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REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

5. Maj 1925.

Endelig var F reningens tidligeæ mange
a.arig F,ormand 0. Christen en, E bjer ..,cr,
aavel � or0e om veri0e Lo
fan kan om de fo,rløbne Delegeret til t de.
m deda 0 i arihw igc. at de forløb paa k motivmand or 0ani a111ion r var indbudte
d n mukk t Maa;cl , 0 g at d <lelegerecl · til at lade ig repræ~entere paa Delegeret
Iwer for i 0 for lod de Intere r d var lllød t. - Fra 1 ,org.e var indløbet t v•,H
. at! til at var tage.
i har i tidligere paa ] ndbydel n at d paa Grund af s r
Omtaler af dis e Møder nro,1 n't, at en ufor li0e Forh l) ld ikke kom til tede, og fra ,·e
hold mæ ig lang Tid OJ toge af ind 0aa ri0o kom i id 1 Øj blik Meddelel om,
rncle Orntal af ag r af mere lol al �a:tur. at der ,,ar indløbet Forhindringer aalcd •s
der ikk kan forn<l 1: tte� at ha" I nter e at der heller inrren R præ�entant kom
[or he.Jc Forsamlingen, og derfor virk0r derfra.
\ar mødet forløb mul<t og harmonisk.
lrættenicle paa D ltag •rne og hindr r Di·
ku ionen 0 m de ager, Dele" retrnø] ,t det vi te ig bl. a. under Behandling n af
ia rn d og det af Hovedb tyrnl�en frem a!trte For lag
væ ntlig 't burde b k fti 0
end li 0 r medvirkende til at Bcihandlin om Hjælp til de udelukkede i A nledning
g n ,af d id te Punkt r paa Da" or<len,�11 af
rbejdskarn_pen. Lokomotivrnændcn
il-1ko bliveT aa inclgaacnde Hom øn" keli 0 t. f r tod alle ,-;1 m en at den Kamp der før
D r er mango ag r, om hvilke der 1her te o rr aa var dere~, o 0 at man maatto vi::;e
"'kt• r clen tør to Over n '1crnmp l ml'Hem sin , olidarite1h ,, d at række en hjælpende
Lede! " o 0 ,f cllemmer, 0° om af drn Ilaand til Y r 0amle Fagfæll r i mede
Grund meg t l t kunn af0ør s ved Hen og Maskinarbejderforbundet. y i vil og
v ndel e Hl Kontoret og om hvilke cl t m l' cl ,.·aa tro at cl n samm mukke l<'orstaael
,-4 andhed kan i"e , at de "'let ikke egn r af •' ituationen er raad nd 'blandt alle Lo
si O 'tiil B handlin° µaa D ] eg r •modet, for komotivmænd.
D t pørg maal ckr :: a!ite -.. ind 1w
di d deleg('r O<le vil ha" mI' g ' t van8 keligt
tærkest i Be,,æg ('l :,e var Hanaenna~kin
ved at ta0
tillin° til de 1.fr mclra onr
"'
r r maal t.
, •J I r,-..:!'
0° det kan ,da IJleller ikk
, pørgsmaal.
'T'il i,t do paa D legeretmocl1't rnr fol undre nog (.' n, at de'tlc var Tilfældet ftrr
,porg�maal
har ,..,l'
gende Hcpne~entanter for andre r rrani- cll' n Bc>hancllin° deot
:,
(•
2a\1ioner: J. A. Han ·en for Dan k m de r t Gen tand for fra Re" rin!!'Sr<lpræ 'en
o0 fo kinarbejder[orbund. \ ' . 'I'h. Brix tanten icl<l. Denne Mand, m o b. aa Lo
[ 0 r Privatban rne� Lokomotivmand F ur lN)m tivrnænden har vær t med til at bv ening M. Morten en om Repræ ' ' ntant for r fr m, var Indianationen reet t mod, men
Xorcli k Lokomotivmands F li 1,buncl. - tro,d me0et krruftige F rlan° nder fra DeDELEGERETMØDET.
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leg rntrnøde.ts ide lykkede dI't Ledet en
at bringe Ro i im:lene, ·i hv rt F,ald indlil
·� ..,iidere.
. ' . � '1,.
"' , . ' •
.1,
. �·, ,'.
•
• Eo,a,f Hov-Odbo ty-ro� n ·'lill (' t For:;lag
''Ul'.n Oprette·Js,':d et By<7<Yefond vor Gcn,. ta nd ifor en rnege1t livJi� Debat, r 01 �tan
cl e for Tanken y,ar til tede og For laget
ved.toge . Der var en 'Del rnmroo"hed
q1cd' at i:]et i.kike lykkecdes at faa { ddan
t
nel e �pørg rnaalet Jø· f pau den Maad
og
i _det Oinlfang Kommis ·ion!')n Flertal hav
de pege·L pa1,t, IJg om 'dei· var tærk In
dignation 'ti, lstede overfor de Mia ·kin m
l,e,cl mænd, der voo dere·
til"ling til de11i det mindn·
ndel
dere
n.. ;Sr1g havde
gode R ultat, hvon-ed de ,har bragt o.·
1ma ·A'f '!'and fra den.1. - Det kunde da or,.
ral'.L a,t,J:iavc dem pa,t cl •11
1g\iære
,·:,i:5�:.:1�ga,�
.
,
rig'1,ige 'Jde i Fo1 taaclsc alf, at- de ·orn
· Fore atte en Gang imellem har til PI igt
. at varetage ogsaa de dem undergivnes Tn
tere::; er. Delegeretmøde·t be luttede a' vi
se UddanneI esspør1 g;_ maalet sin lntere se
,·ed at ::;tille til Raadig'hed en· , um for
Eksi:l,_menkommi su.onen til Belønning af
fli'tfr, A pitanter.
· Delegeretmødet besluttede endvidere al
indme-ide Organi ationen i »Interll'ationalt
!J'ranspI) rtai1bejder Forbund«. Dermed kan
det v�l ige~, at, Kæden er · I uttet, idet at
sa-avel norslke som svenske Lokomoti,·
mænd er Medlemmer af denne Org·ani a
:
betyder, at
tion og at denne Indmeldelse
F?r,bindelse og •aa er e't,ableret med Orga. 111 a;tioner i mange andre Lande, hvi In
teresser er sideløbende med vore.
Delegeretmø<le'll vi te en muk For::;taa
dse ad: den itua-tion, Begrave! eska sen
(2 Kr. K,as en) ar kommet i, ,·ed at Y'Cd
tagp et For1Sliag, d�r s:ikr�r de gamle den
Begrave! esihjælp, de i deres Un,0 dom ,te,.,11ede . ig for, men som det i Tidel' 'lies Løb
rnr blevet mere_ og. mere tvivl om'' om de
vilde kunne.faa.
Endelig viste Delegeretmedet en vok
::;ende For taael e af Feriehjemmet. Der
,·,a,r om kommeti Ro over de ivrigste p
-a{ denne
pone.t?:�r, . og �et maa b:a:ab
Fo;i' taaelse har en , aa bred Basis, at dd
0

, jrr Ud lag i en ,.'tigning :if n
,,il rrive
0
del 'havernes n.tal. D r var mange Ta
ler(', der anibe.falede Til "l'Ut1)ing li! •Hj�m
,mct ug h 'n tillede til de delcgered�·•a( ar
bejde for Konsoliderincr af F ri hjommcl.
Den id le Dag Møde sluttoo r Kl. _ca.
9 A iften, og umiddelbart ·forim:len Møclel
hævedes .holdt Or,.,rrani abionen · Formand
.
en ri ale om 1 cl sirr't,crne for den komrne.ntk
')'alllTid, idet han man( •de tiil ,clc,t kraftirr�lc,
1"'
111cnhol1cl for· at \"'Lllldc mod t�,a· de F,arer,
der ku n·d, v" •re llil.U vor "\ ej frem.

OVEGSIGT
over Delegeretmødets Forhandlinger

.

'urnu111df!II aabncdc Mødet Kl. 9,45 .li'm. EI
hfr' al' li'av(' llu'cle'Velk0rdme1t od at':ha,1, 'bm
lalt Arbejd,· itualionen, b, ø-d Fom'iat-iden f''A.
Hansen V e !'kommen derefter Præsiclenlen,
Chri ·tenscn og Brix. Nordmæridene kommer
ikke, derimod har vensk Lokmfiirb. anmeldt
in Formand Borg· ledls Ankom L
Der indløb enere Telegram om at· Borgstedt
\'ar fo1,hindrel.
ekrelæren foretog avneopraab af de dele
gerede.
De delegerede var Lil ' Lede.
Formanden mindede de Døde, hvortil For
:mmlingen s lullede ig ved al rej e ig.
T. A. Han en omtalte i en glimrende Tale
Arbejd ilualionen og redegjorde paa inslruk
liv )Iaade for Principerne for den Lønpolitik
og Fagpolitik, ·han li orbund har ført.
,.
)fort n en, bragte en · Hilsen
Præsidenten,
fra N. L. F. Omtalte .Katastrofen i Norge og
Bevægelsen mellem Arbejdere og Tjene lemænd
der og ·her.
Brix takkede for Indbydelsen, omtalte Pri
ratbanerne Lokomolivmand · Organisation Til
slutning til Melalarbejder Cartellet. Denne Tillutning mente ,Brix skulde nok faa Betydning
ved Privatbåneme,
for Lokomativmænden
hvorefter Chr. Cluistenseu, E " takkede -for
Indbyde! en.
Formanden lakkede Repræ entanlerne for de
andre Organi ationer for deres .Taler, de.r ,·ar
af organisatori k og amfund mæs ig Betydning.
Derpaa behandlede s For lag�l til Forret
ning ·orden for Delegeretmødet, hvilke�1 · v_edto
ge , efter at et af Knudsen, Gb.. ·tille't Forslag
til Endring var forka lel.
tDerefter foretoges Valg af Dirigenter og ckretærer og ,Prolokolrevisorer.
Valgt til Dirigenter blev: A. Alad ·e;1, Gb..
Joh. Ha111;en, Ar" Viggo Johanseit, Ar., og I-lem
ming, Hg.
Til ekretærer valgte : Fejring., E ·., Ras-
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mus ·en, Fa" Kr. Pederse11, Ar., og Bend/8 11,
2. !Jags Møcle. - Dirigenl Viggo Johan en.
Gb.
jfød l paabegyndte K!. 9 30 Fm.
Axel Madse11 orerlog derefter .1,-ed I en a[
nder den fort alle Disku ·sion vi le der sig
i\lødet.
stærk L" ro i Anledning af don Holdnirig fra
\Dag ordenen vedtoges med en af.l-[oyeåiJe- · fikmii1'i tei" Frii ..; &ol[, .ha Yd ;incltagel overfor
tyre! en foreslaaet Tilføje!· e til Punkt /i.,. dC'r Spørgsmaalot gn) Range,·ma kinerne;s Bi:itje
lød:. »Organi ·alionen
lilling til Lock-outen og ning, og c1 af. -Hovedbe lyreisen i den Anled11 i ng fore laaet He-olution blev Yeåtager.
For lag om tølte i den Aniedning«.
.F or laget under· 4 a vedtoges.
Formwuien havde derpaa Ordet, og i en ud
Forslaget
under 4 b forka ·ledes.
førlig Tale redegjordes for Arbejdet indenfor
Til Forslag under 4- c stilledes af -Ng. Afd.
Organi ·ationen i de forlø:bne .2 Aar. Omtalte
derefter Jernbaneorganisa.tionernC' Fa.•Uesud et Ændring for fa·g, hvorefter For lagel v'cdto
valg Arbejde for de forskellige ' ager af Be {]es.
Forslaget uqde · !� cl cedtoges med e�t. af H.
tydning for samtlige Jernbanemmnd.
H. fore laaet .Æ;,nøring.
Efter at have gennemgaae� Organi alionen.
For laget under 4 e ·vedtuyes med en af H.
for keHige ager, kom Formanden ind paa en
Omtale a[ den lore Arbejd konflikt og efter al B. fore laaet Ændring.
Forslaget under 4• f henvi les til H, .]3, .. til
·have omtalt Organisationens lilling hertil. stil
lede -ha 11 paa Hovedbestyrelsens Vegne folgendc Overveje! e.
Forslaget under 4 g kunde ikke i1nødek'omForslag:
i.
De1�gerelmødet beslutter, at 1ler stilles et Be me .
En af Aarllll: Afdelinger frem al Heµslil
lob af '20 000 Kr. til Raadighed for Dansk
Smede- og �laskinarbejder Forbund om en ling om, al H. B. arbejder for:· at Føret'e; af
�Iotorvogne fo11bohol le •E'0k-brbd[i'1))er ohalel
·før t,c Hjælp_ for delle Forh.und. _i'ifedl�nu11cr.
°', ,.
der er .raml af Lrick-oulen.
kulde denne mod liltraadle .
Paa Foranledning af Formandens under
Forrentning ikke være bragt til Afslutn'ing in
Beretningen frem alle Udtalelser vedrørende
den dgangen ar �faj i\[aaned· bemyndiges Ho
,·edbeslyrel en til at h·æffe Foran tallninger til, Flid præmier til Eksaminander, 'frem åtte Fej
at der ydes D. . og i\L F. en ugentlig Hjælp ring, E ., For la:g om, at der til dette Formaal
.
af 5 000 Kr. Pengene til delle Formaal til stilledes 300 Kr..til Raa<lig,hed.
Herefter godkendtes B-eretnibge;,· enslemrnjebringes ved Ekstra.kontingent, der udrede
· ·
af Medlemmerne med 10 Kr. den 1. Maj, og migt.
Punkt 5. Hocedka · ereren foTelag-cle For
for aa vidt forl'sat Hjælp i Helhold fil Dele
geretmødets Beslutning skal finde ted, med eningen Regnskab for 1923 og .1924,, ,;Efter
:2 Kr. 50 Øre pr. Uge pr. Medlem efter J. nogle faa Bemærkninger godkendtes dis. e.
Derefter vedtoges et af Rekreation hjem ud
Juni og indtil Lock-outen er-bragt til Af Iut
rnlget tillel Forstag om at forminds·ke ,Udval
ning.
"ets �Iedlem lal.til 3. Til <lette Udv;:iJg. -valgte
. Forslaget redloges enstemmig.
G. 0. F. Lu11d aflagde paa Ferie- og Rekrea Delegeretmødet Lokomotivfører G.· 0. F. Lund,
• Peter ·en', 'Ng.
tionshjemmet. Vegne Beretning om Driften i de Gb., og Lokomotivfyrbøder K. M.
Punkt 6. Hovedkassereren fremsatte 1'., or[orløbne 2 Aar og sluttede med en Appel til
lag til Budget for 1925.
·amtlige Delegerede om at ar'bejde for Tegning
For lag under a forkasledes.
af Andele.
.
For lag under b og c toges tilbage. ,
Lillelund redegjorde for Laaneforeningen.
Et af flere Afdelinger fremsat Fm·slag om.
Vi1k om-hed.
Formanden redegjorde for Hovedbe lyrei at Diæterne fra 1. Januar 1925 . forhøjes til
15 Kr. t·edtoges, hvorefter Budgetforslaget ved
sen· ' tilling til de fra Afdelingerne fremsatte
Forsla '· - Herunder udka tede Formanden toges.
Punkt 7. Neelaktøren frem alle 'e11 kortfat
den Tanke at stille et Beløb til Raadigbed til
Belønning a( ·Aspiranter, der udvi le ærlig tet Beretning ove1· Bladets :Virksomhed.
Efter at Heda.kløren ·havde besvaret en fra
Flid under Kursus paa Jernbaneskolen.
Derefter udspandt der sig en lang Disku - forskellige Sider fremkommen K'i·itik godkeml
.-ion om Beretningen, der vedvarede Lil Kl. tes Vi1•ksomheden·: Regn kabet for 1923_:_1921
samt Budgelfor lag for Bladet for J,925 god
Ci,30 Em.
Da Dan k Smede- og i\fa kinarbejderfor kendte
bunds Formand, Hr. /. A. Hansen skulde rejse>
Punkt
For -lag under a forkastedes.
om Aftenen bragte han Forsamlingen en Tak
For lag under b -vedtoges.
fra medeforbundet for det bevilgede Beløb,
Punkt 9. Det af Hovedbe tyre! en st,i!Je<l •
Forslag om Oprettelse a[ en Byggefond gav An
·idet han tilsagde D. L. F. Forbundets tøtle i
paakommende Tilfælde. sagde Tak for am
ledning Lil en Del Debat, hvorefter Forslaget
nl!ret og udtalte Haabcl om godt Re. ultat for reelloges.
Arbejdet paa Delegeretmødet.
Puukt JO. Det vedtoges at indmelde D.:L .. F.
Efter Talen bragte For amlingen /. A. Ha11- i Internationalt Trnnsporlarbejder Forl:iund.
1,en en varm Hyldesl.
Pimkt 11. Det af Formanden tillede For
Dermed sluttede 1. Dag Møde.
-lag vedtoges med enkelte TilføjelseT.

...
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Punkt 12.

,,
ii!l'de

tes Eksklusionen af Lokof. C. . F. Peter:se11,
Gb.
,.
/'11ukt 7. Kreclsformauclen
meddelle, al han
nu onskede at trække ig lilbage.
lJirigenten ,bragte ham en Tak for han. Ar
bejde.
Til Kredsformand valgtes Sov/1. Je11sen, Fa.
Derefter havd L. M. Schmidt, Gb., 13 t. o ()'
K. Johan Xen, ll l.
Pu.11.k/ 8. Til Kred· ·kas ·orer valgle.� A ll!f. A11dersen, Ar., med 4-9 t. Derefler 'haYde M.
Rasin111,se11, Fa., 5 t., Heftholm, Vm., 3 t. og
P. Hansen, Str., l St.
Til Kred be tyrelsesmedlemmer valgtes T,.
M. Schiniclt, Gb., med 46 · l., Røgild Ab., med
39 t. Derefter havde Fejring, Es., 15 t. O"0
Heftholm, Vm., L St.
Punkt 9. Til H.evisor valgtes Jo/1. Ha11se11,
Ar., lil Suppleant Stjernø, Ar.
Puukt 10.
om Delegerede til Nordisk Lokomotivmands Kongres valgte·: R. H t:iicl, Ar.,
mod i1 I iSt., A:æl Madsen, Gb., med 4:"> t., l.
ill. Sc/1111.idt, Gb., med 114 St., C. Thuaesrn, Ng..
med 3!) t., 0. A. Vording, Hg., med 08 l. og
1-løgilds, Ah., med 30 t. Derefter havde A11u.
Andersen, Ar., 2
t., Gro en, Ar., 19 t. og
Kirk, 1Str., 9 t.
Dermed var 'Dagsordenen udtømt, og efter
at den
· nyvalgte Kredsformand havde haft Or
det, luevede J)irigenlen Mødet Kl. ca. 7.

Forslagene under a og b forko

Punkt 13. F'ormanden genwlg/e · med Akkla
mation.
Punkt 14. Redaktøren genvalgtes.
Delegeretmødels Dagscrden var nu færdig
digbehandlet, Formanden tog da Anledning til
al bringe de afgaaede Hovedbestyrel esmedlem
mer en Tak, hvortil Forsamlingen · luttede ig
ved al rej e sig. Herefter talte Formanden
om Fremtidsudsigterne for vor Organi.-ation og
dens Medlemmer,
han opfordrede indlrarngendt'
•
·de Delegerede Lil i deres respektiYe Afdelinger
at mane til Enighed.
Heftelser under Adresse!or/egnef1,e11. bede1,
bemærket.

OVERSIGT
over Forhandlingerne paa Lokomotivførerkredsens
Generalforsamling i Aarhus 28. April 1925

Kredsformanden aabnede Mødet og bød
Velkommen.
Punkt 1. Ved Navneopraab konstaleredes,
al samtlige Delegerede var tilstede.
Punkt 2. Valg af Mødets Tillid. mænd. Til
Diirgenter valgte A. Madsen, Gb., og Joh. lfo111Se11, Ar. Til ekretærer valgte:,; Fejring, Es.,
og M. Rasmussen, Fa.
-Derefter overtog A ..æl Mad8en J)irigenlpo
len og sa:tle Dagsordenen til Be_hanclling, denne
,·edloge. med en af Kredsbe tyrel.-en fore;;laaet
Tilføjel e som Punkt 3 a »Arbejd konllikten«.
Pimkt 3. Kredsformanden aflagde deref
ter B_erelning for de forlø]me 2 Aar.
Efter at en Del Talere havde ,haft Orclel,
stillede Vamdrup Afd. Forslag om, at Lokf.
M. E. K. Johansen skulde have Nr. 3 til For
flytte! e til Ng. - Dette Forslag forlwstede ·.
Et ·Forslag om, at Lokf. Larsen, kive, for
flyttedes tilbage til Skjern, f orkostecles.
Et Forslag om en Godtgøre]. e til samme for
ka1,tedes.
Derefter godkendtes iBeretningen.
Af de under 3 anførte Forslag goclkenclles,
11, under b slettede. »naar saada1111e o. s. '"··
hvorefter Forslaget godkendtes, og det under c
anførte gocllcendtes. Det under cl anførte na•
redes der Symi:>ati for, men det ansaas for
11 igennemførligt. -Det under e anJørte forkatedes.
Punkt 3 a. Kred fonnancle1t redegjorde Eor
et af H. B. .st illel Forslag, der efler rn Del HP
l,l'nkeligheder 1;eclloges.
Punkt 4. Kreclskassereren aflagde Hegn
skabet. Efter en kort Vi kus. ion 'V ecltoycs
Reg11ska-bet, og en Henstilling fra Gb. Afd. om
Deling af Post 8 modtages af Kredskassereren.
Punkt 5. Kredskasserermt for€1agde Bud
gettet for 1926, -der godkendte
Punkt 6. Efter en kort Diskussion godkend-
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OVERSIGT
over Forhandlingerne paa Lokomotivfyrbøderkred
sens Generalforsamling i Aarhus 28. April 1925

Kred fornw11den aabnede Mødet og l'øcl Vel
kommen.
Punkt 1. Ved
avneopraab konstaterede.
det, al samtlige Delegerede var til lede.
Punkt 2 a. Til Dirigenter valgtes V. Johan
sen, Ar., og N. P. Reinming, Ng.
Pimkt 2 b. Til ekretærer valgte· Kr. Pe
dersen, Ar., og E. Beiultsen, Gb.
Punkt 2 c. Til Protokolrevi or P. Nielsen,
Ar.
Pnnkt 3. Kredsformanden aflagde Bel't't
ni ng om Kred.·ens Virksomhed i de forløbne
2 Aar. Efter at en Rækk€ Talere havde haft
Ordet, og man indgaaende havde di.· kuteret
Rangerlokomotivernes Betjening, godkendte.
Beretningen.
a. For laget· fra Jyborg Afd. Yedloges, h.
For laget fra Roskilde Afd. toges tilbage, c.
Forslaget fra Fredericia Afd. reelloges og cl.
Forslag fr;-i. Fredericia Afd. loges till'age.
Punkt 4. Kreclsk-0s1,ere.ren fremlag·de Kr€cl
:sons Regnskab for 19-23 og 14-. Regn. kaberne
godkendte·.
Punkt 5. Kredskassereren fremlagde Bud
gettet for Kredsen for 19·25. Budgettet gocl
kendtes.
Punkt 6. Som Delegerede til . L. F.s Kon
gres Stock,holm valgte : Hasberg, 1Fa., A. Pe-
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tersen, Ar., E. Kuhn, Kb., V. Johansen, Ar., I.
Knudsen, Gb., og 0. Nørgaard, Ab. Supplean
ter: K. Pedersen, g., S. Boye, Ab., og Vasa
Nielsen, Gb..
Punkt 7. I. Boyesen, Gb., genvalgt.es som
Kredsformand.
Punkt 8. Til Beslyre1 esrnedlemmer valgtes
Ha.sberg, Fa., og A. Petersen, Ar.
Punkt 9 . Til Revisor valgtes P. Nielsen, Ar.,
uppleant H. P. Christensen, Ar.

hede og Herberg (samme Kommune); Bra
·brand· Nordby· Hammel· Tørring· Aars· Øl'
god; Hals og F�kse Lade.;.Jads.
Det afgørende for de nævnte Byers Place
ring paa den nye Sat-s har været, at de enrten
havde en særlig høj Skat, eller at Levevilkaa
rene af andre Grunde, f. Eks. Turistforhold
eller nær Beliggenhed ved en tor By, var sær
lig ,dyre.

RETSORDNINGEN
OVERSIGT

over Forhandlingerne paa Lokomotivpersonalets
Hjælpefonds Generalforsamling i Aarhus
28. April 1925

Punkt 1. Til i)irigent valgtes A. Madsen,
Gb., og til Sekretær Ji'e_jring, Es.
Punkt 2. Beretningen for 19'23-2'� god
kendtes.
P,unkt 3. Regnskabet for 1923-24 god
kendtes.
I'unkt 4. om Medlem af Repræsentantskahrt gpnvalgtes R. Hviicl, Ar., og som Repræsen
tant for Lokomolivfyrbøderno valgtes S. Boye,
Ab.

ÆNDRINGER I STEDTILLÆGET
I Henhold 'Lil Lønningsraadets Indstilling
!;ket· der fra j. April d. A. følgende Ændringer
i Stedtillæg ssatserne:
Fra ats cl (ti<l ligere Sa.ts c, 240 Kr.) til
Sals c (tidligere Sats b, 330 Kr.) er følgende
Byer rykket op:
,
. Bogense, Ha.·le, Nykøbing Falster, Hobro og
Rtngkøblng.
Til den nye ahs e (120 Kr. aarlig) er føl
gende Kommuner og Byer placeret:
Hele Aulurn-Hadsager Kommune i Ring
købing Amt (herunder Aulurn Station);· hele
Rin,d Kommune i Ringkøbing Amt (herunder
Kollund og Kølkær); 'hele Sunds Kommune i
Ringkøbing Amt ('herunder Sunds og Ilskov);
hele Brande Kommune, ekskl. Brande tations
by, i Vejle. Amt (herunder Lundfod og Dran
lum); hele Dybe-Romme Kommune i Ringk
, ø
•bing Amt (herunde Bonnet By) og •hele Esl
vad_jRønbjerg 'Kommune i Ringkøbing Amt
(hernnder Bording By og Kristianshede By).
Endvidere følgen<le nordsjællandske Turi-st
byer med særlig dyre LeveviJ.kaar: Aalsgaard;
Hellebæk; Hornbæk; Lillerød; Kvistgaard; Gille
leje; samt følgende i HovedrStadens Nærhed
(nærmest Forstæder til denne): Hvidovre;
Vridsløselille; Hedehusene.
Endvidere: Gørding Stationsby; Roslev Sta
tionsby; Vildbjerg; Shbbild; Karup; Løkken;
Hammenun; Tistrup; Glyngøre; Videbæk Trold-

.,

Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg '.har
und-er 21. April fremsend•t følgende krivelse
og Forslag lil Generaldirektoratet for Statsba
nerne:
Efter at de ved Ordre A 27 fastsatte Be
stemmelser vedrørende disciplinær Forfølgning
og Straf har været gældende i en længere Aar
række -0g er blevne supplerede og udvidede
ved Bestemmelserne i Tjene temandsloven, sær
lig dennes § 17, rnaa Fællesudvalget an,se det
for ønskeligt, at der tilvejebringes Hegler an
gaaende den Fremgangsmaade, som vil være
at følge, naar der indledes disciplinær :Forføl
gelse mod en Stat. bane-Tjenestemand, og •hvori
saavel Tjenestemanden som Bisidderens Rets
stilling nærmere fast laas.
Under Hensyn til, a:t der i de senere Aar i
den offentlige Retspleje under nærmere Om
stændigheder er aabnet en 11dvidet Adgang til
Fritagelse for Straf, maa Fællesudvalget der
mest anse del for ønskeligt, at den hid-til gæl
dende Praksis i Henseende til Straf for Disci
plinærfor eelse tillempes ud fra tilsvarende
Synspunkter som de, der ·har ligget til Grund
for de nyere Strafferetsregler.
I Henhold 1hertil tillader Fællesudvalget sig
at fremsende hoslagte Forslag til Bestemmelser
vedrørende Fremgangsmaaden med Undersøgel
se og Afhol, delse af Forhør samt vedrørende
Sti'af for Tjenesteforseelse, hvilke Regler er
tænkt at skulle danne et Supplement til de aJJe
rede gældende Regler.
Om Sagen tillader man sig eventuelt at ud
bede sig mundtlig -Fol'liandling.
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FORSLAG
vedrørende disciplinær Undersøgelse og Straf
I. Fremgangsmaaden ved Undersøgelse og Afholdelse
af Forhør

1) Samtidig med, at en Sag henvises til Be
'handling ved Auditøren, underrettes den,
mod "hvem Undersøgelsen er rettet, herom.
skal ti.Jlige inideholde Oplys
Meddelelsen
•
ning om, hvilken Forseelse, Tjenesteman
·den sigtes for, samt en Forespørgsel om,
hvorvidt han ønsker at vælge !Bisidder og
i bekræftende Fald ;hvem. Bisidderen be
høver ·ikke at være Tjenestemand, og der
er intet til Hinder for, at sigtede til sin
Bistand vælger en \Sagfører.

'DANSKi[QKO.MOTI�1i DEN DE

; Samt-idig med Anklagedes Indkaldelse
. t.il ·Forhør . underrettes •ogsaa BL idderen.
For saa vidl Bisidderen er underrettet for
sent eller af tjenstlige Grunde forhindret i
' orhør Ikke 'afat k6mme'fil ·ste'de,' mh'a .F
·,holcles.· Bisi· dderen •har -Rel•ti1 at være til
Stede under Afhøri·ng· fif sarivPl,Anklflgede
. som Vidnerne.
2) Anklagede og Bisjdderef) 'lrnr Rel til al for
lange Vidner afhorl, og til al frem;.:� Ile
Spørgsmaal, der ønske. reltet til Vidnerne.
:1)' Ai-iklagede og Bisidderen ·har Ret Lil al fafl
samtlige agens Akter til Gennemsyn.
4) Der maa ikke af Auditøren forelægge Ad
.nrinistrationen nogen Oply. ning agen ved
rørende, som Anklagede og Bisidderen ikke
forud er gjort bekendt med.
fl). ,J;:ft(l;l,' al_ At\dit11i:0.ns .I;Jdstilling er. afgivet
t,i,l Adn;ijni.s_ir�Uo11en. -·h1:,tr Anklagede eller
.13.i..Sjdd�uen Ret. li! at afgive en Indstilling
PI . den NI y1Jd iglied, som træffer Afgørelse
i'Sagen.
Dersom Sagen ga-ar tilbage til Auditø
ren, eller der rettes nye Forespørgslei· til
denne·, skal Anklagede eller Bisidde1;en be
s
· taiidig ·have Adgang til at fremsætte sin
Ollfattelse for den afgørende Myndighed,
ef�er at Auditøren ·har afgivet sit Svar.
6) Til Erklæringer og ·vidnesbyrd, der afgives
overfor Auditøren, kan der imod den An
klagedes eller Bisidderens .Protest ikke ta
.
. ges Hensyn, medmindre de 'bekræftes med
en Erklæring påa Ære og Samvittighed.
7) H;vi's den Anklagede af Administratione·n
dømmes til Afskedigelse, Degradation, Forflyttelse eller Bøde paa over 40 Kr.,. kan
.,
aAfgørelsen · appelieres ttil Nfinisteren.

KUN.ZE-KNORR-GODSTOGS
BREMSE
(Ve/I Lokomotivfører F. s"o,•r.j'
(Fo 1·tsa I).

Overfør. elskamrel optager vrrl Indledningen
:1f en Bremsi1ing en Del af LPdning. luften, en
Luftmængde der rr lidt . tørre encl 'Styrestemp
Jets Slagvolumen. Derved undgaas a1 den Lui:
mængde, . om ved Styre. templrt · Bevægelse be
fordre i Ledningen, forhipgrer Forplanlningen
af Trykformindskelsen igennem Togel uden
derfor at forhøje-den af· ·F.ørPrPn villede Brem
. .._ .
' .
segrad.
.-•·._. · .
'Den bile Begyndelses·Bremsning af 'hesternl,
·
tørrelse ud'hrke'r :den ·
. stadigt vedhii �1 er1-0e
nævi:L •�1indstetrykventi( 'sorn ei· eri af Brem-.
sr.cylindertrykkel paavirket. Difierentifllsternpel-
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'11. Disciplinære
·
Straffe m. m.
U
E
i !
7 i
Z
� ·
\fed, Idømmelse af di ciplinær traf vil det
I I
Ab.rperrh.ohn
-, .saalremt Straffen indføre i den .paagældeni ,i
. i
J
cle Tj�nestemands .Personalakter, blive tilkende•
---·-·-·_j
rgivet.haqt, at Indførelse vil finde Sted. I saa---=-..,,,.,
dant 'Tilfælde har vedkommende Tjenestemand
rI
··
Adga·�g l,il efter derom fremsat Ansøgning al
r.
erholde ·oprejsning, der - indtil han paanr
1.
c;
·
,· 8 �- �__
maa(le f' indes skyldig - frilager ham for alle
h_
�_J�·
Følger af den af ham begaaede For eelse og
idømte Straf. Oprejsning kan søges tidligst
Fig. JO.
kenrn af T< 11nze-Knon-Godstogsbremsen
:1 Aar efter at-Straffen er idømt; . aafrernt An
lllNI \finrl�IC'll')'hentil og
Luftoverførselskammer.
søgningen,_ ikke-bevilges, kan den tidligst for.
Løse stilling-.
nyes .e.f.ter 2. Aars Forløb.. •, .
Aq.varsler ..og_ Irettesættelser, som -ikke er
genta;i�Al inclen _U�løb
_ et:�-f l . Aai· eite;i.• Tildelin
gt:n,. �W� �P.cle: �t i11_d�il )()_){r,,. indføres i ventil. Fig. 10 o:g 11 viser de med Ovedø.rsels
kammer U og Mindstetry;kventilen M ud
' videde
Almin«;Jelig·hed ikke i Per onalakterne.
.
kematiske Billeder af Kunze-Knorr-Bremsen i
Idømte Bøder paa 10 Ki·. eller derunder Løse- og Bremsestillingen. I :styreventilens'Gli
borts.et fra· S\:raf fo;· · over·dreven Nydelse af
piritus - eftergives, saafreml den paagæl derrist er Kanalerll' e f, 'b med •Forgreningskanal
dende ikke ind-en 1 Aars Forlø·b hegaar en ny b' og o bevarede, •hertil er 1ommen to parallelt
Forseelse, for hvilken ·han idømmes Bøde ell.er anbragte lil UJKamret førende Kanaler u og ii"
højere St.raf:
Endvidere er Forgr•:ningskanalen c' opløst i to
parallelle Kanaler C:. og c2; i den første ligger
Nfindstetrykventill!n M, mens c2 indeholder

i

r·-·-·-r.L-·-·-·-· - - __, i

?
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'DANSK[QKOMOTJV1iDE-NDE :------Dros.elgennembOTingen (ikko antydet paa Te·g
ningen). I Lø estillinge1:i fig :10 er som paa
Fig. 5 f forbm1(l(!n me,d b og c er f-0r'bunden
med o; endvidere er i.i, forbunden med o. I
Lø eaf lutningsst.illingen (er ikke atbildel) bli
Yer di se 10 Forbinde!. er - altsaa ogsaa For
bindel,;rn (-T(ammrr _: fri L11ft - a.fhr11qt rrrl
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F'ig. 11. ' kema arf J{unze-Knol'l'-God, togsb1·c1nsc11
me-rl MindAtrtrykventil og L11ftovrdorsrl k11m111rr.
"
Brrm�r lilling.
. a. I Drem (;l tillinge11 •Fig. 11 frembringer
og a Forbindelsen f-i_i (Ledning-OverførLe'dning lufl bliver
elskammer) og b'<��
_. nll 11a optaget af D, desforuden lrømmer B
...Luften over :M:-Venlilens store TYær nit og den
. nævre Dros elgennem'horing i c2 Lil C. �[ind
sletrykvenlilen lukker sig hurtigt igen ved Tryk
ket, som opstaar nedenunder det neder le lore
tempel, allsaa naar det lille Begyndelsesbrem
setryk er naaet; den vider.e Lufttilførsel fra B
Lil C sker saa igennem Kanal c2 med Dro.. se I
gennemboringen. I den ikke legnede Bremse
af lutningssti11ing· bliver Forbindelserne i-i.i
c
og ·b'<: c,•
afbrudte, og den i C fremkomne
Bremsegrad opret'holdl.
K�rn�e..J{norr-'Brem en er . aa vidt som clen
her er udviklet en Eenkamrnerbremsc, da Bremevirkningen kun afhænger af Luft.trY,kkel i C
Kamret. Det ,højeste Br m �tryk indtræder,
sa.a s,nart Trykket i Hjælpeluftbeholderen B
bar udlignet sig med Trykket i Bremsecylinde-

•

ren C. DifferentiaJstemplel i AB-Cylinderen
templet) tjener 'herved kun • Lil iRegu,
(A B
·• ·'
., ·'··
lrring.
Bremsekraftens Tilpasning efter Aksellasten.

'l'il. tederærel Pn af delte 'Stempel giver imid
lrrlill rt meget. enkelt Mirldel i m�a-nden tiJ·a1
forlrnje den hnje.·tc Bremsekraft væsentlig og
dermed og.aa at 'bremse Væglen ·af La•sten paa
en lce el Vogn. ,Det er for al opnaa· de(te'k_un
.
bliver al i F-0rbinaelse
nødvendigt, at' templet
• •
• . -r I ,,.
'
med Bremsetrækstænaerne og al udlufte, BKamret fuldstændig, saa at lempeltryk,ket i A
Kamret om Bremse.t·ry.k sup.plerer tempeltry.kkel i C Cylincleren.
Virkeliggøre!. en af de1me Tanke er visl paa
Fig., 12. Begge Cylindre, om -paa de f!)ri,ige
'Tegnf�ger er _Yi_ t ' 8: d·_�ilt�· I-r,a' b_111���e�\, :��- �i?,renet til eet tykke, l1Vilkel. varei' til /len v1t·kelige Udførelse. A-Kamrels Di"ffefen'tial �empel
er ved en Sløjfe (et langt Øje) forbundet med
Bremsestangen, og .denne Sløjfe er tilmaalt saa
lang, at den med den ene _Ende først kommer
til at ligge til ved Brem e tangen, naar Trykurlligning mellem B og C er indtraadt, allsaa
naar A-Kamret •har fuldført in Hoved10pgave
SC li Reguleringsorga11.
Til Udluftning af B tjener en i C2 Ledningen
ind kudt Ventil V, som _ er en IjederbelastetHu�_
_
stempelventil, og om I lukket Tilstand - med
en Gennembori':rig :bo i den nedersttei ·Del af sin
Cylindervæg - danner Forbindelse til den Kanal .om fører til Udluftningskanalen.
l Bremsestillingen aabner V-Ventilen sig
under Trykket af den fra B igennem b' og c� indstrømmende Trykluft og lader denne strømme
o,·er Lil C igennem en Gennemboring bc. Naar
i
Trykudligning mellem• B og C e' opnaaet, saa
lukker V-Ventilen sig igen under Bela tnin,gs
fjedrenes Tryk, og Re ten af B-Luften undviger
igennem Boringen ·bo og Kanal o Lil den fri Luft.
Til at tilJøre henhold vis udskille den forhøjede.
Bremsevirkning tj�ner den paa�Tegningen an- .
tydede Om kiftehane , ved ·hvilken Kanalen
som føreir fra bo li! den fri Luft aa'br.Je. ,,hen�
holdsvi lukke . Over Omskiftehanen før. e og
saa Kanal c2 saalede , at denne i tillingen for
tomme V'Ogne er stærkere droslet (indsnevrel)
end i Stillingen fo1· læs ede Vogne. Herved
opnaa , at det 'høj·e te Bremsetryk indtræder,- •\
omtrent samtidig paa· lomme og læ se'de Vogne..
Den li! lræble pas.ende Ind ti1ling af a'en ·
fulde Bremsev. irkning efter Akselbelastningen
opnaas naturligvis kun i to Højestebrem evirk
ninger, een for lomme og een for læssede Vogne.
Denne Indstilling er irnidlerti.d fuldt ud lil
trækkelig for Driflen; der maa i denne For _.
binde! e ses hen Lil, at Fo.rs.kellen ved en ikke
bremset Ledningsvogn er endnu tørre.
i
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KUNZE-KNORR-BREMSENS STYREVENTIL 6.
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Pig. 12.

..i

kema af Kunw-J(norr--Oodstog brem en med Mind let1·ykventil. Lutfoverfør el kåmmer Mel
lc>mvenlilen V og Om ti Iling han p, og med Brem e ··tang anordning. 131·c>mse ti Iling.

.

. ...

DE ENKELTE DELE

Bremsecylinderen.

Brem eindretningen paa.• en ·v,ogn, om er
for yn t med •Kunze-Knorr-God log, bremsen .
be "taar af følgende Ho,·eddele:
Br m ; ecylinderen H med Luflbe•holder.en '.A,
og Brom e længern j\, • tyrerenlilen G med Af-'
p1c rring hanell" Z og Omstilling •hanen l:J, Om
tilling indretning l 'n med Haand vingene W,
Udligning ·ndretningen J og Hoved'brem eled
ningen med Kobling. del n og odbrem eindretningen.

Brem ecylindereu er [or all� Vogne en Dob
beltcylinder af ensartet tørre! e og Kon truk
tion (Fig. 13-15). Den be laar af Eenkammer
cylinderen med en Diameter paa 2 0 mm, og
Tokammercylinderen - med Forkamret B og
Arbejd kamret A - hvi Dia meter er 210 mm;
A-Karnrel er , ved· en ærlig J.uftbeholder A,
bragt op :paa en pa . nde 'tørre! e, og begge
,
Cylindre er tobl i eel tykke. Eenkammerlemplel er el todelt kive t mpel med Læder-

Fig. 13. Bremsecylind r.
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lælning oa trykke tilbage ved Hjælp af en
Fjeder, tempelslangen er bevægelig og føres i
en Rørbø ning. Tokammerslemplel er ligeledes
t todell Skivetempel med ,Lædcrlælning, men
med fast Stempel lang paa 'hvilken det lille
�fodstempel ligeledes er fast an,bragt. Ved løs
Bremse staar begge templer i Yderslillingen
til højre, og i denne Stilling er �orkan1reit B og
Arbej-d kamrel A igennem Gennemboringen x i
Cylindervæggen og ov r · tyrev nlilen fol'b1111den med hinanden. , tyreventilen G og Udlig
ningsrelningen J er med Flanger fa tgjort paa
id n af Brem ecylinderen. Hvert af Brem e
stemplerne virk
. er ved Brem ning paa en ærlig,
vandret liggende Fordelingsarrn, Eenkammel'
bremsen lryklce:r og Tokammerbremsen træk
ker. For at Een- og Tokammerstemplerne kan
l:evæge sig uafhængig af hinanden er Tokam
mer tempel-slangen Ende dannet til en løjfe.
Naar Bremsen er løs, er der mellem Anlægs
fladen paa · løjfen og den derlil ,hørende Top
paa Fordeling armen el · pillerum paa 50 mm,
og til varende Tokammerstemplel !Forspring
har dette en laglamgde paa 270 mm mod
Eenkammer lemplel
laglængde paa 220 mm.
Begge Fordelingsarmene, som paavirkes a[
Bremse templerne, er ved en fælle Forbindel
se lang forbundne med en tredje vandret For
deLingsarm, om giver Bremsekraften den modatle Retning. Fra disse Fordeling arme bli
ver Brem ekra[ten overført til Brem, eklodseme
ved Hjælp af Bremsestænger, lodrette Forde
lingsarme og red Brem. eak ler.
(Forts.)

.

DET SJÆLLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK
75 AAR

Naar man erindrer, at d l i Aar kun er HlO
Aar siden, at den før.ste Jernbane paa Jorden
- tocklon-Darlington i England - blev aab
net, maa man erkende, at det er en ærværdig
Alder, det jællandske Stat baneper onales Bi
bliotek naar den 1. Maj 1925. Det har da be
slaaet i ¼ Aarhundrede og mangler aaledes
kun det før te Kvart-Aarhundrede i at være
lige aa gammel som Jorden. Jernbanevæ en
ovePhovedet. 'Da ,Biblioteket i 1900 holdt 50
ars Fød el dag, gik ,Dagen ganske uænset hen.
Først Aaret efter kom man i Tanker om, at
man ·burde have 1hu ket Dagen, og man fik kre
vet nogle maa Mindeartikler, da del fyldte 5 l.
·Maa jeg nu ikke, som stærkt impliceret i agen,
opfordre til, at man ikke lader 75 Aars Fødel dagen gaa gan ke u·bemærket hen.
elv om
der ikke er Anled.ning til al holde noget fest
ligt Jubilæum, bør man i al Fald sende del
graanende Dibliolek en venlig Tanke paa Dagen.

Ja aamænd er det graanel. Mange, mange
Bøger, der begyndte i fine Bind med blanke
Skindrygge og forgyldte Titler, ser unægtelig
noget slidte ud. Hvide Blade er gulnede, Hjør
ner afstumpede og Rygge furede, om ikke liere
frem revnede. Men om det hedder i en Bi
bliotekskantate, som jeg ikke kan sige mig heil
fri for ,Medskyld i:
om støvede 1Fade kan rumme
en Drue saa ko lelig mild,
aa brænder i gamle Bøger
den evige hellige Ild.
cl og ind af Biblioteket har de vandret
Tu inder af ·Gange di e gamle uerstattelige
Bøger og 'bragt Glæde til Tu inder af Sind saa fortjener de vel nok Respekt i deres Alder
dom. Men lro nu for Resten ikke, at Bibliote
ket bare er en amling slidte og rynkede gamlC'
Bøger. Nej let ikke - de tætstaaen-de Heolel '
bugner af Tusinder nye stærke BincL med rene
klare Blade. Biblioteket er nok gammelt og ær
værdigt og har mange Bøger fra længst for
svundne Tider - men det følger visselig med
Tiden og fornyer sig ustandseligt. Gamle Bø
ger - hvis de da overhovedet kan er taltes
- skydes ud og erstattes af nye Udgaver, og
ældre Bøger, som der haves et rigeligt Antal
Eksemplarer af, maa del\'iS vige Plad en for al
skaffe Rum til de nye, der Aar efter Aar væl
der ud over Bogmarkedet.
1Lad mig bare i nogle korte Træk ridse lidt
op om det 75 aarige Fød elsdagsbarn Hi, Lorie.
Den »admini lrerende Direktør« for den
[ør le Jernbane i Kongeriget Danmark, Kø
benhavn-Ho. kilde, Gustav ohram fik den
gode Tanke, al der 'burde skaffes den lille Pri
vatbanes »Embedsmænd og Betjente«, som det
den Gang hed, Adgang til god Læsning til Ve
derkvæge! e i den lange og ensformige Tjene
. te. Da han havde amlet en lille Stamme af
Bøger, udsendte han i 1850 en Opfordring til
at supplere den med Boggaver, saa der kunde
danne el Jernbanebibliolek, og det lykkedes at
oprette et aadant allerede den 1. Maj 1850 om
encl under saare beskedne Former. Men
• det
var jo og aa kun en lille bille Bane paa iall
30 Kilometer, som Bi'blioteket skulde gøre·
Gavn Yed. Og ,det kneb endda med at faa alle
med. I Aaret 1 50 androg Medlem bidragene
iall kun 4,:2 Daler eller 4 Kroner; den um
kunde der jo ikke købes og indbindes ret mange
Bøger for. Men saa fik den energiske Direktør
den geniale Ide at tvinge Jernbanemændene Lil
at gaa frivilligt med. aadan noget kunde man
gøre den Gang. Der blev udstedt en Ukas om,
at alle »Emced smænd og ·Betjenle• fra den
ornr, le Lil den neder te skul.de \'ære Intere ..... en
tet· i Biblioteket. Og det hjalp jo noget paa

140

'DANSKlgKOMOTIV1iDENDE
Finan ernr. Denne tvungne Inleresserelhed
vared (' for He.-ten en lang Aarnckke - endda
til e[ler al de jællancl ke og jycl ke-fynske
lal baner var slaaet sammen til • De dan ·ke
Statsbaner«.
Gan ·ke naturligt sleg iøvrigl
:Medlem bidragene e[terhaanclen som der kom
Here Baner lil. men cl androg alligevel kun
meget smaa Beløb. I J 60 var facllemsbidra
gene steget til 5 8 •Kroner, men i J 70 var man
ikke naael •højere end lil 6.2 � Kroner.
aa gik
del en Smule raskere. I 1 0 rnr M:ecllemsind
trcglen 1330 Kroner, i 1 90 3-14-3 Kroner, i 1900
4-393 Kroner. Og med det nye Aarhunclrecle
- eflerat Biblioteket forøvrigt ·havde faael sig
en lille Broder i Aarhus - gik clet pringvis
fremad. I 1910 var Intere senlernes Bidrag
.tegel til 529 Kroner, i 1920 til 21132 Kroner,
og sidste Aar - i 1924- - var det naaet op
lil 24503 Kroner. iDel er dog en Po t. Og eiter
haa nclCn som IndtæglC'rne steg," steg Antallet a[
Bøger - omtrent i amme Forhold. Ju ejer
• Del .jælland-fal s lerske
lat. banepersonales
Bibliotek« (Fa! lringerne kom med i Aaret
1900) ca. 31500 Bind (mod ca. JOOOO i HJOO),
og det er aaledes et af de torsle Biblioteker
i flanmark. Og jeg lør paaslaa, at det •ogsaa
kvalitativt er en af -de betydeligsle Bogsam
linger. Den danske Litteratur fra delte og for
rige Aa1,hundrede haves aa godt som fuldstæn
digt, og den nor.ke Litteratur sakker ikke langt
bagud. Og del er ikke alene r!'n Underhold
ningslitteratur, Biblioteket raader over - den
virl!'n.kabC'lige Litteratur er meget fyldigt re
præ ·enterel baade paa Hi toriens, Geografiens.
Religion hi torien., Filosofiens og aturvidenkahen. Omraade. I de sidste 10-15 Aar er
cle1· derhos dannet el ret omfattende Bjbliotek
a [ udenlandske Bøger - sren.k, engelsk,
fransk og ly k Litteratur, aaledes at Medlem
mer, cler heherskC'r, eller gærne vil uddanne
ig i fremmede Sprog, kan faa Adgang til al
læsC' udenlandsk Original-Litteratur. l\fen 1111
kniber dl'l unægtelig ogsaa med Pladsen, og vi
bliver f remdeles nødt til al kyde mange ælclr<'
Du'bletter ud for overl10vedet at skaffe Pla-d
til de talrige nye Bøger, cler vælder frem hvert
Aar, og 'hvoraf mange nødvendig,·i maa an
.kaffe, i flere Ek emplarer.
Lokalefo1•holdene har altid ,·a•ret et van ke
ligt Punkt for Biblioteket, cler i Tidernes Løb
hal' ført en ret omflakkende Tilvairel e.
J g ·har ikke kunnet Iaa oplyst, hvor del
begyndte ·in Virk omhed, men da Banen bl!'v
fortsat fra Roskilde til -Kor ør. fik ,,et Lokale
paa Ring led lalion, ·hvor Billettøren, Kap
tajn Rømeling. blev Bibliotekar. I 1 71 flyttede
det ind i Kvistelagen i Hovedkontorbygningen
paa Kø·benihavns gamle lalion, hvor davæ-

.

r nde s i lent, .enere Hovedka ·el'er Eylal'di
'blev Bibliotekar og i J 76 aflø te. a[ davæ
l'ende Fuldmægtig - ligeled .......· senere Hoved
ka erer - Barfoed, der varetog 'stillingen i
ikke mindr end 26 Aar, indtil J,an 1. April
1901 aflø les af daværende A i tenl, nuvæ
rende ,Fuldmægtig teffen en, der clen Dag i
Dag - dog uden endnu at være blevet Hoved
kas -erer - er Biblioteket s dygtige og int!'r ('.<'rede Bibliotekar og om el Aarslid kan fejre
sit 25 Aar Jubilæum som aadan. Imidlel'
lid havde Biblioteket, da man fik Brug for Lo
kalerne til Kontorbrug, maallel f ra(lytte Hoved
kontorbygningen og leje Lokale i Byen (Col
bjørn sen gade 5); men til Erstatning fik del
bevilget el tat tilskud af 1000 Kr. , -0gle Aar
senere lejede del sig incl i lal banerne Byg
ning i Helgoland gade 12, og da. det paany
maaltel vige, fordi Kontorerne atter (ordrNle
mere Plads, flyltecle det til sine nuvr!'rencle
Lokaler i l'ledgade 3, J. al, hvol' del efl rbaan
den <'·r kommet op paa en høj Husleje. Rum
m!'ne. cler er tæl fyldt med Reoler og disse
aller med BøgH. Hvis ikke el meget slol't An
tal af disse tacligl var ude blandt Medlemmer
ne, vilde man slet ikke kunne rumme S-0g ·am
lingen. Men at faa tørre Plads er i disse Ti
der næsle11 ugørligt - vilde ogsaa være økono
misk uoverkommeligt. Bibliotekaren og ·han.
flinke •Hjælpere maa klare sig med den Plad.,
cl (' r haves, og det gaar endda helt godt.
tal til kudet inddroge. clesvæITe for ad
skillige Aar siden. Men Biblioteket ·har iøvrigt
kun haft Grund I il at være lyreisen taknem
melig for al den tølte, det ·har haft og har.
Uden ' lyre! ens Velvillie vilde Biblioteket.
Virk. omhed ovel'hoved t ikke kunne fort. ælte..
Før t og fremme-st maa man takke for, al
Statsbanerne foranlediger Medlems·biclragen<'
afdraget paa Lønnino- listerne, og at Bogpak
kerne befordres frit paa Banerne. Medens Bi
bliotekaren be ørger -den daglige Virk o,nhed,
har tyrelsen og Økonomien ligget i Bibliotek. udvalget
nu i Biblioteks.tyreisen
Haand. Bia ndt de for kellige Formcrnd for
1 dvalgel kan nævn s Overingeniør Bauditz,
Ek peditionssekretær Iversen, Kontorchef Krag
balle, Kontorchef Hoppe, Fuldmægtig Christen
sen og Konlorc'hef Hagen Nielsen, cler sluttede
in Virksolll'hed i 1910 amtidigt mecl, at en
ny Styre! !'sordning traaclte i Kra[t. Fra I.
April 1910 har undertegn de •haft den Ære nl
va'r<' Formand for Be lyre!. en. Medlemmer af
Bestyre!. en C'l' iønigt pen . Kontorchef chwa
nenfli.igel. Assi tent J. A. Møller og Assi tent
Gliim. Regnskab [ør!'r er Fnlclmægtig Kolb,
der gennem mange Aar har udført et fortrinligt
Arbejde for Biblioteket.
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Nu ·holder all aa, Biblioteket in 75 Aar
Fodsel dag. 1Icn under ,heil lyse Auspicier
kan Dagen de værre ikke fejre , Tilgangen har
i de id le Aar vrorel fo1; lille. fJ)etle ligger vist
nok tildels i, al der rundt omkring i Byerne
er opstaael Smaa'biblioleker, aa derboende
Hediemmer mener al kunne undvære dere eget
store Bibliotek, men hovedsagentlig i, at Stats
·banerne i de senere Aar let ikke •har antaget
nyt Personale. Den regelmæssige aarlige Til
gang, der omfattede Stør ledelen af det nyan
tagne Per onale, er alt aa udeblevet. Men for
haa,bentlig betyder dette kun en midlertidig
til-stand.
aar ·Forholdene atter bliver regelmæ sige, vil sikkert ny ngdom lulte sig til
Biblioteket. Heldigvis er det ikke Interessen
for Biblioteket, del er galt med. 'Det 'har aldrig
va�ret benyttet saa tærkt som nu. Paa de Lore
Byttedage udsender Bibliotekaren ca. 1000 Bø
ger. Hvert Medlem kan jo nu •ha,·e li- Bind
hjemme ad Gangen.
Den 'l'id er forlamg.sl forbi, da man Yill'
•tvunget til at gaa frivilligt n:ied. « Men burde
det alligevel ikke være saaledes, at aa godt
som alle Statsbanernes Tjenestemænd paa Sjæl
land-Falster og i Jylland-Fyi1 var Medlemmer
•
af dere Bi,blioteker henholdsvis det ærværdige
i København og det unge i Aarhu.s. 'Kontin
gentet er saa lille, at det_ saa at sige ikke mær
ke , og Udbyttet og Glæden ved at 'benytte Bi
blioteket saa stor baadc for Tjenestemand·n
selv og ·han Familie, at den, der ikke er �Ied
lem, staar ig elv i Lyset. De, der ikke er
�[edlemmer, vil give det gamle jælland-fal
ster-ske Bibliotek en god Fødselsdag gave ved al
melde sig ind.
Rolf Harboe.

Der vil. antagelig· ke 11ogle Ændringer i Pri
:serne for Op,holdet paa Hjemmel, og for Tran. porten fra og Lil Hjemmel udenfor vi se pla11mce ige Forbindelser.
Der .sker ingen Ændring af Pri .ern, fur
Medlemmer og .Hu truer.
:-la:-rmere Meddele! e kan forventes umiddd
barl omkring 15. Maj.
CJ. Jll. Christen ·eu,
p. I. Formnad.

UORGANISEREDE LOKOMOTIVMÆND
Lokoførerne -(;. :H. chlos-ser, L M ..Jc-per
sen, J. F. Ranthe, C. . F. Petersen, aJle·Kbhvn
Gb" H. Peter�en, Roskilde, P. L. Rasmussen,
Nykjøbing M'., og J.,okofyrb. A. V. Han en. Lunder kov.

NORDISK LOKOMOTIVMANDS FORBUND
I Følge Med<lelel e afholdes 1 ordi. k Loko
motivmand Forbund Kongres i lockholm i
Dagene 11., 12. og 13. Juni.
Nærmere Meddele! er rndrørende Kongres
-�en kan ikke give· paa nærværen<le Tidspunkt.
men kan antagelig paaregne al komme frem
til Optagelse i næste r.

FERIE- OG REKREAT-IONSHJEMMET·
Ferie- og Rekreationshjem udvalget bar be
luttet at aabne Hjemmet den 15. Maj. - Tids
punktet for Lukning vil senere blive meddelt.
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Den store Forfremmelse.

l n.der dette avn opførte Lokomo'tjvpcrso
nalc fra ,Aalborg den· 2 . April en Re,·y i
Aarhus.
Det var en Fornøjelse at se med hvilkPf
Humør de forskellige • kuespillere « tog paa de
Opgaver. der var tildelt dem og Maaden. hvor
paa de gennemførtes.
Til at begynde med kom nogle LokomotiY
fPmininer, 4, unge Damer, ind paa Scenen og
sang »Lokomotivfolkenes Marsch « . Omkring
Livet ha v:de de unge Damer· Skærf i Skor,sten mærker. Farve fra bl. a. Statsbanernes' og N13r
rejydske Baner. ilenne Introduktion gav et
festligt og ligesom samlende Indtryk, der be
rnredes til Fore tillingens lutning.
Man fik det Indtryk, at de optræd'ende havde
været under god og kyndig Vejledning, hrnr
for det hele gik glat og godt igennem. end
. kønt der i sidste ØjebUk var kommen en Masse
lokalt Stof til. -.· angene var godt skrevne til
fortrinlige MPlodier og blev modtagne med
, lærkl Bifald. Naturligvis var der mange Vit
tigheder i ReYyen, og de fleste var træffende O"'
blev godl agt. men om dem alle kan del siges.
11t de rnr af en saadan Beskaffenh�d, at alle
morode sig over dem. fordi de var morsomme
O" harmløse.
Henimod Forestillingens
Slutning sang de
•
før omtalte unge Damer •Et herligt Sted«. som
vil være kendt fra det Musik- og Sanghæfte
der for cl Par ·Aar siden olgtes til Fordel for
FPriehjemmel hvilken Sang modtoges med
stærkt Bifald.
Fm·estillingen tjener Forfatteren, Lokofyrb.
Norya.ard, Aall:org, til megen Ære, og alle de
optrædende udfyldte deres Roller godt.

--------,---_----.·�. 'i>ANSl<·fuKOMOTIVT, DEN DE
.Signaltjenesten og Efterretningsvæsenet.

Status den 31. Marts 1925.

· �I.an skulde ,·cl gaa ud fra, al da Telegra [
ledninger og Telcgra[appai-aler ltell'hurer under
igaalljeae ·tens ·Omraacle, var• denne Tjcne:-;le.·
Eflerrelningsvæsen i in -bed le Orden. Del
[orba1·.·er dedor at S', al skønl del for nu �
Aar iden, nemlig i April• 1'923, ved Tilla'g l r.
6 c lil Lokale· ignalreglemenf f. Sjælland-Faller meddelle , al Lejre tation. frem kudle
ignal 'mod Ro kilde rnr for ·ynel med Blink
ly , og skønt hele Lejre lalion Sikringsan
læg forrige Aar fornyedes af ignalljene len, er
der..endnu ikke gjort kridt til nævnte ignals
-'
Bely hing.
K.

Beholdninqer.

lleltoldning i den dauskc La11d11mndsbank............................

Gæld.

Ande1·sm A lstn,71.

Hegnskabet er revideret og fuaclet i Overen :lemmelse med de foreliggende Bilag. Behold
ningerne vare til Stede.

...

Kobenhavn, den 2J. April 1925.

C. Wieth.

•)

.

Guldbryllup.

Pens. Lqko111ulivfører ·.- C. Poul en og Hu
stru, E bern Snaresgade 9, 3. al, fejrer den
h. i\Iaj dere Guldbryllup.
modtager aller ubemidlede paa Pen. ion. P.ri
·cn, for Opholdet pr. O�g er 1� Kr. for \I ok:-;m•
og 2 Kr. for B.ørn. Henvende! e sker lil Ko11loret Toldbodgade l9. Det 'b ·des bemær,kel, al
Hjemmel kun er beregnet fo�.. den mindrebemid
lede 1K la e.

REGNSKAB
for Kong Christians den !X's U.nderstøttelsesfond
ved de danske Statsbaner fra 1. April 1924 til
31. Marts 1925.

Indtægt.

Beholdning fra Hegn kabsaarot 19.:a!:::l-:,%
Cndbotallc Bidrag i 1924-25 ..·.......
Cn'dvuuclne Renter ....... : ..........
Bøde, tillagt Fondet .................

Kr.

84
317
937
100
1.439

fJ.

5f>
50
44
00
4,9

Under t· øttelserne er udbetalt Lil:
2 Enker efter A ·s., 2 Enker efter Haaud
ncrkere, 2 Enker efter L dvogtere, Enke11
efter on·Banearbejder, Enken efter en Bane
furmand, Enken eftcr·en Depotarbejder, En
ke11 efter en Maskinarbejder, Enken efter en
Matros, Enken efter en Overportør, Enken
efter en Skibsfyrbøder, Enken efter en Tog
betjo11l.

Jernbanelæge H. Fridericb en ilyller den 7 .
.\laj cl. A. til Gl. Kongevej 140, J.
r
Kon ·iiltalion lid: 1-2. Telef. \ e 'ler 9�m.
(Onsdag 6-7).
HJERTELIG TAK

Hjertelig Tak lil alle der visie 111ig Opmærk
somhccl.pa
· a min 25 ·Aar Jt. 1bjf�um )ldag.
'' · ·
C. F:,. Roseii-vol.d,
-- . i f
kanderborg.
udvi t Opmærk omhed Yed
H.ei rlelig Tak
111il JubilEcum, · , ..
Aug. ( '. Cltri len ·en.
Hcn·ed bringer jeg alle, der vi le mig Op
mærk.·ombed ved mil Jubilæum, en •hjertelig
Tak.

/o/

J. Bu ch.

TIL
cBMSbI-6

00
0�
41
4!J

Frode Nielsen.

SYGEKASSEN

Url_qifl:

Bilag 1-14. Udbetalte Under ·tøllolser,
14 Portioner å 100 Kr.*) .1�00
Bilag 15. Porto, Udgifter herv.ed . :. 11_.
Beholdning al overføre til næste Rcgn�8
skabsaar .................., .....
1439

Solber,q,
Sekr.

. p en ly ke Lokomotivmand ·organis1tlio11 af
·lørede den 15. Marts -cl. A. en Mindetavle over
de i Krigen [alcln ly. ke· Lokomotivmænd, 00
i Tallet.
Tavlen. der e1· af Eg træ, er over mands
ltMj. Uen er smykket med el i Relief ud ·kaa
Vtl �.Ul e-h.j-l)li" Jr�gi�et.;:a
. •f.. .. F,�!�� _og:)!',a�r' _,l'r
gk1 � •. �..�· ·.,1.1.1B · g-L!?Jl} � ''d1. ..Jn . .,tøJ11r
c J deiid�-�Tcct' f'<m qch�el _1sv~·,el.stJ("f {..- n ·1y. ke
·. :·' K.
.
Organi"Salions J{ekreationsh,i-eoo:·
�
�

Horserød Hvilehjem

41

Fundets Kapital .................... 2002!) 50
Beholdning til Di. position........... 2 /1I
20057 Ul
l(øbonhavn, d. ;31. Marts 1925.

Mindetavle
for faldne Lokomotivmænd.

.

=l

Obligationer til paaly<lcnde Vairdi
:W,300 J\ r. bugforl for ........... :100:W 50
20057 91

Orcrfur/ fro /J. , . og M. P. til /J. L. fil.:

I. April HJ.?5. �okf):J. Aspr. . Aa. N iel en,
Ged er.
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RglELSETI�

AoRES5fJ::oe�

Udnævnelse frci 1-4-25.
Lokomotivmester II A. J. Hansen, Roskilde,

Hocedbestyrelsen.

lokomotivførerkrod ens Formand
avn og
Adresse rettes til: Soph. Jensen, An garsvej 11,
Fredericia.
Lokomotivforerkred en Kassereres Navn og
Adrc se rettes til: Aicg. Andersen, Tietgen. plads 8, Ar.
Nyvalgte Kred bestyre] emedle.mmer: L. M.
cluniclt, Svinget 17, København C., og M. P.
Røgilds, Vejgaard, Vjnkelvej, Aalborg.
Følgende lettes: 0. A. Lillelund, R. Hviid
og H. Kann, sidstnævnte fungerer indtil videre
, om Hovedkasserer.

Lokomotivfyrbøderkredsen.

Nyvalgte Krndsbe tyrelse, medlcmm r: A. A.

Hasberg, Villa •'Athene«, Hj. af Prangervej og
Blichersvej, Fredericia, og A. Petersen, D Me

zasv I'j 13, 1., Aarhus.
Følgrnde slettes: E. Kuhn og Vosa Nielse11.

!./delingerne. Lokornotivfyrbøderkredsen.
Skanderborg. Formanden rette til: E. (}ra
r('sen, Korsvej.
Ka sereren rettes til: J. Nissen, Adelgade 17.

fter Ansøgning til Lokom 0 livmester I samme
ted (kgl. U dn .) .

z·dnæcne7se fra l-,i-2!5.

Haflndværker I. :M. Engeclal, Struer, til Lo
korn tivfyrbøder i Vamdrup.
Haandvær.ker V. Morten s en i Slrner, til Lo
komoli dyrbøder i TingleY.
Haandværker K. K. Jørgensen, Vi borg, til
Lokomoti dyrbøder i Tinglev.

Forflyttelse fra .l-5-2-5.

Lokomotivfyl'bøder . P. P. Hvam e[ter
An øgning Vamdrup-'Frecl I'ricia.
Lokomotivfyrbøder A. T. Tillebæk efter .\ n
søgning Tinglev-Kh'hvn. Godsbg.
Lokomolivfyrb
- øder A. 711. C. Axel. en e(Ler
Ansøgning Tinglev- kanderborg.

T3yttef Tjeneste/ed efter An-øgning fra 1-t

:2'5.

Lokomotivfyrbøder H. P. 10. Hansen, Tønder,
og Lokomotivfyrbøder A. H. Boy, en, Skel kør.

Afskedigelse.

Lokomotivfyrbøder A. B. P. Bang, T•histed, paa
Grund af vagelighed fra 31-7-25.

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 5. Maj.

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING
LOTHARDT DAHL.

Vesterbrogade 11.

Telefoner 3067 & 5605.

Helgolandsgade 1.

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark.
Direkte ft-a Producent til Forbruger, derfor altid billigst.

I

.,.

Vesterbrogade 63,
Hj. af Dannebrogsgade.

I

Dame� & Børnekonfektion
m

1

•1

r

s�: � �::: er,

,,
RATEBETALING.
Blomsterforretningen

,,CANA"

V e s t e rfælledvej 67

Telefon Vester 9921
Buketter, Kranse og Blomster altid billigst

A/s

Vore Automobiler korer overall i Byen og Forstæder,

I

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsfol'ening.

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

DANSK ANDELS LIVSFORSIKRINGSSELSKAB
,, KOLDINGHUS"
Statste�f Nr. 2.'I
Tegner rille Al"ter
KOLDlNG

Livsfo ,sikrin_qer

I

Ø-,I)-

Oprettet 1898

Centt·al

• 300

med Alderdomsforsø!'gelse.
I Livs�orsikring_
_
SPECIALITET.· \ Kap1talfors1kring
mecl Arverente.

.

Amk. Gummivare

lød11s1rl Vestergade 3 lbb,n. B.
ijodersprøjter, Sanitet • I Sygeplejeartiller
Ill. Prisliste mod � Øre i Frimrk.
)ISIR!T F.KSP[DITION ♦ Telr. 8/eø 119;
Jernbanemænd 10 pCt. Rnbal

I

--- Bemærk LÆDER HANDELEN
Ny Carlsbergvej 24

Telf. V. 9422 x.

Lars Mathiesen.

Det Danske Mælkekompagni, K-øbenhavn.

]

I

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenbavn ·B.
Annoncf'-Expedition
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613
y Vestergade 7 3• København B.
Udgaar 2 Gange maanedlig.
Telefon Central 14613.
Abonnem.entspris: 6 Kr. aarlig.
Kontortid KJ. 10-4.
T11eneM paa alle PoRtkontorer i Skandinavi,m.
Frederiksberg Bogtrykkeri, F-alkoneralle 11.

__ _ _

·I

