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DE FREMSKUDTE S16NALER 

Det fremskudt , i O'nal t for , lo-
trup, der l lc tagl't ml a[ Rnio- a[vigt 

Vinter, er tadig ild�' taget i Brug, d t ·r 
cl rimocl forsyn •t rnecl hm ti()' Haggrund. 
anta:g •lig for at Lokornotivp •r onall'l ty
d ligei· kan c, at "\ ingen hunger med 
Næ en nedad - og at iO'nal t er ude af 
Brug. F n11oclentlig lykkes d t ignal
t;iene t n i Di ·trikt t at foa pparatet i 
Brug ind n Frost og n • - <.l •tte for ig
nal tjen• ten uk nclte El m •nt - atter Ja,g
g r Hindringer i Vej n for BruO'cn. -
Det er iovrigt mærkværdigt, at let Træk 
n top skal ,·ær• saa van I cl igt at tr,--Pkke, 
eft rsom cl t er fuldstændigt lig'. 

Vi haaber imidl 'L °tid at der maa kom
me til at hvile n lykkelig tjcrne over r
b ;idet, naar d t en Gang paah 'O'yndes, O<T 
at det maa lykk0s at gorc , iO'nalet brug
bart. 

1 Anledning af vor Artikel i iclste r. 
an O'aa nd de frem. kudtc ign, 1 r har 
eJi Lokomotivfører,.d r daglig korer II ur

. tigtog, beklaget ig til o over den man

. _gclfu ld Pa ning, de fr rnskudte io-nalers 
.Lysinclrctning er umlcrka tet. Og det er 
sikkert ikke uden C-rund, men tvertimod 
gan ke godt b o-rumlct. - Derimod syne. 
han ikke, der er aa megen :rrund til Op
hævels ov ·r, at t ignal er ud af Brug, 
naar man blot r und rrcttct i Forvejen 
- det er jo den lag Ting, vi er aa vant
til, og Følgen h raf r den, at Lokomotiv-

f,Jrc1·11 .·nart ikk, r ag i-er over for ,el\' 
110k :-;aa mange ul>rug lige Hignalrr -
nwn ::tlli.<Tcv I mrner han, at der maa æ
rn Ur,1.'nsrr for, hvor lang 'l'icl , ignalet 
skal Ve rn ubrugbarl. 

Den p::wgn,]d 'ml' Lokomotivforer m -
ncr, at , 'ignaltj 11 sten in•"cn l{ør planer 
fnal' ucllcv ret, af hvill,en Grund d 
intet kan vid om, at 'l'ogen • Ha tighed 
er bl v t. tone for hvis de vidste det, vil
de de efter hans , 'kon . orgc for, at 8ig-
11al1'rn altid var bruO'I arc, bl. a. at 
Lysene hr,cncltc i dem i Morkc. - J., lad 
os l1aah det, og m11n man. aa paa en cl
ll'r nnd 11 foad SOCT at gor ignaltje-
1wst 'n opnM:-rk om ]Xta, at Hastigh cl n er 
:,;al op, at [rningen rn I d, fr 'm kucltr. 
Signalrr va,·, at de kulde være i Oi:d ·n 
ng vn·n• en Jlj,l'lp for Lokomotivforernc 
ved Frrmf r 1. en af 'ro o-cn , og at det, m 
I•' ,lo-c heraf baade r nøclvcndiO't, at de 
er brugbare den me te Tid af aret o- at 
Lyscn kan br· 11de, d. v. . at Ta, b hol
derne kiftc ud i 'l'ide. 

Kunde man naa til det R. . ultat, var 
mc(T •t undct, vi vil hcnO'iv s til Ilaa-
bet cl rom. 

End lig vil vi,. da vi b k Hig r o, 
med de frem kuclt Signaler, h ·

Op-
.mærk oml1e I TI paa, at der, vort 

køn i for tor Uclsti•cpkninO', .i hv rt Fald 
i 1. l istrikt, giv . DL p n ·ati nee for Ho:i
drn af dis. c. Di , c Sio-nal r Vinger 
. kulde ·anbrin o-es i j h jde - naar Lo
kornotivforercTI taar paa Ma kin TI -
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'LJANSK fQKOMOTIVµDENDE 
men flere Steder er det blevet til hele Ma
stesignaler - altsaa meget for høje - og 
det vil være Lokomotivførerne ganske 
umuligt i usigtbart Vejr - Sne, Taage 
m. m. - at kunne se Vingens Stilling ved
Passagen, hvilkeL Meningen var. Vi vil
advare indtrængende mod Dispensationer
af den Beskaffenhed og erindre om, at det
fremskudte Signals største Mission er i
usigtbart Vejr, og at man ikke specielt
skal indrette Signalet paa at være et Sig
nal, der kan ses paa lang Afstand i sigt
bart Vejr.

UDKOMMANDO 

Protokol over Forhandling i General
direktoratet med Jernbaneorganisationer
nes Fællesudvalg den 31. Marts 1926. 

Forhandlingsemne: Eventuel Begræns
ning af Udkommandos Varighed. 

Til Stede var for Generaldirektoratet: 
Fulmægtig Garde og Assistent Høeg. 

For Jernbaneorganisationernes Fæl
lesudvalg: Forretningsfører Ch. Petersen, 
Lokomotivfører R. Lillie, Snedker L. Han
sen, Assistent L. Chr. Larsen og Assi
stent L. Mortensen. Sidstnævnte førte 
Protokollen. 

Fuldmægtig Garde bød Velkommen og 
udtalte, at Generalsekretæren vilde have 
ført Forhandl_ingen, men var blevet for
hindret. Udtalte dernæst, at Foranled
ningen til Forhandlingen var Fællesud
valgets Skrivelse af 25. September 1925. 
Forespurgte, om Udvalget -ønskede nær
mere at motivere den. , 

Oh. Petersen: Den indsendte Skrivel
se giver i og for sig tilstrækkeligt Udtryk 
for vore Ønsker, men jeg vil gerne tilføje, 
at der egentlig ikke har foreligget mange 
Tilfælde, der har givet Anledning til Be
sværing, men Tilfælde har foreligget, og 
da Udkommandoer har varet over et halvt 
Aar, uden at Distriktet har villet imøde
komme Ønsker fra den paagældende om at 
komme hjem, har vi ment at maatte søge 
reguleret de uholdbare Tilstande, der raa
der paa dette Omraade. At bortkomman-

dere en Mand halve eller hele Aar, saa
ledes som man gør det, kan selvsagt byde 
ham og hans Familie saa mange Ulem
per og Udgifter, at dette maa siges at vært., 
uberettiget, hvorfor vi ønsker den Bestem
melse indført, at Udkommando skal af
brydes efter 2 Maaneders Forløb, saa
fremt den udkommanderede fremsætter 
Ønske derom. Vi er klar over, at det kan 
være nødvendigt for Banerne at maatte 
udkommandere Folk - ogsaa saadanne, 
der ikke er Afløsere -, men dette bør dog 
være Undtagelsen, og i saa Fald bør der 
vises dem fornødent Hensyn, hvilket det 
som anført undertiden har skortet paa. Vi 
er tillige klar over, at der kan forekomme 
1'ilfælde, hvor en Hjemsendelse kunde væ
re tjenstlig ugørlig. Derfor har vi i vort 
Andragende undtaget saadanne Tilfælde·. 
!øvrigt vil jeg gerne anmode Hr. Lillie om
for sit Vedkommende yderligere at be
grunde Sagen, da det særligt er Lokomo
tivmænd, den har drejet sig om.

R. Lillie: Jeg vil i denne Sag gerne op
lyse, at Udkommandoer tidligere - forin
den den nuværende Styrelsesform indfør
tes - altid blev afbrudt efter 2 Maane
ders Forløb. Jeg maa derfor gaa ud fra, 
i hvert Fald indtil andet oplyses, at Ge
neraldirektoratet har instrueret Distrik
terne om ikke at hjemkalde de udstatione
rede efter dette Tidsrum, og at Aarsagen 
hertil er den forøgede Udgift, Afbrydelsen 
medfører. Vi har været ude for, efter dis
se nye Princippers Indførelse, at have haft 
en Mand udstationeret i 11 Maaneder, 
nemlig i Ringsted, hvortil en Mand blev 
sendt den 1. Maj i Fjor. Han har nu 
Maaned efter Maaned anmodet om Hjem
sendelse, men er afvist af Distriktet Gang 
paa Gang med den Begrundelse, at der 
ligger Forslag i Generaldirektoratet, og at 
man afventer Generaldirektoratets Svar. 
Men saadan kan det ikke vedblivende gaa. 
Thi ihvorvel Banerne skal ledes efter øko
nomiske Principper, saa skal man dog ik
ke være hensynsløs mod Personalet. Det
te er imidlertid en Hensynsløshed, thi i 
Almindelighed værner man dog om Hjem-
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mene, men aa kan man ik �e lægge For

holden saaledes til Rette for en Mand, 

at han kun i y og l æ kan komme i it 

Hjem. Jeg maa derfor anmode om, at 
Generaldirektorat t akcepterer vore Be-

lragtninger i denn ag. 
Fuldmægtig Ga1·de: I aar en Mand 

forbliver over 2 Maaneder i amme d

kommando, kyldes det i før te Række 
tjen llige Grunde; og de tjen tlige Grunde 
vil almind ligvi vær , at d n ud tatione
rede Mand er ind i Forretningerne, me

dens det for en ny i Almindeligh d vil ta

ge nogen Tid at sætte ig ind i Forretnin

gerne. 'kulde man ælldre den anvendte 

Fr rngangsmaade, maatte dei· være sær

lige Grunde dertil. Af aadann har Fæl
le udvalget peget paa d killel en fra Fa

milien. ette kan jo imidlertid ikke gælde 
de ugifte 'rjenestemænd. En ærlig til

ling har ogsaa de fa te flø ere. Endvi

der er gjort gældende, at Togpersonalet 

og Lokomotivpersonalet heller ikke kan 

komme ind under denne Betragtning, da 

de jo er særlig indstillet paa "rjeneste 

udenfor Hjemstedet. For 2. og 3. Distrikt 
har agen imidlertid ingen nævneværdig 

B tydning for disse Kategorier, medens 

det for 1. Distrikt særlig har Betydning 

ved Roetogskørselen. Herr Lillie peger 

s rlig paa 1. Di trikt. Dette forundrer 
mig, thi 1. Di trikt siger, at Personalet i 

Almindelighed betragter dkommando 
som et Gode, og at der ikk har foreligget 

Tilfælde, hvor det er nægtet en udstatio
neret Tjenestemand, der har øgt derom, 

at blive hjemsendt. 

R. Lillie: Det forbav er mig, at Di
striktet har udtalt sig aaled , thi jeg har 

personlig henvendt mig til Maskinbe ty

rer·en i 1. Distrikt i denne ag. Det fore
kommer mig at være mod bedre idende, 

naar Distriktet trou det, der foreligger, 
afgiver en saadan Erklæring. Foreløbig 

tager jeg dette til Efterr tning. Hvad Sa

gen angaar, da vil jeg g rne sige, at vel 
er det saaledes, at man nærme t er, at 

her maa tagesHensyn tildengifte, menman 
kan derfor ikke byde den ugifte alt. Jeg 

kan ikke se, N. andens rent personlige For

hold skal være afgørende for, hvorledes 

han kal behandles. En ugift kan lige-

aavel som en gift have Hjem, saa han 
rnaa ikke straffes, fordi han er ugift, og 

han kan i lige Grad eller undertiden i 

højere Grad end den gifte være knyttet 

med personlige Interesser til den bestemte 
By. Og naar det har været hævdet, at 

Tog- og Lokomotivpersonalet ærligt er 

ind tillet paa at være fravær nd fra 

Hjemmet, saa er dette jo kun rigtigt, for-
aavidt angaar den enkelte Dags 'rjen te, 

men ikke, naar det drejer sig om læng 're 

Fravrorel er. Jeg kan ikke føle mig til
fred tillet ved, at Spørgsmaalet und r ø

ge i hvert enkelt Tilfælde, thi dette vil jo 
u væg rligt medføre, at der altid vil blive

forlangt Urunde for at imødekomme et
Krav, om i Virkeligheden burd fter
kommes, aafremt den paagældende blot

havde frem at Ønske derom.
L. Oh?-. Larsen: Det er bl. a. sagt, at

fa te fløsere i dette Forhold ikke kunde 

vente samme Hen yn, som eventuelt kun
de tages til andre. Jeg kan ikke tiltræde 

dette, thi mange af fløserne er netop gifte 
og vil have amme Hensyn behov som an

dre, lig som ærbestemmelser er uheldige. 
Der bør ikke ondres mellem de forskel

lig , men da hellere træffes Afgørelse i 
hvert enkelt Tilfælde. Dog bør Afgørel-

·erne ikke ligge i Distrikterne, men bør

h n lægges til Generaldirektoratet for, at

Afgørelserne kan blive ensartede. Iøvrigt

kan stilles ens. For deres Vedkommende
at agen kun har ringe Omfang.

Fuldmægtig Garde: Det er gjort gæl

dende af Distrikterne, at det kørende Per
sonale kunde sidestilles med flø erne. 

fon Generaldirektoratet tiltræder ikke 

denne Opfattel e, ligesom vi ejheller me
ner at kunne yde de ugifte Tj nest mænd 
alt. Vil m ne, at faste Afløsere og ugifte 
kan tilles en . For deres Veedkommende 

kan om Regel ikke ventes Afbrydelse. 

Oh. Petersen: Er enig med Lillie deri, 
at vi ikke kan tiltræde, at der sættes kel 

mellem gifte og ugifte. Den ugifte kan i 
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mange Tilfælde føle sig fortrædiget ved en 

langvarig Udkommando f. Eks. hvis han 
er ForsøTger. Man er i det hele taget inde 

paa at kunne behandle de ugifte særskilt. 

Saaledes er deres Lønninger ringere, og 
nu vil man ogsaa stille-dem ringere i dette 

Forhold ligesom iøvrigt ogsaa i andre. 

Dette maa vi vende os imod, thi disse lan
ge Udkommandoer er betydelige Indgreb i 
de paagældendes Privatliv. Saadanne Ind
greb maa man være varsomme med, ogder
for maa det være tilstrækkeligt, naar An

modning om Hjemsendelse fremsættes; 

dermed maa tilstrækkeligt være godtgjort, 

at den udkommanderede har Interesse af 

at komme hjem. Og naar Personalet -

saaledes som anføres - betragter Udkom
mando som et Gode, da vil saadanne An

modninger kun fremkomme meget sjæl

dent, ligesom det maa erindres, at vort 

Ønske kun gaar ud paa Afbrydelse, naar 

der fremsættes Anmodning derom. I alle 

andre Tilfælde skal ingen Afbrydelse fin
de Sted. Endvidere har vi ogsaa undtaget 

'rilfælde, hvor tjenstlige Grunde kræver 
Mandens Forbliven; men her kan kun bli

ve Tale om ganske enkelte Tilfælde. Hvad 
det kørende Personale angaar, kan jeg 

henholde mig til det tidligere fremførte. 

Fuldmægtig Garde: Generaldirektora
tet vil ikke give en almindelig Bestemmel

se, saaledes som ønsket - det vilde stride 
mod Tjenestemandslovens Aand - men 

vil overveje hvert 'l'ilfælde. Hensynet til 

den bedst mulige Udførelse af Tjenesten 

kan ikke tilsidesættes; naar der foreligger 

særlige Grunde, er Generaldirektoratet 

villig til at lade Afbrydelse finde Sted og

saa for Afløsere og for ugifte. At lave al

mindelige Bestemmelser er vanskeligt. Af

gørelse maa ske efter Skøn. Saafremt Or

ganisationerne er bange for uensartede 

Afgørelser, kan Afgørelserne henlægges 

til Distriktscheferne eller ti_l Generaldirek

toratet. 

L. 0hr. Lm·sen: Kan vi gaa ud fra, at

kun tjenstlige Grunde og ikke Pengene 

spiller en Rolle ved Afgørelsen? 

Fuldmægtig Garde: Generaldirekton-

tet vil afgøre hvert Tilfælde efter en Af

vejelse af de forskellige Hensyn, og det 

økonomiske vil ikke spille nogen særlig 

Rolle. 

L. Hansen: Sagen har ikke stor Betyd

ning for os, men jeg deler _fuldtud de Be

tragtninger, Fællesudvalget har fremsat. 

L. Mortensen: Da vi paa Forhaand

har erkendt, at tjenstlige Forhold kan 

stille sig i Vejen for Afbrydelse af en Ud

kommando, og da Generaldirektoratet paa 
sin ide udtaler, at det økonomiske ikke 

vil spille nogen særlig Rolle ved dets Af

gørelser, kan jeg ikke se, hvori Uoverens

stemmelsen bestaar, og hvorfor Generaldi
rektoratet ikke kan opfylde vort fremsatte 
Ønske. Almindelige - Personalet bekend
te - Bestemmelser giver ens Behandling 
af alle Tilfælde. 

Oh. Pete1·sen: Jeg har forstaaet det 

saaledes, at der vil blive lagt V ægt paa 

det tjenstlige, ikke paa det økonomiske. 

Fuldmægtig Gm·de: Ja, det økonomi
ske vil - som sagt - ikke spille særlig 

Rolle ved Afgørelsen, som vil blive truffet 
paa Grund af en Afvejelse af paa den ene 

Side de tjenstlige Hensyn, der taler mod 

Afbrydelse, paa den anden Side de sær
lige personlige Forhold, der anføres til 

Støtte for Andragendet. Det fremsatte Øn

ske om, at Afgørelserne skal ske i Gene

raldirektoratet, skal blive overvejet. 

Hermed sluttede Forhandlingen. 

S. Garde. L. Mortensen.

FRA FÆLLESUDVALGET 

Tit Generaldirektoratet for Statsbanerne. 

Ved Ordre A. Nr. 169 er det bestemt, at Fripas 

udstedt tfor ansattes Børn- Lil Skov- og Søbaderejser 

samt til Torverejser skal indeholde Oplysning om 

det paagældende -Barns Alder og - naar Barnet 

er over 118 Aar - Tilladelsens Nummer. 

Bestemmelsen ,i Ordre A. 1:34 (-Fribefordrmg for 

an attes IFamil-ier) om, at der skal indihentes Til

ladelse til at lade Fribefordringen omfatte Børn 

over 18 Aar, var ved den rn1mdllige Forhandling, 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 
der gik /forud for denne Ord res Udstedelse, kun an
ført i Forbinde! e med de i Ordre A. 41, I, A., tk. 
7, omhanclJede ·F1·ibruordring, bestemme! er, og ikke 

omtalt som og aa at kullc gælde de i de efler
ifølgende t,kr. og 10 indeholdte Fri!bofordring -
bestemmelser !for Skov- og øbaderejser, henhold -
vi .for Torverejser . 

. Fællesudvalget rnaallu derfor mene, al supple
rende Bestemmelser ej holler var bleven udstedt 
uden efter forudga3:end Drnftel e med Organi a
Lionerne. 

Under Hen yn hertil og til Ordrens indskræn
,kede Bestemmelser for fPersonalel tillader Fælle -
udvalget sig at anmode ·Generaldirektoratet om, al 
,i :hvert 'Fald T-i1føjelsen om, al ,Fripas udstedt for 
ansatte lBørn til Torverejser skal indoholde Oplys-
1ning -0m del ipaagældende ·Barns Alder og - naar 
Barnet er over 18 Aar - Tilladelsens 'Nummer« ud
gaar ,�f Ordre iA. -Nr. J.69. 

kulde Generaldirektoratet ikke kunne imøde
komme delle Andragende, tillader man sig at an
mode en even luel mundtlig Forhandling. 

T06HASTl6HEDEN PAA 
STATSBANERNE 

(Af Trafikinspektør V. Diechmann, Traftkkontoret.) 

I de vanskelige ·Aar i lutningen af Krigen 
og i de nærmest efter dennes Afslutning føl
gende Aar var man med den stærkt indskræn
kede Toggang af forskellige Grunde kommen 
ned paa forholdsvis lave Hastigheder for flere 
af vore Hovedtog. Efterhaanden som Forhol
dene bedrede sig, har man gradvis sat Hastig
heden noget op, og de Forbedringer som den 
nye Køreplan byder, og som vel i før te Række 
kyldes den foretagne Udvidelse af Toggangen 

og de betydelige Omlægninger, har i flere Til
fælde kun været gennemførlige i Forbindelse 
med en Forhøjelse af Togha tigheden for en
kelte Tog. 

En stor Toghastighed er foruden af Bane
strækningens Udstyrelse og Trækkekraften bl. 
a. betinget af tilstrækkelig lang Afstand mel
lem tandsningsstederne. Anvendelsen af d r 

Togarter, hvis Grundhastighed (d. v. s. Ha
stigheden paa horisontal Bane og paa mindre
Stigninger) er 80 km pr. Time eller derover,
kræver en Afstand mellem Standsningssteder
ne af mindst 20 km, og vore hurtigste Tog
arter K (Kurertog - Grundba tighed 6 km)
og H I (Hurtigt Iltog - Grundhastighed 80
km) kan derfor kun benyttes over forholds
vis lange Afstande. Togarten I (Iltog), hvis

Grundhastighed er 76 km, kan kun benyttes, 
naar der tilbagelægges mindst 10 km for hver 

tandsning, hvilket i Praksis vil sige, at denne 
Togart ikke kan anvendes for de ved alle Sta
tioner stand ende hurtige Persontog; for disse 
maa anvendes Togarten H P, hvis Grundhastig
hed er 70 km. 

Den til de forskellige Togarter svarende 
Middelhastighed er naturligvis ikke den amme 
for alle Strækninger, fordi Stigningsforholdene 
ikke er de samme. For Togarten K er Middel
hastig heden f. Eks. paa den sjællandske Syd
bane 73,6 km, paa Nordvestbanen 75,3 km, 
men paa den sjællandske Vestbane, hvor Stig
ningsfor holdene er meget gunstige, 77,0 km; for 
Togarten H I bliver Middelhastigheden paa de 
nævnte trækninger henholdsvis 68,7, 70,2 og 
71,6 km. I alle de nævnte Tilfælde er Middel
hastigheden angivet i Retningen fra Køben
havn; den er en Ubetydelighed højere i mod
sat Retning. De foran anførte Middelhastig
heder er udregnet efter de »rene« Køretider, 
men bliver i Virkeligheden noget mindre, da 
der til de >rene« Køretider maa gives et Tillæg 
for Igangsætning og Standsning samt for ned
satte Gennernkørselshastigheder og for Kryds
ninger og Overhalinger. For Togarten K kræ
ves der saaledes et Tillæg paa 2,2 Min. for 
Ned ættelse af Hastigheden gennem en Station, 
hvor Gennernkørselshastigheden er fastsat til

30 km, paa 1,5 Min., hvis Gennemkørselsha
stigheden er fastsat til 45 km. Det sidstnævnte 
Tillæg gives ogsaa for Krydsninger eller paa 
dobbeltsporet Bane ved Overhalinger, hvor Ha
stigheden skal nedsættes til 45 km. For de 
lavere Togarter er Tillæget for Nedsættelse af 
Gennernkørselshastigheden noget mindre. 

En Forhøjelse af Toghastigheden kræver 
som Regel en Nedsættelse af Togstørrelsen; 
herfra dog undtaget Tog, der fremføres af R
Maskiner, idet disses Trækkekraft er saa stor, 
at de selv i den hurtigste Togart K paa Ho
vedliniernes stærkeste Stigning (A-Stigning, 
1 : 100) kan fremføre 40 Vgl., d. v. s. den 
maksimale Togbelastning for Tog, hvis største 
tilladte Hastighed er 70 km eller derover. 

Den ved den nye Køreplan foretagne For
øge! e af Kørehastigheden omfatter paa. Sjæl
land for Sydbanens Vedkommende Togene nyt 

r. 67 (gl. Nr. 71) og nyt Nr. 100 (gl. Nr.
94,), hvor Grundhastigheden er sat op fra 76 
til O km (fra I til H I). Tog 73 er paa 

trækningen København-Næstved ændret fra 
H I til K og Tog 93 mellem København og 
M asnedø fra I til H I. 

Paa Nordvestbanen vil Togene 155s og 166s 
Karakter blive ændret fra H P til I, hvorefter 
Grundha tigheden stiger fra 70 til 76 km. En 
yderligere Forøgelse af Hastigheden er her for 
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'i'iden udelukket, baade fordi Intervallerne flere 
: leder er for korte og fordi der paa Bane-
lr kningen ikke for Øjeblikket kan anvende 

Maskiner af Litra P. De nu benyttede Maski
ner Trækkeevne tillader kun i H P Tog en 
Togstørrel e paa 27 V gl., og denne Tog tørrelse 
maa ved den foretagne Ændring af Karakteren 
for de paagældende Tog r ducere. til 24 Vgl.; 
en yderligere Formindsk l e af dis. e Tog er 
ikke mulig. 

Paa den sjælland ke , e tbane er Togene 5 
og _43, der begge kører uden tandsning over 
længere Af tande, at op fra I til H I. Den 
. idstnrnvnte Togarl maa dog ikke anvendes paa 
Intervallet lagels Kor ·or, der kun bar en 
Længde af 17,1 km, men der er da her (lige-
om i andre lignende Tilfælde) anvendt Køre

tider for Togarten I.

Togene 12 og 14 er Ftt op fra H P til I, 
og Tog 42, der hidtil var planlagt som H P 
Korsør-Roskilde og om P .Roskilde-Køben
havn, er ændret til I.

Det nye Tog 23 er planlagt som K og det 
genindlagte Tog 44 som I. En højere Togart 
kan ikke med Fordel anvende for dette sid
te Tog, da det skal overtage Tog 4-2 hidtidige 
tand ninger i orø og Ring ted , og Interval

lerne Korsør-Slagelse, lag Ise- orø og orø 
-Ringsted ikke har en længde af 20 km.

Paa Fyn er Togarten for Tog 1�5 ændret
fra I til H I ,  for Tog 14 fra H I til K og for 
Tog 30, der var H I trib-Odense og H P 
Odense- yborg, er Toga1 len ændret til K for 
hele Strækningen. Af de ovrige Hurtigtog paa 
Fyn fremføres allerede nu To ene 43, 12 og 
NJ med en Grundha tigh d af () km. og denne 
Ha. tighed anvendes og. aa for det genindførte 
log ,i-4. og for det nye Tog 23 paa Strækningen 
Od 'nH• trih. 

Paa den jy ke Østkyst har mfln allerede i 
nogen Tid været oppe paa n Grundhastighed 
af 80 km paa Strækningen Aarhus-Randers 
--Aalborg, medens flere af Togene paa Strækr 
ningen Aarhus-Vejle har været planlagt med 
en lavere Ha tighed. Grunden hertil var bl. a. 
den, at Sikring anlæg ne PM en Del tationer 
har været suspenderet, medens Dobbeltsporan
læget var under Udføre] , og Hastigheden der
for har maattet ned ælte . Da Anlægene nu 
cf'.erhaanden bliver færdige og Dobbeltsporan
lrl!"Pt skrider frem, bliver det muligt og. aa paa 
doune Strækning at forhøje Toghastigheden. 

Tog 917 , der mellem Padborg og Røde-Kro 
var planlagt som P og mellem Røde-Kro og 
Fredericia om I, er over hele trækningenPad
J:.org-Fredericia planlagt som H I. Over Stræk
ningen Fredericia-Aarhus , hvor Toget laa 
med en Grundha tighed paa 76 km, er denne 
at op til 6 km (fra I til K). Befordrings-

liden m llem Padborg og Aarhu er herved 
nedbragt med ca. 1 Tim . 

For Tog 963 er Grund hastigbeden paa 
trækningen Fredericia-Aarhus at op fra 

70 til 0 km, hvorefter Middelhastigheden efter 
de rene Køretider er steget fra ca. 54 til ca. 66 
km i Timen. 

De to Daghurtigtog r. 949 og 91�2 er lige-
lede fremskyndede. Fremskynde] en falder 
væ entlig t paa trækningen yd for Aarhn 
og har for sid tnævnte Tog muliggjort en se
nere Afgang paa ca. ½ Time fra det nord-
1 ige Jylland og fra den jyske ordve tbane . 
I Forbindelse med den tidligere Ankom t til 
Kobenhavn af Til lutning toget, r. 4-2 ( ,05 
hm. mod nu 8,25 Em), medfører Frem kyn
delsen en Afkortning af B fordringstiden mel
lem ordjylland (og ordvestbanen) og Køben
havn paa ¼-1 Time. 

luttelig skal nævnes, at og aa Togene 1004 
(gl. r. 100 ), 1036 og 1030 mellem Fredericia 
og E bjerg er fremskyndede og planlagt som 
K mPd Grundha lighed 6 km i Timen. 

(D. J.) 

UHELDSFORSIKRINGSFORENINGEN 

Den 17. ·Maj 1926 afholdt Uheldsforsik
ringsforeningen sit aarlige ordinære Repræsen
tant kabsmøde. Til tede var amtlige Repræ
entanter med Undtagelse af Trafikkontrnlør H. 

F. Petersen, der var forhindret i at møde.

Formanden, Forretning fører for D. J. F.,
Ch. Petersen, ledede [ødet, og til Mødets 

ekretær valgtes Trafikkontrolør Okkel . 

Trafikmini ter Friis- ko/le var k0mmen til 
t de efter Indbyde] e 03 blev af Formanden 

Ludt v !kommen. 

Forretning føreren, fhv. Togfører P. D. Pe

dersen, aflagde følgende Derctning: 

Regnskabet for For ikringsaaret fra 1. De
cember 1924 til 30. ovember 1025, Forenin
gen 13. Aar som eh ta:ndig Andelsorgani
·ation, viser følgende Tal:

Dri/l regnskab for Aaret 1924-2,5. 

In d tre g t : Kr. Ø. 
l. kade Te erve fra forrige Aar . . 12 00. 00
2 . .  Præmieindtægt, hvoraf 9225 Kr.

60 Ø. er overført fra Bonu fond 41 330. 45 
3. a. G�nforsikringen Andel i Er-

statninger ................ . 
b. Overskud andel ........... . 

4. Renter ..................... . 

4 616. 00 
66. 75

4 64 . 14 

64 261. 34 
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U d g i f t: 

3. Genforsikringspræmie ........ . 
5. Er tatninger og Lægehonorar .. 
6. Administrationsudgifter: Kr. 0.

a. Lønninger . . . . . . . 2 960. 83 
b. Præmieopkrævning 1 047. 31
c. Juridi k Konsulent 50. 00
d. Repræsentant kabet 1 065. 74
e. Indmeldel eshonorar 101. 50
f. Porto, Tryk ager,

Telefon, Stempel-
mærker m. m. . . . . 866. 52 

7. Til kadereserve (AaNt ikke af
rngulerede Skader) afsætte Kr.
16 000. 00, hvoraf 20 pCt. refun-
dere af Genfor ikringen ..... . 

9. Henlæggelse til Bonu fond ... . 

Formueregnskab. 

Kr. 0. 
492. 43

20 668. 00 

6 091. 90 

12 00. 00 
16 209. 01 
64 261. 34 

Formue den 1. December 1924 .. 92 640. 07 
9. Forøgelse af Bonusfond 16 209. 01 

-- ---

9. Formind kelse af Bonu fond ved
Medlemmernes Præmiefritage] e
i eptember Kvartal d. A. ( e
Indtægtskonto 2) ............ .
Formue den 1. December 1925 .. 

•,. 
Status. 

40 000 Kr. 5 pQt.' tatsgæld bevi
ser af 191 , indkøbt til 

Sparekas en og Kontant ..... . 

108 849. 08 

9 295. 4 
99 553. 08 

10 849. 08 

37 737. 50 
61 15. 9 
99 553. 48 

7. kad re erve . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 00. 00 
Re. ervefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 63 . 35 

9. Bonusfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 115. 13 
-----

99 553. 4 

Uheldsforsikringsforeninoen for cle danske 

talsbaners Perso11ale, 

København i De emher 1925. 

P. D. PEDER EN.

Regn kaberne er reviderede og fundne i 
Overen temmel e med Bøger og Bilag. De op
førte parekasse-, Stat gældsbevi er og Kon
tantbeholdninger er tilstede. 

København, den 14. Januar 1926. 

R. KANTSØ. OHR. SCHMIDT. 

Beretning. 

om det fremgaar af Regn kabet har det 
forløbne Aar økonmi k set været særdeles til
fredsstillende for Foreningen. Da der ifølge 
Lovene intet kal henlægges til Reservefondet, 
vil Aarets hele Over, kud, Kr. 16 209,01, være 
at overføre til Bonusfonden, om dermed naar 
en aadan tørrel e, at der atter i Aar forelæg
ges Repræsentantskabet Forslag om Bonu for
deling til Medlemme,ne. Den i Fjor vedtagne 
Præmiened ættelse er lraadt i Kraft den 1. 
eptember f. A. 

Antallet af anmeldte Skader har i det for
løbne Aar været lidt højere end i d t foregaa
ende Aar. kadeprocenten har udgjort 6,10 
pCt. mod 5,71 pCt. Aaret forud. !øvrigt hen
vi e til nedenstaaende Oversigt over Skade-
procenten vingninger genneh Aarene. 

Antal Skader 
Aar Antal Medlemstal i pCt. af 

Skader Mecllemsta!Jet 

1914 25 2736 9,43 
1915 296 2759 10,73 
1916 333 2 20 11, 1 
1917 305 2951 10,34 
191 2'1!� 3050 8,00 
1919 226 3432 6,59 
1920 190 3738 5,09 
1921 132 3,52 
1922 255 6,90 
1923 207 5,34 
1924 21 5,71 
1925 235 �10 

Ved forrige Regn. kab aars Afslutning ben-
tod endnu som uafgjort 32 Skadetilfælde. I 

det forløbne Aar er der som tidligere nævnt 
anmeldt 235 nye Tilfælde og desuden er 3 tid
ligere afgjorte Skader genoptaget til Behand
ling. Af di e ialt 270 Tilfælde blev de 214 
afregulerede inden Aarel Udgang, aaledes at 
der som uafgjort hen tod 56 Skadetilfælde. 

Af de 214 afregulerede kadetilfælde er de 
191 endelig afgjort Yed dbetaling af Dags
erstatning. 9 Tilfælde medførte Invaliditet er
statning og 3 Tilfælde Død er tatning. 9 Til
fælde medførte intet Er tatningskrav, og i 2 
Tilfælde maatte Er tatningskrav afvi es. 

Ved det ene af de tre Død fald blev den Paa
gældende overkørt af et Rangertog, da han gik 
tværs over poret. 

I det andet Tilfælde fik afdøde sin Bryst
ka e knu t af et Stykke af en Kobling, der 
prang itu, da han lagde Koblingen paa mel

lem to Vogne, der tørnede haardt sammen. 
I det tredie Tilfælde gik Afdøde ud af Spo

ret paa Stationspladsen, da et Tog indhentede 
og overkørte ham. 

For ikringssummerne, henholdsvis 3000, 
1000, 3000 Kr. udbealtes efter faa Dages For
løb til de Forulykkedes efterladte Enker. 
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Invab:iiteterne fordeler sig aaledes: 
\" ens tre Ben knu t ved Overkørsel under 

Rangering. Underbenet amputeret (EO pCt.). 
Højre Fod knust under Rangering, Foden 

amputeret (40 pCt.). 
Brud paa v. Laarben ved at en Askekasse 

faldt ned over ham - enere Brud paa samme 
Sted ved, at han faldt paa et glat Gulv. Benet 
blev forkortet, mindre bevægeligt, Kraften ned-
at og Arbejdsevnen tærk t forringet (35 pCt.). 

Brud paa Nøglebenet ved, at han kom i 
Klemme mellem Buffer, Følgen var vind i 
Overarmens og Skulderens Muskulatur. Ar
bejsdevnen stærkt nedsat (24 pCt.). 

Højre kulder læderet ved Fald med Cykle. 
Følgen: fuskelsvind i Skulderen. Arbejdsev
nen nedsat (14 pCt.). 

Højre Fod knust ved Overkørsel. Fire Tæer 
maatte amputeres. F. A. bevilgedes 2 pCt. 

aaret vilde ikke læge , hvorfor hele Foden 
senere maatte afsættes. Der bevilgedes da se
nere endnu 12 pCt. 

Muskelsprængning i Ryggen. Fremkom ved 
at en Hjulbandage faldt over paa ham. Stadig 
Smerte i Lænderegionen. Kan ikke løfte tunge 
Ting (12 pCt.). 

To Fingre paa venst,e Haand beskadiget 
ved at komme i Klemme mellem Tandhjul. Føl
gen: edsat Bevægelighed og Føleevne. Skæv
hed i Fingrene (12 pCt.). 

Højre Øje beskadiget af en Jernsplint. 
Maatte underkastes en Operation. Synsevnen 
er nedsat til 1/3 (8 pCt.).

Foreningens Medlemstal var ved Forsik
ringsaarets Udløb den 3.:1. ovember ifjor 384-0 
med en samlet For ikrings um af 5 757 500 
Kr. ammenlignet med Forholdet Aaret forud, 
betyder det en Opgang i Medlemstal af 24 og i 
Forsikring beløb af 142 500 Kr. 

Skadeudvalget meddelte, at det havde gen
n mgaaet samtlige de i Regnskabsaaret afre
gulerede kader og paa Grundlag heraf kunde 
ind tille Beretningen til Godkendelse. 

Regnskabsudvalget meddelte, at det havde 
foretaget de foreskrevne periodiske Eftersyn af 
Foreningens Regnskabsrøger og Kassebehold
ning og intet fundet at bemærke. 

Aarsberetning og Regnskab godkendtes en
temmig. 

Bonusford�llng. 

Følgende af Styrelsen stillede Forslag ved
toges enstemmig: 

•Bonusfordelingen i H. t. Lovens § 21 fore
tages saaledes, at Medlemmer, der er indtraadt 
i Foreningen før 30 ovember 1925, og som er 
Medlemmer i September og December Kvartaler 
1926, fritages i nævnte to Kvartaler for Præ
mieydelse af den For ikringssum, de havde teg
net inden Udgangen af August 1926.« 
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luttelig foretoges de aarlige Valg: 
Til Forretningsfører genvalgtes fhv. Togfø

rer P. D. Pedersen. 
Til Sekretær, 3die Medlem og Kasserer gen

valgtes henholdsvis Togfører . P. Christensen, 
Rangermester P. Andresen og Fuldmægtig A. 
Simonsen. 

Til Repræsentantskabets Formand genvalg
tes Forretningsfører Ch. retersen. 

Til Næstformand genvalgte Snedker L. 
Hansen. 

Til Revisor genvalgtes Kontrolør Chr. 
Schmidt og Overmatros R. Kantsø med Kontro
lør Gustavsen som Suppleant. 

Til Skadeudvalget genvalgtes Fuldmægtig 
Viggo Madsen og Overportør 0. Andersen med 
Trafikinspektør Rønnfeldt om Suppleant. 

Til Regnskabsudvalget genvalgtes Fuldmæg
tig V. Madsen og Snedker L. Hansen med Over
portør J. Hansen som Suppleant. 

Endelig valgtes Overlæge ved Arbejderfoi'
sikringsraadet Dr. P. N. Hansen til Formand 
for Voldgiftsretten. 

ALKOHOL 06 AFHOLD 
Af K. Web�r, Kontorchef ved de svejtsiske 

Forbundsbaner. 

(Sluttet.) 

Den, der har besluttet at afholde sig fra 
ydelse af Alkohol, beskytter ikke alene sig 

selv mod mange Farer, men giver ogsaa andre 
et Bevis for, at man uden Alkohol meget vel 
kan skaffe sig Glæde og Fornøjelser. Dette er 
særdeles vigtigt i Arbejdet, del for Helbredelse 
af drikfældige, dels for at bevare disse mod Til
bagefald. I Følge Lægernes Undersøgelser fin
des der mange, iøvrigt ofte dygtige Mennesker, 
der reagerer stærkt over for Alkohol; mange 
er ig bevidst, at de, overladt til sig selv, ofte 
til egen Skade, ikke har fornødent Mod til at 
bryde med den herskende Drikkeskik. For saa
danne vil det være af overordentlig stor Støtte 
og Hjælp at søge Forl:::indelse med Afholds
folkene. 

Endnu indtil for faa Aartier siden var det 
den almindelige Anskuelse, at den La t, hvortil 
en Dranker var forfalden, og den Ulykke og 
Elendighed, han derved havde nedkaldt over in 
Familie og sine nærmeste, var uafvendelig, men 
den senere Tid har godtgjort, at fuld tændig 
Helbredelse kan opnaas ved det simple Middel: 
Afhold fra alle spirituøse Drikke, ja, man kan 
gaa videre og sige, at dette er det eneste Mid
del til varig Helbredelse. 

Ud fra den Anskuelse, at Forebyggelse er 
bedre end Helbrede! e, bestræber Jernhaneaf
ho!dsforeningen ig endvidere for at oplyse de 
yngre Kolleger, i Særdeleshed Eleverne, om Fa-
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·erne ved Alkoholnydelse, idet den ser en af
;ine vigtigste Opgaver i al gøre de i Jernbane
tjenesten indtrædende opmærk om paa de Klip
per, paa hvilke saa mange lovende Jernbane
mænd er strandet. 

Det hører desvær-re til de altfor ofte fore
kommende Begivenheder ved Jernbanetjene ten,
at 'ljene lemænd maa afskediges eller forflyt
tes, fordi de under Faavirkning af Alkohol for
sømmer de e Tjeneste eller forgriber sig paa
betroede .Penge, og naar J ernbaneafholdsfor
eningen advarer de unge Kolleger mod Farerne
ved ærtshuslivet, ved den sig iøvrigt i Over
ensstemmelse med Ledelsen af Lægetjenesten
ved Jernbanerne - Overjernbanelægen har
aalede gennem sil Foredrag paa Instruktions

kursus lagt tationsfor tanderne og tilsvarende
Embedsmænd paa Hjerte ikke alene at tænke
paa Elevernes faglige Uddannelse, men ogsa;:i,
at varetage og lede deres legemlige, aandelige
og moralske Udvikling, og han har herunder
udtrykkelig betonet, at Afholdenhed ikke kun
de anbefales de unge an atte f.or varmt. 

Jernbaneafholdsmanden vil stedse betragte
det om in Higt at hjælpe den drikfældige
efter bedste Evne, selv om denne Opgave hver
ken er let eller taknemmelig; der kræves her
til sand æstekærlighed. 

De vejt i ke Forbundsbaner iJ!teresserer sig
mere og mere for Bekæmpelsen af Alkoholen
og har opstillet Retningslinier herfor, men for
Jernbaneafholdsmanden foreligger der en end
nu større Opgave: ved personlig Paavirkning
af den til Drik forfaldne Kollega at bringe ham
til Erkendelse af sin Svaghed, saa at han frem
tidig holder sig fra de spirituøse Drikke. For
paa rette Maade at kunne løse denne Opgave
maa Afholdsmanden ætte sig ind i den drik
fældiges Psykologi og i hans personlige og fa-

. miliære Forhold; thi ægte kammeratligt Ven
skab og Omhu vil i mange Tilfælde mere end
noget andet hjælpe den drikfældige ud over
Vanskelig hederne. 

Mangen Jernbanefamilie har paa denne
Maade genvundet en ædruelig, for Hustru og
Børn omhyggelig Forsørger. Overjernbanelæ
gen har betegnet det som en Æressag at støtte
en drikfældig Kollega ud fra den Betragtning,
at der ikke findes noget saa ærefuldt som de
Handlinger, der dikteres af Kærlighed til
Næsten. 

Erkendelsen af, at amarbejde i Kampen
mod Alkoholen virker befrugtende og frerp.men
de, har medført Stiftelsen af den internationale
Jernbaneafholdsforening, hvortil i Øjeblikket
hører Jernbaneafholdsforeningerne i Bulgarien,
Danmark, England, Frankrig, Finland, Hol
land, Norge, Sverige, Svejts, Tjekkoslovakiet,
Tyskland og Østrig. Den internationale Jern-

ban afholdsforening, hvis amlede Antal Med
lemmer i fornævnte Lande beløber sig lil ov r
70 000, kan konkludere .Maalet for sil Arbejde
i Ønsket om, at det maa lykkes at bringe Jern
banemændene saa vidt at: »Saa ædruelig om
en Jernbanemand« maa blive el Ordsprog.

� I HOVEDBESTYRELSESMØDET .., 
DEN 19.-20. MAJ 1926. � 

Punkt 1. Forhandlingsprotokollen. 
Forhandlingsprotokollen oplæstes og god

kendtes.

Punkt 2. Meddelelser fra Formemden. 

Formanden omtalte den endelige Ordning af
Rangermaskinesagen. 

J. Boyesen takkede paa Kreds 2's Vegne for
det Arbejde, der fra Formandens ide var lagt
i denne Sag. 

Formanden refererede de iden sidste Møde
behandlede ager bl. a. agen angaaende Ud
kig fra Rangerlokomotiverne under Rangerin
gen i Holbæk og ykøbing F. Havn, da det
fra Gdir. modtagne var ikke kunde tilfred -
stille, havde man anmod t om Forhandling. 

Der er behandlet ager angaaende Godtgø
relse for dobbelt Husførel e for 2 Lokførere; de
paagældende fik den ønskede Godtgørelse. 

I en Sag angaaende Godtgørelse for Husleje
for 1 Lokfører er indsendt krivelse, herpaa
foreligger endnu ikke Svar. 

Der er endvidere behandlet ager angaaen
de Re ervetjenestens Fordeling i yborg, an
gaaende Turbesættelse i Roskilde, angaaende
Fripasudstedelse i Slagel e amt en Sag an
gaaende Udstationeringen i Ring ted m. m.

Toges til Efterretning.

Punkt 3. Behandling af foreliggende ager. 
En Sag angaaende et Lejeboligforhold i

Glyngøre henvi tes til Forretningsudvalget. 
Fra Danmarks Jernbanes Afholds elskab

forelaa Indbydelse til at deltage i Selskabets
Kongres i æ tved, K. ørgaard valgtes til at
repræsentere D. L. F. 

Til at repræsenter" Foreningen ved Norsk
Lokomotivmands Forbunds Kongres valgtes
Formanden. 

Fra Aarhus forelaa en ag angaaende Be
tjeningen af 1 Rangerloko. i Skanderborg; Sa
gen har været Genstand for Undersøgelse, det
vedtoge , grundet paa de foreliggende særlige
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Omstændigheder, ikke at foretage videre i Sa
gen. 

Soph. Jensen omtalte et Anciennitetsforhold 
i Aarhus. 

· Formanden redegjorde for dette For hold,
der hvilede i en tidligere given Dispensation, 
og at den paagældende havde fuld Anciennitet. 

Soph. Jensen forelagde et fra Nyborg rej t 
Spørgsmaal med Hensyn til Stillingen, dersom 
et enmandsbetjent Rangerloko. beordres til 
Rangering ved Færgerne .. 

Formanden meddelte, at det var Forudsæt
ningen, at disse Rangerloko. ikke maatte an
vendes til saadan Tjene te, og at man maatte 
forlange Indberetning, om noget saadan pa -
serede. 

J. Boyesen forelagde en Anmodning fra Kø.
Lfb. Afd. angaaende Indførelse af fri Ancienni
tet for de tomandsbetjente Rangerloko. 

agen henvi tes til Kreds 2's Afgørelse. 

Punkt 4 . . Hovedkassererens Beretning. 
Hovedkassereren gav Oplysning om Regn

skabet for den forløbne Del af Aaret samt med
delte, at Foreningens Regnskaber for 1925 var 
reviderede. Fra Marketenderiudvalget kunde 
meddeles, at D. L. F.s Andel i Overskudet for 
forrige Aar udgjorde ca. 4 900 Kr., der hen
lægges til Byggefonden. 

Efter nogle Bemærkninger af det kritiske 
Regnskabsudvalg toges Hovedkassererens Med
delelser til Efterretning. 

Punkt 5. Beretning og Referat fra Udvalg og 
Repræsentanter. 

Formanden meddelte, at Spørgsmaalet om 
2/a Tjenesten for Nedbrudsraadighed havde væ
ret Genstand for Behandling, og at dette 
Spørgsmaal paany vil blive rejst. 

Toges til Efterretning. 
Formanden forelagde Udkast til Ændring af 

Ordrene om Forberedelses- og Afslutningstjene
sten. 

Det vedtoges at lade Sagen cirkulere blandt 
Hbst.-Medl. 

Organisationens Repræsentant i Statsfunk
tionærernes Laaneforening 0. A. Lillelund af
lagde Beretning om Statsfunktionærernes Laa
neforening. 

Toges til Efterretning. 
Organisationens Repræsentant i Ferie

hjemsudvalget 0. A. Lillelund gav nogle Oplys
ninger angaaende Feriehjemmet, og det ved
toges at foretage nogle Anskaffelser m. m. 

Formanden refererede et Møde i Udvalget 
mellem Privatbanernes Lokomotivmænd og D. 
L. F. Spørgsmaalet om Førelse af Motorvog
ne havde her været Genstand for Drøftelse.

Toges til Efterretning. 

Formanden refererede en paa Foranledni�g 
af Gdir. ført Forhandling med de tre Distrik
ters Ma kinbestyrere angaaende forskellige 
Ændringer med Hensyn til Indretning og Mon
tering af Lokomotivpersonalets Opholds-Sove-
værelser m. v.; man var enedes om et Udkast 
til et nyt Normativ, der vil blive tilstillet Ge
neraldirektoratet til Godkendelse. 

Sagen henvi tes til nærmere Behandling i 
Velfærdsud valget . 

.faa Foreningens Skrivelse angaaende ·Bag-
ejl paa -Lokomotiverne og om en bedre Polst

ring af Sæderne paa Førerpladsen har, man 
modtaget var, gaaende ud paa, at alle Loko
motiver undtagen Loko. Litra B, E, D , Ks vil 
blive forsynede med Bagsejl i Maanederne ,1. 
Oktober til 30. April, og at der er givet Værk
stedet Ordre til at anvende bedre Stopning i 
Sæderne. 

Der er endvidere indsendt krivelse angaa
ende Anbringelse af Varmeapparater paa Loko. 
D samt om Ophængning af Billeder i en Række 
Opholdsværelser, .herpa::i, er·endnu ikke modta
get Svar. 

Nogle Forslag angaaende Velfærdsforan
staltninger drøftedes og henvistes til Velfærds
udvalget. 

Formanden meddelte, at det i sin Tid til 
den tyske Jernbaneorganisation ydede l,aan er 
tilbagebetalt. 

Toges til Efterretning. 
Herefter behandledes en Række Spørgsmaal 

angaaende Tjenestetid, Lønningsbestemmelser
ne, Uniforms- og Uddannelses agen m. m. 

K. Johansen.

Rekordkørsel paa de amerikanske Baner. 

·Nogle forny lig. i Kanada i-nd101,te Diesel-ele.k

triske Lokomotivier har ,s!aaet alle ti,dligere Tog

hastig,hedsrekor,der. Tog fr mførte af disse Maski

ner tiilbagelægger Strækningen fra Monlreal til V,an

oower -paa ,3 Dage. Afstanden meHem disse to'Byer 

er 2@37 eng . .Mil. Den egentlige Køretid udgør 67 

Timer, og Gennemsnitshastigheden er ca. S2 km. 

pr. 'fime. 

I. T. F.

Drivskruebeskyttelsesapparat. 

Et nyt Midde] Lil at hindre, at Drivskr-uen komJ 

mer uklar -ved Trosser o. l., er konstruer-et ruf det 

kendte Skruefirma J. Stone & Co.· i Deplford. 
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'DANSK lQKOMåT1vfi DEN DE 
!Det bestaar af el Anlal taal lobte egmenter, 

anbragt paa Skrue tævnen om tævnrørel, og som 
bar ,Ribber med savtakkede skærende Kanter, der er 
. ført heil ,hen til Skruenavet, . aa del er umuligt for 
Trosser al . smulte ind mellem Il avet og Ribbernes 
Ender. I Almindeligtlied vil derfor saadannc Tros-
er blive skaaret over under Omviklingen, og saa

fremt de ikke tvinges mod de skær nde Kanter 
med tilstrækkelig Kraft til al overskæres, vil d•Jt:e 
nemt kunne udJøre ved el Slag med en Hammer 
af en Dykker. 

For ik,ke at tabe Segmenterne paa Grund af 
Ry telser bør de vejses til S.aivnen. 

Ved Anvendelse af delle Apparat skulde und
gaas den for de fleste Maskinmestre jkk uko11dto, 
o.fte betydelige, od lidning aJ , krueakslen mellem

kl'uestævn og Skrue, som i mange T,ilfælde har
fort Lil Akslens Kas:ation.

T. f. M. 

REJSEFÆLLE 

En J,okomoLivrfører, om agter at foretage en 
Ferieroise til Italien - antagelig i Slutningen ruf 
August iMaaned -, kunde øn ko al faa en Kollega 
med .paa ruren. 

aafremt nogen kunde ønske at deltage i ,nævn
te Rejse ibedes snare t Lil •·Dan k Lokomotiv Tiden
de« indsendt Bmet mrkl. Rej efælle. 

En Lokomotivfører. 

LOCK-OUT BIDRAGET 

!For al undgaa Misforslaaelser Lillader Underteg
nede sig at gdve Medlem.menne en Oply ning an
gaaende :Loko.fyr,bøder 44-1 Jakobsen, Gb., idel oven
nævnte Medlem endnu ikke har betalt de 10 Kr. 
i Lock-out-J3idrag (de 2 Kr. 60 Ø. er betalt), idet 
at Undertegnede har betalt de 10 Kr . .for ham ud 
-fra den Belraglm.ing, at de selvifølgelig senere blev
,betalt. Ja,ko'.bsen hav-de udlall Lil Ka sereren, den
gang Pengene skulde 1betales, at han nok vilde be
tale, men ihan vilde demonstrere imod del ipaa den 
Maade, at ham, viilde 'betale 1 Maaned senere; nu er 
denne Maaned blevet til el Aar, og Jakobsen (oh 
hellige EnJoldigbed) demonstrerer endnu.

J. Knudsen, Gb.

HJERTELIG TAK 

En hjertelig Tak til alle for udvi l Deltage] e 
ved 'Lokomotivtfyrbøder . A. Hansen Død og Be
gravelse. iEn ærlig Tak til Godsbanegaarden, Aar
hus og Gedser Afd., fordi de var mødt med deres 

Faner·, 1igeledes til Afd. Landet over for do smukke 
Palmedekorationer, ·hv,ilket altid kal være os et 
kært Minde i vor Erindring . 

Bertha og Jtd. Hemsen, 

,,Laagegyde«, Us erød pr. Kokkedal. 

TIL 
I:BM<SbI-5 

Cverført fra D. S. & M. F. til D. L. F.:

1. Maj rn26:
Lokornotivfy1•bøcler-Asp-irant 0. J. . •Bagger, Kø

benhavn Gb. 
- -

[,ol.:omotivf orer kredsen: 

Ma ·11edsu11d: Formandens Navn og Adre e ret-
tes til: J'. . Jen en, Gold ohmidlsvoj 19, ,2. al, 
Vordingborg. 

Tonder: ,Formandens . a,vn og Adresse rettes til: 
K. J>. Kristian en, Jern•banegade 1, 1. al.

Kas ererens N a.Wl og 1Adre e rette til: C. C.
01. en, Mar,kgade 00.

Udnævnelse fra 1.-o.-26: 

Lokifører K. C. Freder-iksen, Fredeni.cia, efter An, 
. øgning iifølge Opslag til [,okomotivmester II ,i Aar-
hus H. (min. UcLn.), og . 

!Lok-fyrbøder J. �- i el sen, Hol1bæk (Rangtf.), 
til [,okomotivfører i Vamdrup (min. Udn.). 

Forflyttelse efter Ansøgning fra 1.-o.-26: 

[,okfører J. [Rasmussen, Vamdrup, til ,Fredeni.oia. 
iLok.Iy1,bøder L. J. Anthonsen, !Langaa Ul Aale

slrup. 

Tilladelse til at bytte Opholdssted fra 1.-6.-26: 

Lok<fyrbøderoe •E. -H. Sørensen, \Helsingør, og 
J. Christensen, iEsbjerg.

Afsked efter Ansøgning fra 31.--8.-26: 

!Lokfører H. Jensen, Aarhus tEI., ipaa Grund aif 
Alder med !Pen ion (min. Alfsked). 

Lokfører J. 'S. Jensen, Aaliborg, paa Grll!Ild af 
Ald r· og Svagelighed med .Pension (min. Afsked). 

iLolclører H. C. 'Bergmann, Aarhus '.H., ipaa Grund 
af Alder og vagelig,hed med Pension (lllill. Afsked), 
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ær værende ummer er afleveret paa Avisposlkonlorel d. 8. Juni. 

m m 
litlO; ?i ;ff Kiærs•!•Klæder Habit eller Frakke 

35 Kr 
1

1udmærket dansk Stof 
20, Skinde�gade 20 s mukt ud s ty r et helt i gennem ■ 

Herm. N. Petersen & Søn 
Kgl. Hof Pianofabrik. 

PIANOER 

Lev. tll det spanske Hof. 

_FL-YGLER 
Kontant SalG og 

� • •  ro. ,., ' 

billigste Afbetaling. 

Bredgade 23 . - København 
Filialer i

. 
alle ■tNTe 

Provinsbyer 

Camillus Nyrops Etabl. 
Ny,·op og .Maag A/S. 

Købmagergade 43. - København K. 
Telefoner: Cen�ral 768 og 10028. 
. . 

Bandager og:Sygeplejeartikler i stort Udvalg. 
Spectalit�t: 

Bandager tll vanskelige TIifæide. 

0 Amk. Gummivare 
1,1111rt Vestergade 3 lbho. 1. 
llodtr prøjttr, SaDiltlS· t SJ(tpltJtartiLler 

Ill. Prl h te mo4 SO Ørt I Priark. 
)ISlRlT !lSPEDITIOI ♦ Telr. B1eo 1195 

Jernbanema:nd 10 Cl. Rabat 

H. 0. Hansen,
62, Ve terbrogade 62.

Trikotage- og Garnforretning. 
-- tort Odvalg. -

Underbeklæduing, Strømper, okker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

TlL Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

KØB DANSKE VARER 

J Ag Sk , Bage ri & Con dltori 
■ e r 0 1 V- S �'Jensborggado 61. Tlf. 'Ve t. !1357 

anbefaler sig t;l d'Herrer Jernbanemrencl med J. Kl&1!18e8 Varer, 
B stilling r paa større og mindre Kllger Lil e)skaber modtRges. 

ltloru-enh1·ød » ..... •u&:t!8, iUurK'enbrød brina=e . 

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20.
anbefal er sig med I, Kl.s Viktualier 
og Paalæg til "d'Jirr, Jernbanemænd. 

.. , 

KØB DANSKE VARER 

wla� �·� 

KØB DERES FORBRUG 
af Tapet- og Ma.lervarer 

hos 
Johannes Faarup, 

Rande,... 

Køb 

Mælk, Fløde og Smør 
fra Randers Andelsmejeri. 
Randers Exporlfløde faas over hele Danmark. 

Prøv min Kaffe. 
Den til fredsstiller enhver økonomisk Hus
moder og enhver virkelig Kaff k1mder. 

Holger Sørensen Vesterbro 
'fif. 2279. - Varerne bringes overalt. 

A.nnenc ... :Ex�editien 
y Vestergade 7 3• København B. 

Telefon Central 14613. 
Kontortid Kl. 10-�. 

I . ' 

' · .• t: , .... · . V 

I 
/ . 

.. 1~---~--::S·---M Fo1.·lang M 

-l 
RENSECREME 
renser alt 

M "Slotsbryggeriet"s M ! Husholdningsøl & Skibsøl ! 
for Olie, Maling;tjære o.lign. 

Faas I Oaa,er fra I Kr. 5 0 tll 20 K 
Tlklo" er drøj I B r ug 

f.~,-, ·•1-~~~~~--~~.r~-:.;~:.r; : i!~~ ~EJ .. ;_,_~J-:~ 

V, Original pasl uriserel Aftapnin g W 
W Faas paa H el- og Halv-FJa ker W 
•:te-=:••-~---::S->%• 

Redaktion : Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. 
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Allouaementspriø: 6 Kr. aa.rlii, 

Tepea paa alle Peøtkonterer i Skallllinuiea. 

-
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