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ARBEJDSSITUATIONEN 

l to lange Maa.n der har d n dc
"'gende Arbejd krig hæra t det danske 

arrnfund, og Gang paa Gang r Haab t 
om f lutning af trid n bristet. I u id t 
forlød det rut Fred n vil blive etableret i 
Fredag , men Forhandlingerne blev paa 
ny afbrudte, g Kampen udvidede til o,g
,;iaa at rnfatt en 1'ran r 01-t trejk . 

Vi Lokomotivmænd er j ikke direkte 
intere eret i Kamp n, vi mærk r for aa 
vidt intet til den, udover at den •rncclfører 
for kellige lemper, om end vi, for aa 
vidt den vil blive Jangvarig, v l og aa 
faar at mærke 1 ølgernc af Kamp n, og til 
yrnnde o,g id t maa ta0e vor Del aI 

Krig omko ,tninaerne. Vi mærker ikke 
om den Handlen cl , at al aet af , ar r 

ikke gaar aa 0odt m for, men vore For
hold r alliaev 1 af en aadan Bc 'kaffen
hcd, at vi følger Kampen med den st r le 
Lnt re se, fordi de Krav der [ra \..rbej
d rnes ide er ført fr m. har yor fulde 
'ympati. 

Vor 0amle :B agfc 11 r i  J •rnindu.,;trie11 
rorka t cl om b kendt det E or. Jag, der 
forela!l, fra Forlia mæmlene� 'ide, cnd
~kønt at I. A. Han en anbetalecl det til 
Vedtage} e, men det var vel egentlig ikke 
aa mærk li-gt, at d t gik • aale-dc , ef-ter at 

Jernindustrien Arb jd giver før t hav
de krævet edgana i Lønnin°erne trods 
Pristallets Stignina, og dereMer look- u-

tede d rn, m den Forhandlingerne t ti 
paa, paa Grund af Beslutninger, om var 
dem uvedkommende. Før t for ogte man 
mod al sund Fornuft at ætt rb jd. -
lønnen ned, d refter tirrecl man dem v cl 
at mide dem paa Gaden, man for taar da 
godt det Ræ onne.ment, d r har beh r ket 
Af temningen, aal de at det 0ik. om 
d t aik. Man ror taar oa aa d t naturlige 
Krav O'Il1 Forbedring af Lønnin°er, der 
lig0e1· nede paa 50�60 Kr. om 0en, tihi 
for et aadant Beløb kan en Familiefncl r 
umuligt for ørge en 1Fam ilie, aa 11 le 
kulde Forholdene i en torindu tri om 

.J rnindu trien næ;pp være, at de ]kkc kan 
bære Lønnin°er, der kan ikre d paa
gældend en m nne keværclig Tilvær I e. 

De Fordrinaer der fremsætte fra· r
b jdernes Side, er ikke alf en aadan Ka
rakter, at de berettiger den kraftige M d
stan-d fra rbjcl.giverne id , thi d t
tlrej r ig jo kun om Ækvivalent i r Pri -
ti0ning n og nogl Lapp rier hi t og her. 

1 kulde denne Kamp medfører at r
bejderorgani ationerne kulde komm til
k rt, er der m gen and ynlighcd for al 
d -t vil .faa I on ekven r for andr og 
m cl di andre tænker vi paa Tjene. tr
mænden , det er jo kun l ort Tid iden al 
vi i Ria dagen hørte Ven tre sige o nogle 
Behagelighed r, og derfor kan man rnnte, 
hvi det kulde gaa r,bejderne galt i den
ne to�kam;p, at 'I uren i anden Omgang 
kan komme til o . ., 
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'DANSK [QKOMOTtV1i DEN DE 
Det var d rfor gan k betimeligt, al 

] el g reLmødet i arhu be h{t(ed at 
n I ko en hjælpende J la and til vor gaml 
l•'agfæller i m de- ug Mn kinarbejTl d r
bund l ·{ordi vi for u cl, hrnrl de 'itua
tionen var for de lock-outcdc, og at Hjælp 
til dem ikke var uden Betydning for o · 
· lv. Vi har ogsaa fold Fortrø tning til,
at Dan, I Lokomotivmand· Foreni11 0' · 
Medl mmer er villi(}'e til at betale det 
paalignede Ekstrakontingent, der r ved
ta"'et paa fuldt ud lovli(}' Maade. 

Der er efterfuaand n kommen mange 
Kr •Her i Bevægel for at [aa dern1e for 
'amfundet ødelæggende 'trid bragt li! 

Ophør, og vi vil haabe, at dette snart rnaa 
lykkes, inden alt for meget er laaet i 
'tykker. 

UDDANNELSESSA6EN 

Henhold til Meddel.el r fra Genernl
dir,eldoratet af 11. Maj vil der antagelig 
blive a.fholdt Kursu ,paa .Jernbane kolen 
i Hellerup for A piranter til Lokomotiv
fyrbød r tillingen. 

Med denne Meddele! e er ddannelse ·
·pø1g, rnaalet for Lokomotivmændene O'l -

dot ind i det Leje, om rgani ationcn
O'ennem dens Ro,præsentant i Uddannelse·
k mmis ionen har a11lejdet for. Ga.n ko
vi ·1t naaedes ikke gennemført det af Fler
tallet stillede 1◄ orsla(}' til U ddan nel e for
Lok,ornotivmændene i in Helhed men
ilde de t.o mindre 111aa Løsnin(}'en ::tf
'agen i det OmfanO', om ket er,

betragt · som et tort Fremskridt. Der
er altsaa et kaar i Glæden, O[ll det maa
:ske ad \are vil lykke ait bringe ruf Vejen.

Lokomotivfyrbøder pirant rne kal un
d rvi os i føl()'ende Fag: 
1) Maskinlære (herundei· J.◄'y ·ik, kHse

tegning af for k mO',c af Lokomotivet
Dele, '\ acuumbrem rnes J ndretning
00' Benytte! c (12. rnrner).

2) ognlrore (herunder T go,pvarmning
og rrogbelysning (10 Timer).

; ) ikkerhecl tj neste (P li-tilov, Politi-, 
f'ignal- og ToO'J"•O'lement, vi e Afsnit 
a[ rdre, eric ', Benytte! c af Køre
I laner og Togplaner) (50 Tinler). 

1) "rli()' Orclrebe temm I er v drøren
dc Lokvrnolivtjencsten (15 Timer).

r;) Affatte];:;' wf tjenstli O'e lndb r tninger 
og Føre! e af Lokomotivfør rrappor
ler (10 rl'irner). 

D i Parcnte angivn Tim tal er·de af 
ddannclsc kommi ionen foreslaade i 

hvert nkelt FaO'. 
De uden , kal alle A pieanterne have 

10 Tim r.· l ndervi ·ning i 'amari-terger
ning. 

J amme Meddel 1s og i Over nsstem-
111el mod den nye nd rvi ningsordning 
•r Lærerhvcrvc,.c opslaaet ledig.

Opmærk ·omhcden henled s paa, at Læ
r ·1·gerningen kal varetages ved Siden af 
clen paagældende egentlige Tjenesteger
ninO'. m odtgørelse for Undervi nitl
gen befales for 1'iden et Belo'b af 5 Kr. pr. 
'Time. 

nsøgningeme kal ved Fremsendel
en være led ruget ad' de fornødne Udtalel

:,;cr fra vedkommende J i trikt angaaende 
Ansøgerens l valifikationcr. 

JERNBANEULYKKE VED HERNE 

Afslutning ved Retten. 

om Læserne vil erindr skele den rn. J'a-
nw:1r cl. . C'n ulhyggelig Jel'lllbaneulyk'ke paa 

taUionen H rne i We tfalen. Ved Ulykken 
drmbte 23 oo- , aarede mere end 60 Personer. 

Denne ly'kke bar nu fund t sit E[te1: ·pil 
ved Retten i H me, hvor den lJe'handleclcs fra 
6.- . April. Til Afhøring var tilsagt 6 ag
kyndige og 26 Vidner. lt]clcen sikete paa den 
i\faade. at et Ek prestog Era Berlin til Køln 
paa Herne talion kørte op i Bagenden af el 
paa taiionen holdende Persontog, om ju,st 
".ar ved al sætte ig i Bevægelse. Anklaget 
rar Lokomotivføreren for EkSI>restoget, 'han 
anklagedes for at haYe kørt fo11bi Hel'lle ta
tion ignal, der stod paa • top«, on- saaledes 
ved E'fterJaden'hed 'have foraarsaget mange 
)lenne 'kcrs Til kadekom t og Død. An1dagerC'n 
paaberaaible ig, al Befol1lrningen Yar op'hid�el 
wf de dftere indtrædende Jern'baneulyklker, hvor-
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'DANSK fQKOMOTIVli-DEN DE 

for man absolut maalle Iind o . lra:ffe den 
gkyldige, imidlertid f�k den ankla rede Loko
motivfører . aavel ·om den som Fyl'bøder 
ljen lgør ncle Re ervelokomoli fører, af dere. 
tjen llig Fore. alle kud maal om de bed lr 
blandl do dygti '0 og tilforladelige Lokomotiv
mænd. i Betragtning •heraf vilde An'klageren 
kun krarvo Lokomohv'førcren itlømt 9 faane
clers Fæng el, derimod ikke Ul Afskediget e fra 
T,ienesten. 

U ndor .I! orliorene blev paa taaet, clols al Tu
•·et var 2 fin. for tidligt - altsaa havde Lokrf. 

kørt for lærkt - dels at Farten var meget 
slærk, d I al der ikke var bremset. Endvi
dere reel gjorde de lekni ·ke sagkyndige Inge
niører for, at Bloksystemet, som var elcklri 'k, 
rar aalede indrettet, al det ikke skulde kunne 
·vigle, saaledes at Lokomo'tivpersonalets Paa

, land om, at ignalet stod paa »Kør« a:bsolul
ik'ke kunde være rigtig. Per onalet i den Bldk
post, hvorfra det paagældende Ind'kør elssignal
1beljentes, holdt paa, at Eksprestoget efter al
v" re kørl forbi topsignalet, havde u ædvan
lig slærkt Fart paa, om om det ikke kulde 
tand ,paa lierne tation, d havde derfor 

for øgt ved Tilraa,b al ad vare Lokomotivføreren, 
men forgæves. 

Paa den and 11 'ide hævdede baa,de Lo'kf. 
og Lok,flbr., at det vel var en Del taaget, men 
cl havde let lmnnet set Ind'kør elssignalet, der 
stod paa »·Kør«. Ligelede hævdede Fører og 
Fy11bøder paa det paakør'le Per onlog, at ig-
11alet trods Taagen var sigbbar. Yder-mere op
ly ·t id tnævnte Lokomotivfører, at Personto-
11et var færdigekspederet, men til Trods for, at 
clet var over Afgang tid, havdo tation be ty
n.'1·en dog ikk aivet ignal til Afgang. Tog
forer n for ]�kspre toget samt n Hej ende i 
. amme Tog gjorde gældende, a'l der var brem
set fra ædvanlig led, og at Farten iklke havde 
vrcret over det almindelige. 

Per onalet i den paagældende Blokpo. t af
lal-(do Ed 1ma, al ignalet tod paa • top«, al 
clcr in'let var i Vejen med Blokapparaterne, og 
nl der i ko var rørt vccl ignalerne d'ter Tog
sammenstødet. 

Den tjenstgørende Lokomotiv fyTbøder aflag-
de Ed paa, at baacle det frem kudt ignal og 
Hoved. ignalet , lod paa >'Kør•. 

Efter at ] orsvarcrcn i 1 1/� Time havde talt 
li l .I! ord el for anklagede, fu Igle en længere Vo
tering, hvorefter Helten / rikendte den anklagede 
Lokomotivfører. 

Af Præmi rne er der ærlig Grund til at 
frernthæve. Helten fandt, at der Yar tor and-
ynlighed for, at To"et var kørt forbi top-

signalel; men paa den anden ide var den paa
gælodende Strækning saa rig paa lokale Kimde-

mærker al det maatle an es for uclelukike'l, al 
en Lokomotivfører der af ine Pore. alle frem
h vedes som . c rlig dygtig iklkc knlcle ,·iclC', 
lhrnr han var. Hertil kom, at man ikke heil 
kunde afvi e �li;;lanken om, at der i cl n paa
ræJdende Blokpo. t paa Herne Station var fore
taget vi e skjult Manipulationer. Der havde 
tidligere ,0ist ig Uregelmæssigheder, og netop 

lykk sdagen var fra denne Blok tilgaaet Na
bo.stationen en Ial k Melding om et n· rme1· • 
betegnet Per ontogs 'fsendelse, idet det paagæl
dend Tog paa daværende Tidspunkt endnu 
!holdt paa lierne talion. Endvidere havd
den teknislk-sag'kyndig maattet indrørnm , al
den Mulighed l,;iiude foreligge, al Personalet
'havd anvendt cl eller andet Trik , om de
For alle ikke havde kunnet opdage.

I,;, 

FOREDRAG I AARHUS 

a1'hus fclelinger 'havde Tors lag den. 7. 
faj cl. A. al'l'ang ret en ForedragsaJten i Tek

ni k kole paa Inger I \/'plads og med Hr. Ma
kinbestyrer H. Dorplh, 2. Distrikt, om Fore

drag holder. Emnet: Nyindretninger paa Loko
motivet: 

Hr. Do1"P'h viste sig her som for al v re 
en ypperlig Foredrag holder, der mødte m cl cl 
vel tilrettelagt Materia I , og som derfor ogsaa 
paalhørte med megen Interesse af de til lc,de
værende Ma kiningeniører, Lokomotirmc.-lr og 
et større Antal Lolkomotivmæncl. 

•Foredraget omrfatt de bl. a. morepre. rnc
af ystemernc ]Triedmann, Wakeficlcl og Moll -
rn1p, amt Olieforstovcren til to før lna'vnte . y-
temer. •De to ved D. I . B. anve11dtc Føde

vand forvarmere; Fodcvandsipumper af ystcm 
Knorr og Bor. ig; lam ud killeren og pildc
clamp injektoren. 

Hr. Dorph clemon tr rede A lski\l lse11 a[ 
Friedmann ._ mørepres e og forklar-de ind
gaaC'ndc del meget ko1nplicerede Apparats Virk
kemaade og Regulering. Ligeled s forevi lC',' 
Gl1idcrmekani men i en Fodevanclspumpc. For -
draget ledsagede endvidere af udmærk l ,•cj
ledende Lysbilleder. 

I Forbinde! e med det egentlige Foredrag 
udtalte Hr. Do1�Jlt bl. a., at Hen iglen med de 
omtalte Indretninger nalurligl'i var at opnaa 
en lo.rrc Økonomi i Drillen o en længer L -
velid for Kedler og ] yrkas er. Bevi l•i<rt er det 
jo en meget ringe Udnyttelse af Brændsl L, man 
apnaar i et , tempelldkomotir. Taleren henstil
lede da og aa, at der fra Per onalet , pec. 
LokomoliV'fyrbødernes ,'ide lagde den .-løn,l 
mulige Inlere for Dagen med Hen yn til god 

dnyttelse af Brændselet og fremfor all und-

147 

'l' 
l' 

11 

s .. 
s 

• 
0 

e 

s 

( ' 

C 

p 

.:; 

I' 

s 
p 

• 0 

s 



'DANSK [Q.KOMOTtVT,DENDE 
ik orl Ro fra , kor tenen, lll'ilkct nemlig be

tød reell Brænd el. - og Varm lab. Yed al l1l
lægge røgfrie Jnclrfyrin er den lorst mulige 
Betydning og handle derefter, var Taleren ik
ker paa, at der kunde opnaas yderligere og ræ
senUige Brænd el be par I er. 

Endelig omtalte Hr. Dorp'h den moderne 
Tf?knik Be træibel er for al opnaa lørre · dnyt
tel af K11llene, nd Tilfældet er i df?l almind -
lige lempellokomotiv. Be ln J,e] erne l'T, ud
talte Hr. Do1,ph, i Øje-blik'kel rcll l imod at 
fa,l kon trueret Kedler, der kan laale betydeligt 
hoj re Kedeltr k end d l nu . ædvanlig an
vendte 1.2-15 Atm. Tryk. 

Lykkes dell , vil Turbinelokomotiv t. dC'r i 
ltojcre Grad end tempe1lok. udnytter Bra'nd
selet, muligvi. komme Lil al . laa lempcllok. 
ud i Konkurrencen om Henedonm1C'l paa laal-
1·rjene. 

Fored1'agel rnr i del lide lagel af den rt, 
cl r er . ikker paa at [aldr i drn inlere el'(�cle 
l.okomolivmand mag. og Tilhørerne gav da 
og aa an k naturligt sil Bi.fald tydeligt til 
K nde ved Af. lutnin en. 

Afd. 37'. Formand Hr. Lokomolivforer 
Jolt . Han en, lakkede paa For amlingen , eg
ne for cl t 01·er Fol'\'enlning uclmæ1•kede ForC'
drag og overrakte Hr. Dorph om el ynligt 
Bc1·i. paa Lokomotivper.·onalC't. Paa konn I. C' 
a[ Foreclragel en midd •!stor Cigaræske af ham
rel olv. 

silent. 

KUNZE-KNORR-60DST06S

BREMSE 
(Ved Lokomotivfører F. S1ioer.) 

(Fortsat). 

Styreventllen G. 

De vigtigste Del af lyr 1·C'ntilen l'r -
i drt orcr. le Hu· - lyreslemplc•l K med Bund
glideren og Af kæring"glideren a, Bcla. l
ning L mpl l Ka og Overfør I kamret ··, og
i del ned r Le Hu. Af pa�rrings<hanen Z med 
Forbinde! tykke til Ho1 cd ledningen- Om. Lil
ling hanen l, Mind tetryhenlilen 1\J med Dif
ferential lcmplct D og endvidere Ventilen V. 
(Tavle I og Fig. 16-22). 

Den lille AL kæl'ing glider a bevæger . ig 
p,w Ryggen af Bundglideren og er fol'bunclen 
med , tyrn lcmplet K; begge Glidere kan . naar 

templet K er taget ud af Gliderkamret, løfte 
op og lag ud af den rammeformecle tempel
slang. , lempe! tangen Ramme, om omslutter 
Bundglidcren, er lilmaalt aa lang, at den til
lader en vi Bevægelighed af lyre templet og 
Af pærring glid ren uden at tage Bundglideren 

14 

m d ( lyre templet Tom, la"). For at Buncl
glidNrn ikh kal falde ud. naar, ll'mplet lage. 
ucl af Glidcrkamrel. r del' paa , lC'mplet en 
paa lobt Lap, :nn tillige med lo frcmspringen-

Fig. 16. tyreventil •G. 

d .Næ. er i tempel langen Ramme', b rcr 
[:tiderne. Naar tempi t kycl s ind i Glicler
kamret, lofter Bundglid ren ig fra dis e lo!le
,punl<ter og ligg r fri paa Gliderristen. Afskre
ri ng. glid ren Iastholclf?, til templet ved lo 
Tapp , een. paa ·hver , iclP, ."0111 gl'ibrr ind i li I-
varende Ud paringH i lemp('). tangens Ram

me aalede , al I. hering. glidC'ren nojaglig 
folgrr , lC'mpl l. B vil'gel er. For at ikre al 
Af. °k,l'ringsgliclrrl'n, efter al Yfl'l'l' fjPl'llC'l fra 
in Plads, blirf?r anbragl paa rellc )laadC', rr 

b gge .J[ clbringertappene uclfol'I i ulige DiR
melermaal. Bl'la. tning sl rnpld l\a er anbragt 

Fig. 17. Af kæringsglidcr. 

pa:i .Hska'ring. glid ren i dPn Uensigl, al fol'
hindre Glideren i al klapre fra pejlel naar 
. lyreventilen fyldes op første Gang; del kup-
1wlforrnede Rum i templet fylde med Tryk
luft ved n Forbindel e med Ledningen, som 
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 

fremkommer, naar Glideren bevæger sig fra 
Brem e- til Lø - tillingen. 

Overforsel kamrel U-, som optager Luft ved 
Begynde!. en af en Bremsning, danner udenom 
Stempel- og Uliderkamret et kappeformeL Rum 
og rummel' 0,1� Liler. 

.Fig. 1 . Bundglider. 

Afspæningsllanen Z har to Stillinger. I 
Stillingen med nedadrettet Haandtag er Brem
secylinderen sat j Forbindelse med Ledningen; 
i den anden lilling, hvor Haancltaget sidder 
shaat ud til Siden, er Bremsecylinderen 11Cl
s-kilt, og Vognen er cla en Ledningsvogn. 

Fig. 19. tyrestempel. 

Omstillingshanen U har ligeledes to tillin
ger, I og II, men med to fra 'hinanden ad
skilte Gennemgange. Den ene Gennemgang er 
to Gennemboringer, som krydser hinanden, og 
hvoraf den ene er større end den anden; den 
anden Gennemgang er en Udsparing af ,kreds
formet Tværsnit. Med Omsitillingshanen bliver 

Vognens Bremse indstillet til Stilling I >Tom« 
ellel' , tilling II >Læsset«, ·hvilket ]Jetyder, al 
Vognen bliver brem et i Forhold til tom Vogn 
eller Lil læsset Vogn. Haandtagets tilling er 
ved »Torn« vandret og ved »Læsset• lodret. 

J.Jind lelrykventilen M er en Ventil med ko
nisk Sæde og med en svag Fjederb lastning; 
den er [ast forbunden med ri)ifferentialstemplel 

Fig. 21. Mind-sle-trykventiil. 

D og styres af dette. Rummet over det lille 
Stempel og under -del store St�mpel er i sta
dig f'orbindelse med hinanden, Stemplerne er 
altsaa under Paavirkning af det samme Tryk; 
Rummet mellem 1Stemplerne er derimod stadig 
i Forbindelse med den fri Luft. 

V-Ventilen er anbragt i den Kanal, der fører
fra B-Kamret til Eenkammercylinderen og er 

Fig. 22. V.-Ventil. 

en Hulstempelventil med to Gennemboringer 
som paa to forskellige IS'teder gaar igennem 
Hul templet. Ved lukket Ventil danner den 
nederste Gennemboring Forbinde] e mellem 
Stemplets Jndre ,og en Kanal i Ventilhuset; naar 
Venlilen aabnes, '.bliver der igennem den øver
ste Gennemboring Forbindelse med Rummet 
over Stemplet. Naar V-Ventilen jkke er udsat 
for noget Tryk, fastboldes ,den til 6ædel af en 

Fig. 20. Slyreslempel med Bund- og Arskæringsglidere. Fjeder. 
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Fig. :23. Om tiHingsindretning. 
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iFig. 24. Udligningsindrelning. 
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'i>ANSK }QKOMOTIVµ DEN DE 

LtiSESTELLUNG 

ABB.-1. 

152 

. . 1 

SCHI EBERSP I EG Elr-

1>ANSK fQKOMOTIV Ti DEN DE 
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Omstll II ngsl nd retnl ngen. 

Omstillingsindretningen (Fig. 23) benyttes 
til at skifte Omstillingshanen og kan betjene 
fra begge Sider af Vognen ved en gennemgaa
ende tang, som l'ed Vognens Læng-dedragere 
ender i et Haandsving. Ved Hjælp af Tand
hjulssegmenter mellem det ene Haandsving og 
den gennemgaaende ,tang opnaas, at den sam
me tilling af Haandsvingene paa 'begge Sider 
af V,ognen svarer til een og samme Stilling af 
Om tilling hanen, og at en Forveksling af Om
stilling hanens Stilling derved undgaas. Be
tydningen af Haandsvingenes tilling er til
kendegivet ved Skilte, som er skruet paa Læng
dedragerne og har Paaskrif.ten »Tom« -
•Læsset«. ( fortsættes).

KNUDSHOVED 

Der er nu truffet Bestemmelse om, at Stats
banernes Rekrea,tions'hjem ,paa Knudshoved 
lukker op umidde�bart før Pinse og holdes 
aæbent til Udgangen al August Maaned. I Fjor, 
da Eftersommeren var saa smuk, var Be øgel 
i første Hahndel af Septemiber ikke aa g-0d t 
. ·om ønskeligt, og derfor er det i Aar beslu ttel 
al lukke lidt tidligere - en Afgørelse som dog 
maaske kan ændres, hvis der viser ·sig stærk 
Trang til en længere Sæson. 

tatsbanerne har fornyet Aftalen med Re
-�tauratør ielsen, som i den k-0rte Sæson i 
Fjor løslo sin Opgave ttiMredss't'illende, og dR 
Betalings-Vilkaarene er uforandrede, 4 Kr. for 
Voksne og 3 Kr. pr. Barn under 12 Aar, er 
der Grund til at an lage, at der bliver godt Be
søg derovre i ommer. uccessen i Fjor var 
jo solid nok, og adskillige af forrige Aars Gæ-
ter vil derfor si1J,.1cert komme igen. 

'Vi gør opmærksom paa, at Besøgende, om 
vil tilbringe deres Orlov paa Knudshoved, men 
som maaske vil begynde eller slutte med en 
Fridag, ogsaa maa søge Op'holds'l.illadelse for 
:aadanne Dage; man kan f. Eks. ikke ·k-O'll1.Jile 
A'ftenen forud, og forudsætte, at der er Plad . 

Med Hensyn til Befordringen fra yborg 
Station til Knudshoved skal vi oplyse, at Bil 
kan ,bestilles hos Restaura:tør Nielsen, Nyborg 
Banegaard, og Taks'l.en er 3¼ Kr. pr. Tur med 
3 a 4 voksne Personer samt Bagage. 

Af F.orbedringer skal vi notere, at Fælles
ud valget vil sørge for, at der installeres Telefon 
Lil Gæsternes Brug mod en lille Afgift, ·samt al 
.Jernbaneforerungen af Knudshovedfondets 
Midler vil tilvejebringe en Serie smukke Bille
der til Læsesalen. Og Kontorist Frk. Ingeborg 
Rieck, ytborg, vil som i Fj-0r gerne modtage 
Bidrag til Bogsamlingen, hvis nogen skulde 
'have overkomp,lette Bøger at undvære. 

Q • HOVEDBESTYRELSESMØDET 

--.-c.�.,_.., den 12. og 13. Maj 1925. 

Alle var tilstede. 
Formanden a.rubnede Mødet med at byd0 aH0 

Velkommen. I en TaiJe l1'ak han Linierne op 
Eor den nyvalgte Hlovedbestyrelses fremtidige 
Arbejde tit Ære og Gavn saavel for Medlem
merne som for Organisationen. 

Punkt 1. Hovedbestyrelsens Konstituering. 
Til Næstformand valgtes Soph. Jensen, til 

Hovedkasserer L. M. Schmidt, til SekrefærPr K. 
Johansen og E. Kuhn. 

Til Ekspeditør valgtes K. Johansen. 

P'unlct 2. Valg af Medlemmer til Udvalg 
Til Forretningsudvalget va:lgtes • ormanden, 

oph. Jen en og J. Bojesen; til Lønudvalgel 
Formanden, Aug. Ander en og A. Pelersen; til 
Bladudvalget Formanden, M. P. Røgilds og J. 
Boje en; til Tjenestetidsudvalget Tormanden, 
Aug. Andersen, A. Ha&berg og J. Bojesen; til 
kril. Revisionsudvalget C. A. Vording og K. 
Nørgaard; til Redaktionsudva.lget Formantlen 
og Redakløren; til Marketenderiudvalget L. M. 
Schmidt; til at indhæde i et mellem D. L. F. og 
Danske Privatbaners Lokomotivmands Forbund 
oprettet Fællesudvalg valgtes Formanden og J. 
Bojesen; til Foredragsudvalget Formanden, 
Sopih. Jensen, 0. rM:. Ohrislensen, A. Petersen og 
K. ørgaard; der nedsa!ttes et Udvalg til Be
handling af Love, Ordre og Bestemmelser m. m.
lil dette Ud valg valgtes Formanden og C. :M.
Christensen; til Udvalget for Ferie- og Rekrea
tion hjemmet va,1gtes C. A. Li'11elund; til al
ind1træde i Marketenderiets Kontroludvalg valg
tes I. Knudsen, Gb.

Pu.nkt 3. Valg af Repræsenia11ter til 
Organisationer m. m. 

Til Jernbaneorganisationernes FæUesudvalo 
l'algtes Formanden og C. M. Christen en. 

Ti'l C. 0. va•lgtes Formanden, oph. Jensen, 
M. P. Røgilds, J. Bojesen, K. Nørgaard og E.
Kuhn.

Til Nordisk Lokomotivmands Forbunds Se
kretariat valgtes Formanden, Soph. Jensen og 
J. Bojesen.

Til Statsfunktionærernes Laanef ore11i11g 
\'algtes C. A. Lillelund. 

Til Hjælpefonden valg',tes L. M. Sc'hmitlL og 
C. Pelersen.

Pmikt 4. Meddelelser fro Fonnauden.
I agen angaaende Genan æltølse af en Lo

komotivfyrbøder i g. foreligger m1 A'fgørel e, 
der gaar ud paa, a� den paagældende ikke kan 
genansættes, men man tilbyder Arbejde som 
Ekstraarbejder, men ikke i Sg. 
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T<'ra Gib. Afd. 2 furelaa en FIOrespørgsel an
gaaende Behandling af Kørselsfordelingssager, 
idet det gjordes gæ'ldende, at den Fremgangs
maade, Afd. 1 anvend.te, medførte Van kelig
heder for Afd. 2 i al kunne faa sine Ønsker 
gen nemførl. I denne ag maatte H'oveclbes'Ly-
1·C'lsen formene, at den af A'fdeling 1 anvendte 
Premgang maade var den rette, og henstillede 
til Afd. 2 at gennemføre samme Ordning med 
Rt•præsentanter for de en'kelte Ture. 

Oe't besluttedes af regnskaibsmæssigo Grun
de, at drn ny Hovedkasserer ifør t indtræder 
som Hoved'kasserer fra 1. Juli d. A., indtil da 
fungerer H. Kann om Hovedkasserer. 

Punlct 5. Behandling af foreliggende Sager. 

Fra Kreds 1 fore1aa en Sag angaaen'de den 
Tt'remgangsmaade, 2. Distrikt anvender med 
Hensyn til 2 :Mands Betjeningen paa Odense 
Hruvn. 

Henvistes til 11i'orrelningsudvaiJ.get. 
Fra Kreds I foorelaa endvidere en Række 

Sager angaaende Velfærdsforan laltning paa 
Lokomotiverne, , amt om Overnatningsværel
serne. 

Man enedes om til Behandling af disse og 
alle Velfærdssager at ned. ætte et Udvalg, til 
delte Udva!lg valg/tes .Flormanden, Aug. Ander
sen og C. M. Oh1'istensen, og der gaves Ud
valge'l B myndige] e til at suwlere sig mea et 
Jlrdlem fra Nyborg. 

li ra Gb. Atd. I forelaa en Sag angaaende 
dstationering, idet Administtati'Onen er gaaet 

bort fra kun at lade en Udstationering vare 2 
ivfaaneder. 

agen henvistes til Fællesudvalget. 
Fra Kreds 1 og 2 forelaa Anmodning om, 

at '.l'ilskudet lrl Hoved'ka en nedsattes fra 84 
Øre pr. Medlem pr. Maaned til :]6 Øre, som 
Følge ad: den alf Delegeretmødet vedtagne For
højelse af Diæterne. 

Anmodningen tiltraadtes. 
I denne Fol1hindelse henledede Formanden 

Kreds 2's Bestyrelses Opmærksomhed paa det 
a!bso'lut utilladelige i, at Kredsens Medlemmer 
ved Delegere'tmødet fik Betaling for Tillægsbil
letler, uden at Be1øhene synes at blive anvendt 
til omhandlede Forma:ai og paalagde Kreds 2's 
Bestyrelse at undersøge Sagen. 

Punlct 6. Behandling af de fra Delegeret
mødet henviste Sager. 

g. Afd.s Forslag om :rat'tillæget henvistes
lil Fællesudvalget. 

Fa. Afd.s Forslag om tjene i{.efrit Ophold. 
Beregning 'henvi tes til Tjenestetid udvalget. 

•Fa. Afd.s Forslag om Nøglen til Kedelven
tilerne henvi 'les til Velfærdsudvalget. 

Ar. Afd.. Forsla gm Funktionsvederlag for 
FunrkLion som Lo'komesler henvistes til Løn
udvalget. 

· essings Forslag henvistes til Forretnings
udvalget. 

Hovedbestyrelsens Forslag om Lovæn:drin
gerne henvi tes til lovu<lvalget. 

Hovedbe tyrelsens Forslag om Bygg<'�fon
drn hen vistes til "F'torretn.ingsud valget. 

.l agen angaaencle 2 Kr. Ra., en har der 
fundet en Kon!fcrence ted mrd denne Ka es 
Bestyrelse. agens videre Br ➔handiing benvi
sles til Forretning udvalget. 

pørgsmaale'L om Førelse alf 711 olorvogne ga 1· 

Anleiclning til for,·lkelligc Brtragtninger, der lo
ge. til Efterreln.ing og 1mrgsmafdel h nvi. tes 
Lil Forretningsudvalget. 

agen angaaende Forflyttelsen fra , ikjem til 
kive behandledes, og del vedloge. at ansøge 

Adminislrationen om, at den paf�gældencle for
flyttes til Esbjerg. 

Pimkt 7. Eventuelt. 

pørgsmaale'l om Driften af R.ekreations
lljemmet i den kommen<'do Sæson 'drøftedes me
grl indgaaende. 

pørg maalet angaaende Ændring i Pri11-
cipl)erne for ThJ1brl'edclses- og Af. h11.n.ingslje
n len diskuteredes, hvorefter agen ltenvi. te, 
til Tjenestetidsudvalge'L. 

E'l pørgsmaal om Betaling for Overarbejde 
paa de særlige Helligdage behandledes. 

Det oplystes, at dette pørgsmaal vilde hJive 
behandlet i Fællesudvalget. 

Der gaves Formanden Bemyndigelse Lil at 
undersøge pørg maalet om hvilken BeJ.."1QISt
ning det vi'lde medføre at knytte F01�ndelsP 
med en Jurist, som h."lm'de assisterr under for
. kelJige Ji'o1◄hold. 

LOKOMOTIVFØRERKREDSEN 

Bestyrelsesmøde 12. Maj 1925. 

K. J. 

Alle var tilstede. - Endvidere G. A. Lille
lund, H. Kann og R. Hviid. 

Punlct 1. Kred bestyrelsen konstituerer sig. 
Kreds/ ormanclen, oph. J ense11, bød Vel

kommen og udtalte en Tak til de afgaaede 
]lfedleimmer af Bestyrelsen og harubede, at am
arbejdet indenfor Kredsen maatte Jilirn godt 
og til Garn for Lokornoti v.førerne. 

Eifter at de forskellige ad:gaaede og tiltræ
dende Medlemmer havde haft Ordet, k-0nslitue
rede Bestyrelsen ig. 

Til Næstformand valgtes L. M. Schmidt. 
Til Sekretær valgtes C. M. Christensen. 

Pwikt 2. Behandling af foreliggende ager. 

'. A. Lilleluncl redegjorde for for ·kellige a-;

crer, del' foTelaa, og henstillede, at en ag an
aaende de konsl il ueredc Lo'.k-0moti rførere ved-

1.li vende fu1lgtes med Intere se. 
Kredsforma1u.lr11 omtalle en ag angaaende 

en tomandsbetjent H.angermaskine i Odense, 
. om det beslutterles at henvise til Hovedbe Ly
relsen. 

Sagen angaaende Enkeltværel er til Loko
motiv.førerne ma'alle søges gennemført efter
haanden. Henvi tes til Hovedbe tyrelsen. 
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Sag,en angaaende Afløsning af Dep•otfor

standere behandles i en Skrivei1se til Generaldi
rektoratet. 

Angaaende fovbedret !Belysning i Lokomotiv
lanlernerne besluttedes det, at ' agen helbandle
des gennem Hoved·bestyrelsen. 

Det besluttedes endvidere at øge gennem
ført, al der samtidig med at Vinduesskralberne 
prøvedes, ansblledes Forsøg med Varmlurft
apparalerne, saaledes al Personalet kunde faa 
Lej'lig'hed ti-l al sammenligne de forskellige Ap
parater. Henvistes til -Hoved!beslyrelsen. 

"agen angaaende Sandstrøapparaterne be
handledes, og man afventer- nærmere af P:rø
Yer med disse. 

} Jt1,nkt 3. Kredskassereren aflægger Beretning. 

Hviid omtalte Indtægter og Udgifter i det 
f.orlø-bne Kvartal, der viste, at lnd tægterne
over.steg Udgi'fterne med ca. 450 Kr. Henstil
] de, al man af Hensyn til det paa Delegeret
mødet vedtagne i.Forslag om Diæterne, forsøgte
at faa Tilskudet til Hovedkas. en nedsat til 75
Øre pr. Maaned pr. Medlem.

Dette vedtoges og Regns'kabet toges til E!f
lenetning. 

Punkt 4. Udpegning af Medlenimer til cle for
skellige Udvalg m. v. 

Se Referatet fra Hovedbestyrelsesmødet. 

Pitnkt 5. Eventuelt. 

Herunder -behandledes forskellige Smaa-
sager. 0. M. 0. 

LOKOMOTlVFYRBØDERKREDSEN 

Bestyrelsesmøde 12. Maj 1925. 

AMe var til. tede. - Endvidere Vasa Nielsen. 

Punkt 1. Meddelelser fra Kredsfonnanden. 

Kredsformanden, J. Boyesen, aabnede Mø
det med at byde Kredsbestyre! en Velkommen, 
et særligt Velkommen bragtes D'Herrer A. Pe
tersen og Has,.berg. Taleren udtalte Haabel 
om godt og for (Kredsen frugtbart SamarJJejde. 

En Række mindre Sipørgsmaal havde været 
Genstand for Korrespondance mellem Forman
den og Afdelingerne. Af disse fremlhæves: Fo
re pørgsel om Placering til Turibesættelse i Kø., 
J, orespørgsel om Adgang til Deltagelse i Signal
kommis ionen i Es., 1For-espørgsel om en Aspr. 
i Vm .. i])en paagældende har kun indkørt een 
Attest - .flor ca. 9 Maaneder siden - men an
vendes til sei1vstændig Lokofyr'bødergerning. 

Punkt 2. Kredsbestyrelsen konstituerer sig. 

�Ian konstituerede sig med Nørgaard som 
Næstformand og anmlddede E. Kuihn om at 
varetage Selkre'tærposten; heri indvilligede 
denne. 

Punkt 3. Behandling af foreliggende Sager. 

En Sag fra V m. vedrørende fradraget Kon
junkturtillæg henvistes til Hasbergs nærmere 
Undersøgelse. 

Det vedfuget at rejse Motorvognssagen paa 
H oved,bes tyrelsesmød e'I. 

Det ,paa Kredsgeneralforsamlingen vedtagne 
Forstlag om Over'førelse af Anciennitet ved For
fremmelse til Lokomotiv'fører debatteredes. Det 
ve'dtoges at alfvente et til Sagens Fremme bE"lej-
1 igt Tidspunkt. 

Man diskuterede ligeledes det paa Kreds
generalfor. arnJ ingen vedtagne Forslag om Tje
nestenumre. F1ormanden al'!bejder for en Løs
ning. 

Pu.nkt 4. Kredskassereren aflægger Beretning. 

Kredskassereren aflagde Beretning for Jan. 
K·vartal. Toges 't�l Efterretning. 

Punkt 5. Udpegning af Medlemmer til de for
skellige Udvalg m. rn. 

Der foretage Udpegning af Medlemmer til 
samtlige Udvalg, se herom i Referat af Hoved
bestyre!. esmødet. 

E. K. 

25 AARS JUBlLFEUM 

Den 1. Jun i kan Loklomoti vfører A. Kjær 
Knudsen, »Pax«, Vinkelvej, og N. 0. Kirstein, 
Nørregade 28, 2., Nyborg, fejre 26 Aarsdagen 
for deres Ansættelse som Lokomotivmænd. 

A. Kjær Knudsen blev ansat 1. December
l808, blev . om LO'korfb. 1. Juni 1900 stationeret 
i Fredericia, kom efter et Par Aars Forløb til 

A. J(jær J(nudsc11. 

Nyborg, kom ved sin �or'fremmelse ti'l Fører 
I.. Maj 1915 til Gedser, men kom eifter et Aars 
Tids Forløb tilbage til Nyborg. 

N. C. K•irstein ansattes ve-d Banerne 5. De
cember l898, blev som Lokofb. 1. Juni 1900 
sla'Lioneret i Struer, kom efter et Aars Forløb 
til Ny;borg, og herfra til iK.orsør som Fører 
1. Maj 1915 og vendte tifil>age til Nyborg Aarel
efter. 

Begge J u1bilarer er stoute og pligtop,fyldende 
Lokomdtivmænd, joviale Mennesker og gode 
Kammerater. 

Hjertelig til Lykke. 
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Vor, ved lykkestilfælde, vod Døden afgaae

do god Kammerat LokoE!1. Lind hard en vilde 
.·amm Dag kunne have holdt Jt1bilæum. Der 
vil i don Anledning lbliYc nedlagt en Kran paa 
\'Ol' afholdlr J(ammera(. Grav. 

C. T.

FERIEHJEMMET 

Tilslu(11inrr lil .'folils i forrig • Nr. angaa
endc FcrieJhjemmel. Aabning meddele folgen
dc: 

l'c1t ·io11spri en er faslsr,t saalede ·: 
a. �1cdlemmer, Hustruer og -Børn over I/i- Aar

li- Kr. pr. Dag. Børn fra .t ar til 6 Aar
J Kr. pr. Dag. Horn fra 6 Aar (il. .t4- Aar
:-i Kr. pr. Dag. :Medlemmer· Børn over 20
Aar 'i- Kr. 50 Øre pr. Dag ('hjemmeværen
de). For O,phold indtil J Dage 6 Kr. 50
Øre pr. Dag og vrrl p1·enluel F'orl,t'ngel. c
af Opholdet derefter -'i- 1< r. pr. Dag.

11>. Lkke .\le-:llemmer og •Horn ovel.' H Aar 5
Kr. i'iO Øre pr. Dag. Dom fra I Aar til 
G Aa r 3 Kr. pr. Dag. Rørn fra (-i Aar til 
1 1� Aar 1 Kr. pr. Dag. ;i;'or 0[J'hold indtil 
J Dage 6 Kr. pr. Dag og ,·e'cl eYenluel For
længe! e derefter 5 Kr. 50 Øre pr. Dag. 

l'risw for Billra1tspo1 ten ,·r fdye11c/e: 
A11kom111rucle Gæster. 
1Forbindelse med Tog fra lagel c, Ank. Kl. 

ra. 9 ·Fm. •f< r Gæ. ler fra. Fyen,� ønderjylland, 
Fredericia, E. ·.jerg m. 111. F'm,hindelse med Tog 
155 og Tog 169 fra l(øben'havn. Fo1,bindelse 
med Damp 'ki1bet fra Aarhu . 

Afrejseude Gæster. 
Forbinde] e med Damp kibel til AaL1hu . 

med Tog 162 til Køben'havn, med Tog 166 til 
Kobcn'harn eller Toget Lil ,'lagelse 1(1. ca. 5 Em. 

Pri en •for Befordring er .I Kr. pr. Person 
og for Børn over 1 " Aar. 

Ekstra Beforclring. 
!For !Befordring udenfor mcvnle planmæssige

IFotJJJill'del er -er Mind tepri ·en 3 Kr. for en Tur 
fra eller til Feriehjemmet eller 1 Kr. 50 Øre 
pr. Person og for •Børn over 1 1� Aar. 

Vi 1rør opmærk. om paa, al 3cstillinger af 
Ophold paa Hjemmet kal ind. endes til .Kon
toret. Ny Ve tergcule 7, Købenlwrn B. 00' maa 
inlde'hdlde alle nødvendige Oply ninger om, 
lhvem Op�10ldel obeslilles for. Hened pare 
unødvendig tKorrespondance. 

Endelig gør vi opmærk om paa, at ved Be
.·tilling a,f Værel. er opgive.· n'kom tdagen og 
Afrejsedagen, og at Gai ter il-:ke uden TiUadelse 
kan ankomme i. E'k.. Dagen fø1· Opholdets Be
gyn-clel e. Vi bar E1,faring for, at saadanne 
Uregelma�.-sig'heder ofte volder l re Van. kelig-
1hedcr. 

Til lul gør Yi opmærk. om paa, H t N[edlcm
mer, der agter al aflægge Hjemmel et Besøg en 
enkelt Dag, f. Eks. paa en æ'ridag altid forud 
maa skaffe sig Underretni11g om, hvor-viclt der 
iittet er tit Hinder herfor. 
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Lokomolidører G. C::øby, Viborg. ducle plucl
selig Tirsdag cl n 2 . April. Del Hev en stor 

org i Hjemmet. der i de . id. te 1 ¼ Aar ogsaa 
har mi Let to vok ne Børn. 

Begravelsen fandt led :Mandag den 1-.• \f aj. 
El meget lort Væld arf Kran e, hvoraf mangr 

G. Soby. 

sig1wrcde. pyntede Kisten. Aa1,h1 s A'fdPlin
gen.· .. mu·kke Fane paraderede ved Baaren. Et 
us,� Yanlig't. tort Følge alf Venner og )'ledan
:alle fra Fjærn og Nær fulgte ham til hans 
sid le Hvi'lesled. om Repræ ·enlant for tals
banerne saa -�fa-sikiillbestyrer K11hl, lruer. V cl 
Graven bragte Kred formanden, pib. Jen en, 

ølby, der al'lid havde været en g:d Kammerat 
og et godt Organi ation medlem, en , idsle Hil
en og Ta•k fra Kollrger o� i\focla nsa ILr og til 
lut udtalte et Ære \'ære hans Minde. 

Jubilæumsforeningen i 1. Distrikt 

afholder sin aarlige J U!bilæumsfroko. t for von• 
Julbilar r den 4-. Juni Kl. 12,30 1fiddag paa 
»Carl ·hergpavillonen«, lrandvej 20. Lokomo
lidørere fra do andre Di lrikter er ,·elkomne.
�ran bedes tegne ig i Tide paa de fremlagte
Lister.

P. B. \. 
L. M. chmidl.

Uheldforsikringsforeningen for de danske Stats

baners Personale. 

Søndag den 17. Maj afhold l he-lcl ·forsik-
ri ngsf-oreningen Repræsentant kab ordinært 
:.\1.øde m cl to br Medlemmerne meget betyd{ln
cle Forslag paa Dag ordenen, nemlig: 1) Bonus
forclcling i F'orm af Præmiefritage] ·e i Lo Kvar
taler for alle Medlemmer, der er indtraadt i 
Foreningen før 30. NoveIIlJber 1,924 og 2) En 
ret betydelig eclsættelse i Præmielarifferne. 
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'DANSK lgKOMOTIV 1i DEN DE 
Bind til "Dansk Lokomotiv Tidende". 

_firmaet Rii. Papirvarefabrik har fremslil
let el Bind til »Dan k Lokomotiv Tidende« -
•Hii;; ·Patent Book«. kaldet, beregnet rpaa, ef
ler'haaaden. som Bladet ucl•kummer at indsætte 
·Blarl efter Blad, hvi'lkel sker p�a en meget
prakti k Maade. 

'�i�det fremstille;; i GulclL1·yk paa Ryggrn 
,og .Blindtryk paa , iclei·ne og præsenterer sig 
R•mukt. 

Vi kan ')Jaa det bed'Sle anbefale cl i se Bind 
lil Brug for Afdrlingernes Arkiver; det vil ved 
Brugen af disse blil·e le't at holde Orden i Bla
dene, lige om del vil Yære ganske unødvendigt 
Renere at lade forPtagr Hnclea Ind0Jinding -
rle kan aHsaa . traks bruges til ældre Aargange. 

iF01· aavid l Af del in gerne har Interes e for 
delle. vil -nrnn Yecl al indsende Bestilling til 
Kontoret kunnr erholde Bindet tilsendt. 

Af Hensyn ti-i Prisen vil døt være _øn. ·ketligt 
0111 aJle, der ønsker aadanne Bind, omgaaende 
I Pstiller di se. - For saa vidt et tilstrækkeligt 
AnlHI bestille . vil Prisen blive ca. 2 ,Kr. 

Afstandsmærker foran Signalerne i Tyskland. 
·For o. 'herhjemme. der er vant til at faa

l'ore I ignalnyheder u<le fra. er det ret inter
rssant at se. at man 1111 vil forsage med Af
Rlandinnærker i Ty k,lancl. Paa en Del Stræk
ninger er foran ignaler anbragt lange sma'lle 
TavI-er, med fra 1 til 5 sorte skraa Streger paR. 
_M Tavlerne arubringes den med 1 sort Skraa-
treg 50 m foran det .fremskudte Signa!. de 

følgende hver 50 m foran hinanden, saR:le<les 
a.t den 5. Tavle er anbragt 250 m foran Sig-
nalet. K. 

Forretningsmæssig Jernbanedrift contra Hastig-
hedsnedsættelser. 

. u skal vi atlle spare, cl t er Par-0len. Vi 
c•1· ogsaa indforstaaet dermed; tb i det skal jo 
nu engang gaa rundt. Af alle do Ting rler 
figurerer paa B,w.ernos Udgiftsside, er Loko
motiverne, deres Kul- og Oli0'forb.rug, langt det 
største. :Oer er derfor al Anledning til at SC' 

paa, om man i'k'ke undertiden træffer Foran
staltninger. som mefl T-fenqJ1ik herpaa hrn siges 
at Vcl're alt andet end forretning. mæssige, og 
som med lidt gorl Villie nok kunde ændres. Der 
Lænkes her paa de med den tilstundende Som
mer uundgaaeligt forbundne Balla leringsar
bejder og do hermed lige saa mmclgaaoligt for
bundnr Hastighrrlsnocl. ættelser. Mod enhver 
Tlastighed nedsættrl. e er jo forbundet foroget 
Ku1forhrug. altsaa fot•højet Udgift. rlerfor bor 
s<1adanne Hastighe<lsnrclsa'itelser foregaa efter 
en vis Beregning. 

Det 'henstilles ved di e Linier, at det paa
lægges Banetjenesten, at cle Ballastarbejder, 
som nødvendigvis maa medføre Hastigheds
nedsættelse, planlægges aaledes, at det paa
JJegynd te trækningsafsnit kan Yære færdigt 
ved Arbejdstidens Ophør forud for førstkom
mende Søn- eller Helligdag. 

-�erve� vil opnaas den Bespare! e, der lig
ge1 t, at Togene, om paa øn- og Helligdag 
er bcllaslecle nær op Lil Lokomotiverne Trække-
evne, di se Dage kan køre normalt. K. 

Dansk-Czekoslovakisk 

Presse". 
Særnummer af "Prager 

Prager Dag.bladet. »Prager Presse« som i 
en Aarrække har a1·bejdet for det internatio
na,le Folkeforbunds store Ide orn Krigspsyc'ho
sens Likvidering og i denn Retning allerede 
!1ar opna,aet tore Resultater, idet det er blevet
ral ma�1d fo!· Spidserne aJ Mellemeuropa. De
mokrati. sknder nu el:fter den store Succes som
de a'llerede udgivne Særnumre har haft til Ud
give! ('Il af et Særnummer, om er helliget de
kulturelle og økonomiske Forbindelser mellem
C�eko.�lovaki�t og 'I)anma1sk. Den ydre Anled
nmg til Udgivelsen af dette Særnummer er ho
ved ·agelig Købel!havns Kommuna�bes'tyrelses
Besøg i Prag forrige Aar og Prags K-0mmunal
bestyrelses Genbe'Søg i Køben1havn som finder

tecl i Begyndelsen af Juni M�ned cl. A. 
»Prager Presse«s dansk-czekosl-0vaklske Sær
nummer udkommer i stort Oplag i de første
Dage af Juni Maaned. Foruden de d'ælles Be
røring punkter, saavel i Fortidens som i Nuti
den Historie, skal dette ummer befatte sig
med alle S-pørgsmaal om de't offentlige Liv i
Danmar•k, med Dan.marks Handell, Industri og
Søfarl, endvidere ogsaa med alle ,politiske
Spørg maal, saa at dette Særnummer bliver en
fuldstændig Vejviser for det moderne Liv i Dan
mark. Især vil det komme til at indeholde Ar
tikler af de mest fremragende Sagkyndige om
Danmarks Handel og Industri.

Ogsaa • Prager Presse«s litterære TiJilæg, 
som nyder stor Anseelse, vil blive he1liget den 
moderne dans'ke Litteratur. 
. J det illustrerede Tillæg vil det offentlige Liv
1 Danmark og dansk Kunst bllive gengivet i hele 
rleres Egenart ved Hjælp af den mest m-0derne 
Reproduktionsart GDyib'tryk). 

Vi haaber, at den danske Offentlig'hed vil 
vise delte SærnuIIl'liler af »1Prager Presse« som 
vil blive udsendt til alle Europas Kultu'rcen
ti·er, fortjent Opmærksomhed. 

•l�ores,pørgsel bede,; re'ttet til •Prager Pres
. e«s Administration. Prag XII (Czekoslova
kiet), Foobava 62. 'Dans'k Korrespondance. 

Solgt Gaard. 

I 1• olge • Kallundborg Dagiblad « har Gaard-
jel' Anclers Jensen solgt Skamlbai'kgaarden nær 

l<'el'iøhjemmet, 54 Tdr. Land, med Besætning 
o� Ti1belhør til fhv. Gaardejer Tob-iasen, Vor
dmgborg, for 8-2 000 Kr. 
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 
UORGANISEREDE LOKOMOTIVMÆND 

Lokomolivforern Olto Peler en, Øslerbro, 
C. H. chlosser. E. I. Je per en, I. F. Ranbhe,
C. 1 • F. Peter en i Kølben'havn Gb .. H" Pelersen.
Ro ,kilde, P. L. Rasmus;.;en, Nykøbing il.. og
Lokomolivfy1,bøder A. V. Han.·cn, Lunderskov.

STATSBANEPERSONALETS ULYKKES

FORSIKRING 

Ved Forelæggelsen af Berelning n for for
rige Forsikring aar henstod ingen uafgjorle 

ager. . .
I Forsikringsaarel fra I. December 1923 til 

30. Novem'ber 1924 blev anmeldt 23 Tilfælde af
Tilskad komster, ·hvoraf · bortfaldt, fordi Til
skadekomsten ikke medførle ar-bejdsdygtig,hed.
Af de øvrige 20 !::iager er 19:l, afsluttede med
Dagser tatning, medens I ag henstaar uaf
gjort. 

,Med lemsantallet, om den 1. December 1923 
rar 620, rar ved Forsikring aarets Udgang 604 
medens For ikringssummen i samme Tidsrurn 
C'l' vok el fra 1 721 000 Kr. lil I. 739 000 Kr. 

For For ikringsaaret 1922-23 er der ud
betall Bonus med 396 Kr. 82 Øre. 

i])e i Aarets Løb afgjorte I ager giver ikke 
Anledning til særlig Omtale, de er alle afviklede 
til [Foreningens Tilfredshed. 

l!oreuingens ordinære G neralEor amling af
lt0ldtes i København den 31 . fads, hvor For
manden aflagde Berel11i1�g om ] 01·eningens 
Virksomhed i det forlø'bne Aar og forelagde 
Regn kabet, som kodkencllcs. 

Til Bestyrelsen nyvalgte. lation. for lander 
Urunnet og genvalgtes de fratrædende Medlem
mer, 'hvorefter Bestyrelsen 'be taar af Fuldmæg
lig A. Pøckel (Formand), Materiallorvaller 0. 
Larsen ( ræstformancl). I<ontrolør A. Ohmeyer 
(Kas, erer), Lokomotivfører ' ibbernsen, Værk
mester Mathie en, ps. Togfører Lavtrup, Kon
lrolør Hannibal og As isttent Kretz.·chmar o<T 
\ istent H. A. Hansen. 

om upplcanter genvaJglc · tation for, tan
dente toumann og Hansen, Hval ø. 

HJERTELIG TAK 

Hjerte I ig Talk for ud vist Deltagelse 
dybe org. 

Anaa og Kanima Søby, Viborg. 

vor 

Al'le, om V'iste mig Dpmær.koom·hed pa� min
J u,bilæum dag, takke hened paa det hJerte� 
lig te. 

A. (}raversen, Nytborg.

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER 

NYE BØGER 

Sj.• 
Falst. 

1:1u.87 
1.31 

l29M 
131 9 
13190 
13192 

Jyl.
Fyn 

l l639
1164-2 

10861 
1116'57 
11645 
11720 

[3193 11636 

13�00 11649 
132>13 11662 
132,15 11647 

13216 ,J.16 2 
13217 '11669 
l3225 11666 
13226 1 '1683 

13227 11674 

1322 11671 

13232 11672 

13233 11667 

1323 116 1 

13239 '1169'2 
l3243 11701 
l3.%7 
J 325/i· 11690 

13255 
132156 11687 
13:257 I J6 9 

1325 

l�:25H
13:260
l32EH

13:26:2 
132G5 

3355-

11688 
11686 
11717 

11716 

1327 J 11718 
1.3273 11719 

l 3'27 1, .Ll 702

Uelsled, 0.: Lazarus Opvækkelse. 
Gudnitz, Ohr.: •Fra Fængslernes 
Verden. 
Ullerichs, I.: F'ine Traade. 
· aibatini: Scara,moudhe.
Thanez: Sorteflod.ens Blomst.
Magnussen, Juliu-s: En Diglers

Brandes, Georg: agne'l om Je
sus. 
Lange, S,,en: De første Kampe. 
'Wothe, Anna: En Vinterdrøm. 
Janssen, Børge: ·kandinavens 
V en i Italien. 
Fal'k, Rønne: Guldnøgilen. 
æ'riclh: De udødelige Dværge. 
IJ3enlzon, Inger: Askepot. 
Ulda11, Dmette: Hjerter er 
Trumf. 
Hørlydk, Helen :, Merete ,paa 
Krigsstien. 
Heil11berg, Erna: Lotte Maler
'kla't. 
Holm, Axel: todangerens 
Stedsøn. 
Burrough ·: Tarzan og den 
gyldne Lø·ve. 
Rovsing, M.: Alf det stik-mod
sattes Phi'losop1hi. 
Bennett, A.: Glædernes By. 
Hoffmeyer, .: En Vandring. 
Ro�Jerl : Kærlig{hedens Timer. 
Und, et, Sigrid: F1ortællingen om 
Viga-Ljol og Vi•gdi 
N onsiJ , K.: En Mor. 
tFleuron, .: Skovgang, Iæller. 
,Ossendowski: Det mølke Østens 

ik.ygger. 
Memoirer og Breve: En gamm 1 
Land bypræst ngdomsminder. 
Gravlund, 'rh.: Helligdommen. 
Ben son, R. H.: Aandemanere. 
Ohurchill, Vl.: Det kommend'
Lys. 
fJ3esC'h'<>w, E.: Ulla Bre. e. 
Brochmann: narre Kiær og 
hans Kvinder. 
Kooh, R.: Sophokles iKranic. 
Olesen Løkken: Jesper &pille
mand. 
Jørgensen, Johs.: Brig •Marie• 
aif vendobor•g. 

BYTNING 

nclerlegnedc ønsker at bylte snarest med 
en Kollega fra København Gb. 

N. Hammer, Roskilde.
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Loko1notivf0rerkredsen: 
Fredericia: Formanden Navn og Ad1·e1<ssc

rettes til: C. L. C11I'istiansen, Vejle vej ·13. 

� TJL 
MEIJtBMSblo 

Ocrrførl fra D. S. og M. F. t-il D. L. F.: 
1. Aprjl 1924: Lokftb. Aspr. A. L. J. Sell,

Vamdrup, C. Jen en. Sønde1iborg, og P. 0. 
Riolhde, Korsør. 

·1. Maj 1925: Ldklo.tlb. A. pr. S. C. Thorup
Ander en, E bjerg, og J. V. øren.-cn, Frede
ricia. 

r dmeldt. 
Lokomotivfører H. P. Niel en, K1or. ør, 

med Ud,gangen a,f Maj Maaned. 

Min. Afsked. 
Lokomo,ti,,fører K. F. J. I-Ienriksen, l(ibhvn. 

Goclsbg" efter An. øgning paa Grund af Alder 
med Pension fra 30-6-25. 

'T,okomotivforer C. J. Christen, en. Østerbro, 
�Her Ansøgning paa Grund af Svagei'ighed ,med 
Pension fra 3'1-7-25. 

Lokomotivfører A. R. l\f. Olsen, Kibhvns 
God bg., e.fler An øgning rpaa Grund a.f vage
lighed med Pension fra 31-7-25. 

Lokomotivfører A. V. Jørgensen, Kbhvns 
God bg., paa Grund a'f vagelighed med Pen
ion fra 31 -25. 

Lokomoti1•fører E. E. Andersen, Ø terbro, 
pa,a Grund af Svageligh d med Pension fra 
31- -25.

A/{Jaaet l'ed Døcleu. 
-Lokom tidører U. J. I'. Il. Suby, Viborg,

den 28-4-25. 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkonloret d. 20. Maj. 

AALBORG· BRØNDUM · HOBRO 
AKVAVITTER 

Vesterbrogade 63,�; 
IH.i. af Dannebrogsgade. 1-

Dame,.,&Børn ekonf ektion 
Joler samt K 

Smaa P riser, 

RATEBET A.LING. 

Blomsterfo rretningen 

"CAN A"
V e s t e rfæl ledvej 67

ster 9921 Telefon Ve 

Buketter, Kranse og B lomster altid billigst 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING
LOTHARDT DAHL. 

Vesterbrogade 11. Telefoner 3087 & 5605. Helgolandsgade 1, 
Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. • 

Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst. 
Vore Automobiler kører overall i Byen og Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

DANSK ANDELS LIVSFORSIKRINGSSET,SKAB 

,, KOLDTNGHUS" Tegner tille Arter Statste�f- Nr. 23 
Livsfo •sikringer KOLDlNG Central • 300 

Oprettet 1898 

f Livsforsikring med Alderdomsforsø,·gelse. SPECIALITET: \ Kapitalforsikring mecl Arverente. 

IØ Amk. Gummivare 
Industri Vestergade 3 lhl••· �-,I) hdersprøjter, Sanite<s- t S11eplejearliller 

� 
Ill. Prisliste mod 00 Øre i Frimrk. 

_ IISIRET !ISPF.DITIO! ♦ Telf. Byen 119>
Jernbanemrod 10 pCt. Rabal 

-- Bemærk --

LÆDER HANDELEN 
Ny Carlsbergvej 24

Telf. V. 9422 x. Lars Mathu11eri. 

A/s Det Danske .Mælkekompagni. København. 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Redaktion: Veeterbrog-ade 98 a 2, Kjøbenh11vn B. 
Tlf. Vester 8178 eliter Centr. 14,613 

Udgaar 2 trange maanedlig. ·
Allonaem.entspris: 6 Kr. aarlig. 

Te�ae11 paa alle Pøstkonterer i Skadiuvien. 

AnnoncP-Expedition 

Ny Vestergade 7 3• København R 
Telefon Central 14613. 

Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 

I 
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