10g •S·OIJ1l rviar 0)elharndle,t '])aa
Kreds'bestyrel esmø.det.
An·gaaende K
, lage over en iLokomotivfører i
Sg. havde man unde11søgt agen, men 1haV1de
fon,de-t KfaJgen u�Jegrundet.
Et ,pørgsmaal
anga.aende en Lokomoti,vfø
•
, e man
rer Rækkefølge ved
IForflyltelse 1h,ruvd
k
unide- rsøg,t men iike fundet Anle:dnincr"' til •sæ-rlige Indr�mmelser.
Fra ·Viborg Ib.ar iKredsen i Anledning ruf,
a:t n<' re<derilkstha...1 ns MdeJ.ings Forslag om
Kransekasserne er f.orka let, m()Jdlaget en Hen
stil1ing om at f.aa ·disse .K.iassers .Adresser OIJ
tage-t i iForeningCn,s AdresseforlegneLse, man
clikuterede :SpørgS!lllaa let, men var eni•ge om,
rul den ,beds•te ,Or,dning var, at M:,edd,elelse om
"'
Dø.dsfald indsendtes <til (Foreningens
Kontor,
1
p
sl11ak1
s
at
fode
'Meddelelsen
der .atlid er red til
uclga.a -lil samt1ige Afidelinger.
J. 73ojesen fere purg, be, ;b,.v-orlecles det gik
, en æf Ng. tAfd. indsend,te iSag angaaende
rne,d d
Fo1iheredelses- og AfsluJlningsti•clerne.
F'o-rrnanclen oplys-tc, at m.an an-bageI,ig meget
snart vilde taa •overfor en ,Fonhanclling om
dette _pørgsmaaJ.

Punkt 3. Meddelel. er fra Uclvalgene.
Porma:nden reE-ererecle forslkel1ige !Sager, der
v·ar beharndlede i iF ællesudvalgel hl. a. :Bo'lig
agen.
OmtaJlte et Par Bolig ager fra Nj. !F. og
Hclste'bro, disse vil blive behandlede i F·orret
ni ng&udvalge,t.
IFæl' leisudva-lget havde faaet forelagt Or,dren
angaaende de nye 'Feri, eregLer, efter hvad der
var. fremkommel under ForOiandlingerne, V' ar
del ikke Hensigten at æn,clre -den nugældende
Ordning med H,en syn til ili'<l�rien s Deiling. Der
er endvid
, ere forelagt Udvalgett en ny Ordre
anga,aen•d e Flyttegodtgørelse, ,denne ha,vd
, e Ud
valget _, pratesb- eret imod, i,clet denne muliggjor
de. al man for at spare Urcls-tationering 'kunde
forf•lyitte en Mand, o· g nøje nied at give Godt
goretse [er dolfuelt• Hw. førel.e.
iFcel\ei repræ. enl' a'lionen lhar aflh()lliclt :Mødr
"'
og hnv,de i ili'-o rbindelise med
· antdre Centralor
ganisalianer ret:lct Hen.vende! e til Regeringen
om Konjunkturlillæget.
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Fra Kreds 2 fr msable Øn ket om en snar
lig Amgørelse af d I' n Aor
ncicnnilels, ag.
Pormanden lm·C'de at oge wt fremskaffe
en AfgøreL-e.
Ano-aaendl:l Anb: ringclsen af Fcreningen,'..,
Penge under Hensyn til den øjcfblik,kelige Va
lulasHuation førtes en in:dgaa nde -Di ku,sion.
Spørg.smaalel henvislcs m Under øgelse i •del
Lmder Punkt 5 neld at!le Uclvalg.
K. Johanse11.

LOKOMOTIVFØRERKREDSEN.
MØDET eEN 11. MARTS.

Alle var til lede
Punkt 1. Medclelel er fra Kred fornwnden.
Kredsformcrnclen omtalte en·· ag angaaende
and trøa pparalernc paa d
• e nyere Lokornoli
ver, •hviilke Appan1 ler vi ser si.g at fuqgere pa,t
en meget Ltlil[reclsi-;tillen•de :Ma&de. 1Sagen 0r
"' s, øgel. e. Omtalte
ta-get op aE lKredsen Lil ( [nder
en : ag angaaende Pen icuering af KørepPn
gene.
Ocr forelaa forskC'lligc ,;.-·hiveiser. ,hl. ,1.
angc�aende Kør ·elsforcklings "a,ger, angaacnde
yge[radrags1J(,..;_lemom 1. ernc. augaaende en
Forflytlel
s, es.sag og angaaende Anciennitetsreg
:
lerne.
Endvidere forelait. lil Behandling en ag
an.gilaende Ek,s1klu.-, i·on a:f en 1L1oko,motivifører
paa Oh. .Kredslbe lyr Isen sanktionerede Ek,. klusionen.
Endelig behandledes en krivelse angaaen
, ed la:b tller. og det besluttedes '1t
•d e Ha tigih
fremsende agen til Generaldirektoratet.

Men-ing er noge,t uovervejet, giver mig Anled
ning til følgende:
il:Ir. Loktfører Lehde •Kriliik henfører jeg til
om Hr. L. kalder
Paa[yldning ,y• 1stemet,
LLprakli k, og il1eri gi'Ver jeg Hr. L. Ret. Op
l'yidningen foreg,aar ,paa saadan en gammel
dags Maarde, at man gaar rundt med en · :krue
n,e>g,l·e og skruer alle V.eniti1lerne af for at kunde
J\r�de Olie paa; det kan man med god Grund
kal,de uprakti>S'k; at en [,olclører 'bliver forarget
over ,dette, er 1et at forsiaa. Jeg %:a
, l her an
føre, ait d
, er foa Gb. Lcikfrb. Afd. ,har været ret
t t Henvende1 e til Ing. om A'11Jslkaffelse a'f Top
nøgler for at 'bø,de li-dt ,paa ide Ulemper, disae
Ventiler vo.lder ved OpS1IDøriog, og som 'lager
ikke saa lidt af den i 1Fo, rvejen knapt rti1maalte
[Forberedelse biid ved flere Gange• at flytte 'Ma•
kinen, men ikke alene T:op·nøg'len kan tilfreds1
1stille Pcr.sonalel, (),p•fy;Jdning, metod·en llllaa for
an•dres, ·lwis man
• viil ,kaJ.de rdet en fForbed· rin_g.
Til Eksempel: 11v,i. man i en prhnal iF"a1brik
vi'lde anvende disse Ventil•er, kan man være al
d
, eles ik:J<er paa, at IFalbrirklkens Ingeniør vi'lde
blive hentet og en Omforanicl:rrin,g af aafvl,d
ningen vilde ske, saaled s al dette kiom til .a.1
foreg.aa paa en mere praktisk Maade; f,or naar
I.... møresy temet er •godt. bor man ,ogs,aa rrøre det
1
•• aa let tilgængeligt
OIIIl ITIIU I igt.
1Rvi Hr. Lokfører Vigil,,olt (som er vor Olie
ekspert) var gaaet frem som ihei: ski'J.drel, er jeJ
ikker pa.a, at [,okoperscna·l t kunde naa crode
Fmi'bedrin,ger, .thi 'Danlken er god og har mere
[Bety,dning for Loikomotiv1fy1,børderne •enrd; 1<ind
:bukser ell, er Handsker.
Reinhard Jensen,
iLokofr'b.

Punkt 2. Kredse11s Rean. 1,-n..b for 1923 og Bud
. gefforsl,a,g for 1924.
Kredskassereren gennemcrik Re.gnska1Jel
for 1923, der i del ,st, ore og ij1ele viste, at Bud
erettet var overll1iold t.
To, ge til Efterretning.
Kred kassereren f.ol'Ola.gc- le derefter Forslag
til Budget for Jf)2
, /i,. Efter en indga,aende Di. kussicn angaaen d I' For la,gets enkelte Punik
1 uclcrelfonslaget.
ler godkendles, B

EN FANEAFSLØRING.
ET EKSEMPEL TIL EFTERFØLGELSE

.,
Tirsdag ,den 1. Marl
kunde '!1hisled .Mclc
linger .no samle sine M,edlem1mer Lil en Fane
af løring. sfe, t paa Rotel ,P,hønix« i This•te,d.
[For ca. 3/. kar siden vO:ksede Tanken frem
bla.ndt Af.de'lingernes ')fodlemmer, at man der
i Afdeli11,gerne vi1lde have en 'Fane, der , om
amllin� mærlke
• kunde .veje over Lokomc-tivmændene i '.Dhy.
Tanken f, ulgtes .snart a[ Han,dling. skønt
kun 20 iMedleunmer,
a!'lbejdocle. der ved mangC'
•
for kellige i:\'faader ,og fetoder. - ,fod,Mand
" jo ogsaa ,overvindes, - paa at fremskaffe
skulde
de nød'Vendige Penge.midler. Et Udvalg J:ie.staa
ende a•f rLokomotivfører R. Jensen Jør,gen,sen 0g
Lokomotivfyrbøderne Wedebye og Tøttrup ned
,. it.lle og samtidig meldte [Damerne sier k.Jar lil
at tage rderes a:f A1bejdet. 1FiTe Damer; nem
1 1,o l og
lig (Fru ,teen. Ji'ru Jøro-ensen, •Fru F
Fru An,der en pc1aLog ig !Broderiarbejdet. I
L�t af VinteTen har di. se Damer skiftevis
i de respektive Hjem
. Uge efter Uge været am
let; og under FesLslemning slkred Arbejdet.
frem, - dog - ,da Fanen omtrent var ·færdig

0. M. 0.

EN FORBEDRING."

I Arti-klen om ovenfor nævnt i lokornot1v
Ti.dende r. 4 og 5, l1v-0r �r. Lokfører C. Le't
des iKriiti,k over mørnventiler OCY Hr. Lokfører
Vigiholits var til Jørslnævnle, der efte:· min
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havde .Mde.ling,ern,e.s Medlemmer og ikke mindst
den lille Kreds af Damer den org, at Fru An
dersen døde. Med dO'bthelt 'Kraft :blev A1•bej
det fremmet, og -det lykkedes at 1faa -den iFane,
hun .selv -saa •smukt �iavrde ofret KræHer paa
saa vi· dt -færdig, a,t den kunde vete ved thendes
Kiste og ibliive sænket til Ære for hen•cl:!i over
hendes si-dste Hvilested de1,oppe paa 1'1.iste.d
Ki•rk, eg
, aard.
IFanerns fe.stli-ge In-clvielse fanrdL ted <len l S.
d . i Hotel »Pihønix«·s smukt .pyntede al, hvor
Afdelingens -Medlemmer med <Damer samlede"!,::;
saJIDt enkeilte indibrndle Gæst,er, 1bl. a. Organisa
lionen,s Fo•runand.
I en ,smt�k Tale lra.k 11 okomotivforer R. Jen
en !Fane.ns Tilblivelse·shistorie -0p. for •slutteli· g
p·aa iFaneu-cLv.algets Ve.gne at bede Af.delingen
om a
· t modtagie F.anen.
Aind:e.Jingsfor-mand, Lo'komotivfø•rer L. P.
.Tes'per.sen takkede paa Af.detinge.n,s Vegn,e -fer
Fanen, der derefter a E W· de'bye 1bJ.e-v ibaar�t
Salen rund,t, -medens For wmlingen -sang en i
Anlledningen forfattet Sang.
•Det ,ile- al i denne IFoDlJindeL e .anføres, ai
Fanen:S smukke T-0p·styikke, so,m er et fl.ot Styk
ke ·haandværkismæssig Arbejde. er udført ::tf
Lokomotivfyrbøder Tegt• meier, nu Gib., d,er ,som
Aspirant i This. ted ,straks 1meld te ,, iig til Assi
stance.
· E1fter æ'.ane8!Lsløri.ngen samledes (Deltagerne
til e.n 1Fesbmiddag, h vm 1Sa11ge -0g Taler aJløste
hinanden ,og ve, d Bor-d,el mod•to,g <de 3 Damer,
som havde udført B
· roderiarbejdet -smukJ<e
Blomsterbuketter i Va,ser med vor ,Organ i-sa
tions l:n1signier. .
tAftenen ,sluttede ,med -et smukt IB.al. og Tih i
sted Afdellinger for,tjener <len tørste· Aner1ken
delse · for ,deres Arbejde og Al'l'angement lil
Gavn og Glæde for •D. L. F.
Organisationen :har nu Faner i Køibenlhavn,
ybor· g, IB'redericia, :Sønderjylland. Eisb.ieirg.
Aarthus og Thi1sted. H v:ilken
. Afdeling ,bliver
den næste?
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linderen paa en Dampma,skine og freunl1ævede
herunder Mod ætniugsi.f01fuolidene mellem Loko
m otivet og andre Dampmaskiner.
lDerefteT gik Taleren over Lil nærmere at be
lyse den Udvikling, •der gerrnem Aa
, rene havde
fundet Ste.d ,paa 1Lc,k-0moti,vkonstruktionen1s 0m
raade o-g ;p.aapege,de s, ærlig
• ,t Be- stræbelserne for
Rt faa :])ygget 1fo:skiner, der bedst muligt uid
nylled,e Da,mpen og J3rændislet. !Herunder frem
drog Hr. Dorph det iFaktunn, a•t der gennem
mange Aar hRv-de staael- -og sta,d-i,g stod en aæbe·n
Kamp me,1-le,m [Høj- og ,LaNtrykslokomotiver og
Lo-komotiver med udelufkikeude 'liøjtryk•sma
skiner.
,Af F-0tografier og Tegninger [hentet fra de
paa Lokomotiv:bygningens 0mraade førende
Lande, En-gl.and og Tyskland, samt fra Østrig
og dhwei<tz fremviste.; til IUustration af Ud
�,iklingen en Række fortrinl' ig.e Ly,s·biUeder.
Taleren -s1uttede sit UJdmærkede :F:or:edrag
med at fr01lll1Vi,se B11lledet a1f og •beskrive de sid
ste ny Persont-og ,sma kiner, der anvendes i
Prøjsen og ISaahsen.
F
- oredra
, get tjente alt i all, Hr. Dol'.P:h Lil me
gen Ære og Paaskønnelse og frørnkaldte derfor
ogæ• a meget Bifald.
LoJwfører Johs. Hansen, •Formand for Afd.
37, takke.de paa Afd. 37 og Æf.d. 38',s Vegne for
Foredraget og rden -dermed viste Vel.villie frR
Hr. Dorpill.s ide, og overrakte -s-om en Paa
skønnelse deraf e,t iSølivcigarbæger til Fondrags:h,o,lderen.
!Som Rosinen i Pølseenden fr-eimvi.stes den
ved Jufbilæumsfosb- en f.ornviste Film med Bil
ledel' fr,a J•U'bilæumsifestens Indledning og no,gJ.e
intere sante B
, 'iHeder fra D. L. F.<s Kælebarn,
det dejlige 1Ferie.hjeun .paa Refsnæs -0g d- ettes.
storslaaede Naturomgivelser.
luHelig takkede Lokdfører Johs. H.an.seu
for den gooe Til-s'lutning, ,o-g man skiltes efter
at have tilbragt e· n god og- bi I lig Aften ,sammen
med enkelte ov-erordue1de, Kolleger og adskil
lige Damer.
•Lokalet, cl-er 'Var udmærket. Lil F-or-m-flalet, var
ve'lv illigt sti'llet til Raadiglh
• e· d af ForsLan,deren
pa
· a Skolen.
fi:reinan.

»Dich«.

EN FOREDRAGSAFTEN.

Ved en -given iLejligll1ed for uogen Ti<d lil
STIFTELSESFEST
b
· age ·ba·d man Hr. ifaskini11genior 'D01,p1h. 2.
Dis, tr" om f-01· Medlemmer af cAarihus A·fdelin
ger al ville holde et Foredrag ,om et eller andet, ·
Esbjerg Lokomoli,vnrnnc, l s, ' angforening af
lcknisk Emne.
ltoldt ønd.ag de11 23. •�farts sin �-aarige Stif
Hr. Dorpih tog v, eh·illigt 1de1111e v-or A11'1no-d- le�sesfe t p-aR Hoteil Spang,sberg. 1Festen var
11i11g til Følge og ih-ol,dl ,M_anclag dC'·n 2-1-. :Marts arrangere•t 1J11Cd l•\elles-Kaffabor-d. Unde1,ho'ld
, 11ing og Dan•s.
,cl_ A. Foredrag i Tckn,is, k kolC's Fore-dra,gssal
IKI. t/, A1fLe11 'bogy-nclte i<'e�len, �angeme
paa lngerslevsplac, ls o, g over Emnet: Gamle 1L-O, orma11-den, '1okof. Har,der Pe
komoliver.
,"ti.Hede op og F
ii\'Ied nogen 1F-orYentni11°· imødesaa man dette ler,sen, bød Velkommen og ønskede Rlle en go, d
an
.F oredrag og i. ær EimnC'l; men man ijJlev ikke o0· ifornojelig Aften.
· gerne �ang derefter
�k111Ict. lrn:irtimorl. F-0r01d1,aget ,var meget vel n-ogle "Numre, der lønnedes med san •krRftigl
ltoldl, Tilrettelæggel en fortræffeli,o· og Emnet Bif,a,lcl. al de maalle synge d,l capo. nerdler
interes ant.
sang d'1Hn·. Loko·f. Thygesen -0g J,okor1,b. Jør
gensen,
Nyborg, Glunctar Sa.nge. so- rn J.igeledes
indledede
Foredrage!
med
al
om
Hr. Dorph
•
tale Dampens Virkemaacle og Udnyttelse i Gy- lønnedes med kraftigt Bifald og der maatte da

.
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'DANSK lQ.KOMOTIVliDENDE
c·c1po ~umre lil. EftN· Gluntar a nge n var der
Cplæsn in g i jydsk .\I undarl. 01 læ er n h avde
sjæ ldent gode Evncl' lil al ·mtle LaHcr,nrn s k1 1·11 i B væg I c og lonn ed s m d l Yelforlje·nl
rl3i fa ld. V d 1I{ a ffebor del overrakte F or mand en
med nogl Yelval gl
rd et Diplom til Hr.
Lc,kof. hr.
iri s ten ·en, oim e r Ære medlem
a[ Sang foren in gen.
0 iplomel var smuk[ 0 "'
ori ginalt, udfol'l af K orek Diri gent. Diri genten fik overrak t en • ode, lol fo r •h an stor "
\ nbejdr . Flere T a le l'c 1h aYdc Ordet. blandl andr Lok frh.
p. Dyrb r g. som lak:J<ed F ermand n for han
to r e In lere, c for angfo1·n in grn og ~ian, "Evner lil la·dig a l opildn il
, angern og pa, , paa, a l ingei1 kn b ud en
'angaflc n. Kl. 3 , lullede Da n en. og a·ll e vat·
Pni gc om al h ave •tilbragt en forn øjeli g g b hagelig Afl n.
an"'fo r cnin gen lalk ker d'Hrr.
:- ra kining. H er m og ·L oko moLivm tre ne B ertel. n og . ieL en for dere Velvilli . i-del a1le,
som øn kC'de a l dellage, h a vd e fri. Ligelede ·
ta kk r a ng for ning n rd \Hrr. Thyge, e n og Jør ,,. n. en f r derc glimre nd e ,, is la nce.
H . V . Døssi11g.
e-kr lær.

-

dan ede. igen Lil la ngt ud pc1a ~atten.
len
ha.v d crod Til lutniog og var funøjelig og velrr,angør rn c og »Palæ ..: eLkvæ rdi g:}
ly kk t.
Ve Li til al Ære
1D'iHrr . Lok omolivm ·tre paa Aarhu o H .
Lringc herved en velm nt Tak [or \ civillien oµUil'jli g1h d n mel a t faa Tjene t n Lilreltela~l
::;aa lccl . . al a lle, de r on,;ked ,al dclla,ge i F .; Le n, kaffcde Tj cnc.:; Lcfrih ed .

Flere Dellugere.

TAKSIGELSER.

En hj rl li g T a,k Lil tLoko moli vpcr ·o-nalet i
Brand for de n mukke Gave, jeO' mc(itog r aa
~-J Aa r cla YC n for min An ælle l e ved D. ,. , _ B.
J . F. Ha111mericlt ,
L okom olivm e ler , Brande.

TIL

cBMSbI-6

LOKOMOTIV PERSONA LETS SA NGFOREN ING

I .

I AAR HU S

af,holdl Lorcl ag den , . ).fart ;; d. A. eL: kabeli '
a mm C' nko m ·l i , P a læ «. 1111rk,k og hy geli ~e
Lokaler.
iKI. (i' / ~ nm. , :.i rnl cde Deltag rn e Lil 'Fæll ·s pi ning m erl paafølg nde l a l. H e n pa,a . [tenen pavseredes ved fælles K a ffol~orcl, og cle1·

Nærværende Nummer er af{,everet
paa Avispos/ko11toret de,i 4. April.

11
C KRUGERS IAPETFABRII

'

KGL. HOF-TAPETFABRIK '

Ve111t ervnld2ade 11 B .
'relf. 3lW l - fi638 - 673:-l.

AALBORG•

•

AKVAVffTElt

LÆGGEKARTOFLER=
Askebl~det, Rammerl'mi1h, Juli,
clrnrre Victor. Webbers.
Urtefrø • Blomsterfrø • Græsfrø.
Alt til Haven. Forlang min Prisliste.
A e, LI NOHAROT, Frøavl & Frehandel, Fredericia.

statsbaneversonalets

=

T elefon 913.

IØ

(Lige vecl Banegaarclen .)

Amk. Gumm ivare

lad, lri V estergad e 3 lbblD. B.
hier pnjltr, Sani1 e1 - t SJ1tp lej eartikler

111 . Prl liste mej i!O Hre I Frlmrk.
OISIRET U SPEDITIO! • Telr. Bien Il!);
Jernbaaemr.nd 10 ,et. Raba1

Børnenes TØJ -BØRS

Reserve ret
Carl Larsen ,
26 , Pile st ræde 26

. og M . F . til D. L. F.

Telf. Byen 3512.

ni ll i gs t

i B y e n.

ledlemmer 10 p t. Ra bat.
:'llatro~habitter fra 16 Kr.

Gl. Kongevejs Forlængelse 4,
\' ed T rommesalen .

Redakt.ion : Vesterhrog-ade 9 a 2 , Kjøbeubavn B.
fif. Vester 8178 eller Centr. 14,613
Udgaa r li Gange maauedlig.
Abonnementspris : 6 Kr. a.arlig.
Te,:nes paa alle Postkonterer i Sk andinavien.

Brandtorsitrinøs-Foreninu.
Ekspeditionskontor:

Vesterbrogade Nr. 26,
Telefon Nr. 6626.

Forenin gen er oprettet 1891, har ca. 9000
Medlemm er, ejer ca. 63,300 Kr. og .har i
Understøttelse udd elt ca. 66,500 Kr.

Lav Pt'lznnie.

l(u/a,it Entatt1i11g

Indmeldelser oø Oplysntnøer
pr. Brev eller gennem Tillid11møe11dene,
der fo r Aarhus er:
Hr. Togfører L . P . Han sen, H r.Maskinarb.
. M. ielsen, Hr. Magasinforma nd M.
Nielsen, Hr. Lokomotivfører J. J. Ni111:1en, Hr.A8sist.Thiede, Hr. Overbanemst.
ølling og Hr. Kontrolør Bottel et.
Regnskabskontrollen, giver Oplysning
om alle Foreningen vedrørende Forhold .

STØT VORE ANNONCØRER

A. nnonct>-Expe dition

y Vestergade 7 3, København B.
Telefon Central 14613.
Kontortid K l. 10- ~.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, København F .

