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Bevilget Andragende. 

Som det vil erindres, indtraf paa 
Station om Aftenen den 30. 

November f. A. den sørgelige Begiven-
hed, at JJokomotivfører Hl:lllstern blev 
overkørt og derved tilsatte Livet. Da 
Dlykken, som ovenfor nævnt, indtraf 
paa den sidste Dag i Maaneden, stod 
Familien ikke alene overfor Tabet af 
Forsørgeren, men tillige overfor Tabet 
af den paaregnede Løn for December 
Maaned. Selvom dette sidste var for 
intet at regne mod Tabet af Forsøgeren, 
var det dog tilstrækkeligt til at forøge 
Virkningerne af Ulykken, hvorfor der 
indsendtes et af 2 Lokomotivførere (der 
ikke ønsker deres Navne offentliggjort, 
hvorfor de ere udeladte af den nedenfor 
citerede Skrivelse) underskrAvet Andra-
gende til Generaldirektoratet, paa hvilket 
der under 24. December s. A. er ind-
løbet følgende Svar: 

Journ.-Nr. 24544. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften, 
København B., den December 
1902. 

I Anledning af det af Dem og Lokomo-
tivfører N. N. hertil indgivne Andragende 
om, at den Lønning, der vilde tilkomme 
afd øde Lokomotivfører HeIlstern for De-
cember Maaned d. A., maatte blive ud-
betalt til Enken, meddeles til videre 
Underretning for hende, at Ministeriet 
for offentlige .Arbejder under 23. ds. har 
givet Generaldirektoratet Bemyndigelse 
til - foruden den Enken herfra tilstaaede 
Begravelsesbjælp paa 100 Kr. - at ud-
betale hende 60 Kr., hvilken Sum om-
trent vil svare til Forskellen mellem 
Mandens Lønning for December og det 
Beløb, der for samme Maaned vil blive 
tilstaaet hendA i Pension og Børneunder-
stØttelse. 

Da Enken er flyttet til Aarhus, vil 

15. Januar 1903. 

Beløbet blive udbetalt hende gennem 
det derværende Kassekontor. 

P. G. V.; 
Rimestad. 

Til Lokomotivfører N. N. 

J. Harhoff, 
Fuldm. 

Som det af oyenciterede Skrivelse vil 
ses, har Generaldirektoratet udvist en 
paaskønnelsesværdig Humanitet i denne 
Sag, og det er vort Haab, at vi er i fuld 
Overensstemmelse med samtlige Med-
lemmer af vor Organisation, ' naar vi paa 
Enkens Vegne bringer det høje General-
direktorat vor dybtfølte Tak for den saa 
humant trufne Afgørelse. Maa vi tillige 
(som en personlig Opfattelse) gøre gæl-
dende, at saadanne Afgørelser langt bedre 
end de haardeste Straffe er i Stand til 
at bringe Lokomotivpersonalet til at gøre 
sit for ved godt Samarbejde med Ad-
ministrationen at skabe de bedste Resul-
tater for Institutionen. 

Flydende Brændsel. 
Spørgsmaalet om Anvendelsen af 

>flydende Brændseic:, der hyppig, om end 
med Urette, betegnes som >Petroleums-
fyringe, har i Løbet af det foregaaende 
Aar oftere været fremme i Dagbladene 
og er i den senest!.! Tid rykket os be-
tydeligt nltlrmere derved, at det øst-
asiatiske Kompagni har paabegyndt Byg-
ningen af tre, mægtige Beholdere i Kø-
benhavns Frihavn, hvorfra det flydende 
Brændsel i en ikke fjern Fremtid vil 
blive bragt i Handelen; det samme Sel-
skab har forøvrigt allerede ladet Kedlerne 
i flere af deres nyeste Dampskibe indrette 
til det ny Brændsel. 

Et Par af disse Skibe er byggede af 
A.ktieselskabet >Københavns Flydedok«. 

Vor Belysningsolie - Petroleum -
er som bekendt et Destillat - det vil 

3. Aargang. 

sige et , Produkt udvunden ved .E'ordamp-
ning - af en Raaolie, som forekommer 
i Jordens Indre i Aarer eller i Kilder, 
der findes ved Boringer i Jorden, og som 
ofte er saa righoldige, at den udstrøm-
mende Raaolie staar i Søjle indtil 15-25 
Meter over J ordenf< Overflade. 

De største Mængder Rr' __ olie produ-
ceres i det sydlige Rusland ved Baku og 
i Nordamerika, hvor de senest opdagede 
Kilder i Ttlxas og Kalifornien i qen 
nyeste Tid have faaet Betydning; end-
videre findes mindre Kilder i Birma, paa 
Borneo, i Japan m. fl. Steder samt her 
i Evropa tillige i Rumænien og Galizien. 

Den ved Boringer fremkommende 
Raaolie bestaar hovedsagelig af en 
Mængde i forskellige For-
hold af Kulstof, Ilt og Brint, men Pro-
centindholdet af disse Stoffer er temme-
lig ens overalt, nemlig ca. 86 Kulstof, 
13 Ilt og l Brint. 

Ved Destillationen ud vindes der af 
Raaolien flere forskElllige Produkter, som 
i det væsentlige kan henføres under en 
af føigende tre Grupper: 

1. Lette Olier (Benzin, Nafta m. fl.), 
destillerede ved indtil 150 o C., V ægt-
fylde 0,05-0,78. 

2. Belysningsolier (Petroleum), destilI. 
ved indtil 300 o C., Vægtf. 0,78-0,86. 

3. Affald, Vægtf. 0,86-0,96. ' 

Af disse Produkter har Belysnings-
olierne oprindelig haft · den største og 
egentligste Værdi, men de Mængder 
Petroleum, der udvindes af Je forskellige 
Raaolier, er, trods disses temmelig ens-
artede kemiske Sammensætning, vidt 
forskellige, idet der af de nordameri-
kanske Raaolier faas ca. 70-75 pCt. 
Belysningsolie og 30-25 pCt. Affald, af 
russiske Raaolier derimod kun 25-30 
pCt. Belysningsolie og endelig af Raa-
olien fra Texas en saa ringe Mæugde 
Belysningsolie, at det overhovedet ikke 
betaler sig at destillere den i dette 
Øjemed. 



Den russiske RaaoJie afgiver aItsaa 
en ganske betydelig Mængde Affald, og 
det er dette Stof, som man for ca. 30 
Aar siden begyndte at anvende som fly-
dende Brændsel til Dampskibene paa 
Volgafloden og i det kaspiske Hav. Paa 
Grund af Udførselsforbud og vanskelige 
Transportforhold har dette dog ikke 
fundtIt almindeligere Anvendelse udenfor 
Rusland, skøndt det i de paagældende 
Egne i mange Tilfælde har vist sig 
meget fordelagtigt. 

Amerika har formodentlig paa Grund 
af de ringere Mængder, hvori Affaldet 
oprindelig fremkom, ikke tidlig.ere skæn-
ket det flydende Brændsel videre Op-
mærksomhed, og Benyttelsen heraf har 
egentlig først efter Opdagelsen af Kil-
derne i Texas og Kalifornien vundet 
større Udbredelse. Til Udnyttelsen af 
disse er der med Hovedsæde i London 
dannet et Selskab, som har til Formaal 
at oprette Stationer for flydende Brænd-
sel i de vigtigste Ha\"Destæder i alle 5 
Verdensdele og at forsyne disse hoved-
sagelig med den førnævnte Texasolie, der 
altsaa er en Raaolie, hvorfra kun S vovl-
ind holdet og d e letteste O lier er tjer-
nede. 

For bedre at kunne adskille de for-
skellige Produkter af Petroleumsindu-
strien fra hinanden, skal her de 
Betegnelser, som almiudeligst anvendes i 
Udlandet. 

I Rusland kaldes R aaolien 
den heraf ved Destillation frem bragte 
Belysningsolie »Ker osin c og Affaldet 
enten eller :t Astatkk 

Amerikanerne kalder Raaolien »Crude 
Petroleum « eller blot »Petroleum «, den 
udvundne BelysningsoJie benævnes 
»Water white-oil c, »Ordinary Jamp-oilc 
o.l.samt Destillationsresterne >Resi-
dium <t. P aa E ngelsk bruges Betegnel-
serne :t Oil c, :t Oil fu elc, :tL iquid fuelc og 
»Residium c i Flæng om Brænd selet, og 
i Tyskland har man ligeledes flere Be-
t egnelser for dettl' , nemlig lI Riickstande «, 
»Abfallee og »Blauoelc. H er i Landet 
bruges »Petroleum « hovedsageli g om 
Belysningsolier sammen med de mindre 
benyttede og maaske »Mine-
ralolie c; for Brændselet haves næppe 
noget hævdvundet Udtry k, men »Texas-
Oliee høres almindelig benyttet. 

Af væsentlig Betydning for Indførel-
sen af flydende Brændsel er naturligvis : 

l. Den Pris, hvortil Brændselet kan 
leveres. 

2. Brændselets Fordampningsevne. 

Angaaonde det første Punkt kan op-
lyses, at Prisen pall. en Ton lI Texas-Oliec 
antagelig vil blive omtrent 30 Kroner 
afleveret ved Beholderen i Københavns 
FrihafD. Tolden andrager ca. 10 Kr 

pr. Ton, og naar hertil kommer Trans-
port etc. , synes Prisen paa det flydende 
Brændsel foreløbig at stille sig ganske 
betydeligt højere end for det samme 
Kvantum Kul. 

Fordampningsevnen derimod synes at 
være særlig IZunstig for J det flydende 
Brændsel, idet og »Texas-Olie c 
har saa høje Fordampningstal som 16,2 
og 20, medens selv de bedste Anthra-
citekul kun fordamper 12 . kg. Vand pr. 
kg. Kul og almindelige Dampkul væ-
sentlig mindre. Hertil skulde end videre 
komme, at der opnaas større Nyttevirk-
ning ved Forbrænding af Massud end 
ved Kul. Ved sammenlignende .I!'orsøg 
mellem 

.Massud med en . Fordampningsevne af 
16,2 og 

Anthrdcitekul med en Fordampningsevne 
af 12,2, 

afholdte paa den sydrussiske Tzaritzin--
Griazi-Bane, fandtes saaledes, at der ved 
Lokomotiver kun kunde fordampes 
7 -7,5 kg. Vand pr. kg. Anthraciteknl, 
men derimod 12,25 kg. Vand pr. kg. 
Massud eller 60 pCt. Nyttevirkning i 
det ene Tilfælde mod 75 pCt. i det 
andet. 

Ved Sammenligning maa desuden 
tages Hen syn til de to Brændselers 
Vægtfylde, da den Plads, Brændselet 
optager, særlig om Bord i et Skib, har 
afgørende Betydning. 

Som nedenstilaende Tabel viser, er 
der ikke væsentlig Forskel pa!!. Vægten 
og Rurufanget af l Kbfd. Massud og 
henhold svis Kul i Bunker, m&n naar alle 
Forhold tages i Betragtning, kan man i 
Praksis regne, at 

8 Tous Massud svarer til 3 Tons Kul 
eller 

70 Rbfd. Massud svarer til 108 Kbfd. 
Kul. 

Vægtfylde l Kbfd. l Ton 
vejer fylder 

Massud 0,86- 0,96 kg. 2H kg. 35 Kbfd. 
Kul (teo-

retisk) 1,4 42 24 » 
Kul (i 
Bunker) 0,85 - 0,95 » 27 ,i) 36 » 

Foretages der paa et forhaanden-
værende Skib Ombytning mellem de to 
Brændseler, vil Skibets Præstationsevne 
rundt regnet blive forøget 50 pCt. af de 
paagældende Bunkers Vægt og Rum-
indhold, men da Bunkerne sjældent kan 
fyldes til Dæk, vil J!'orholdet i Alminde-
lighed blive endnu gunstigere for d'lt 
flydende Brændsel. 

Af væsentlig Betydning ved det fly-
dende Brændsel er endnu dets Flamme-

punkt, hvorved forstaas den Temperatur, 
som Vædsken har (under nærmere ved_ 
tagne Forhold), naar dens Dampe an-
tændes af en Paa den ene 
Side er det en Fordel, at Dampene fra 
Brændselet er let antændelige, paa den 
anden Side kaIl det medføre Fare, hvis 
DtLmpene er for let antændelige, og med 
H ensyn til Punkt stiller Avtori-
teterne sig noget forskelligt. Det bri-
tiske Admiralitet har saaledes hidtil for-
langt et Flammepunkt ved 132 o C., det 
engelske Uoyd furlanger 90 o C., medens 
tyske Avtoriteter har akcepteret 66 ol C. , 
og Brændsel med endnu lavere Flamme-
punkt · har i længere Tid været i stadig 
Brug uden noget Uheld i saavel britiske 
som holland"ke Koffardiskibe. Texas-
Olien bar sit "ed 80 o C. 
Det flydende Brændsel kan i Udseende 

. hovedsagelig betegnes som en tykflydendtl, 
siruplignende, gul eller brunlig Vædske, 
ikke ulig Cylinderolie -, som ved 4 o 
C. vanskelig lader sig pumpe. 

Vod Siden at de nyttige Stoffer kan 
det undertiden indeholde Svovl og Vand, 
der er uheldige for Fyret ; dtlt først-
nævnte er tillige meget skadeligt for 
Fyrstedet. 

Af Apparater, som benyttes til fly-
dende Brændsel, fi ndes flere forskelli ge 
Konstruktioner, der dog alle i Principet 
er omtrent ens, hvad enten de anvendes 
til Skibskedler, Lokomotivkedler eller 
stationære Kedelanlæg. 

Brændselet ledes i Reglen fra Behol-
dere til R e n s n i n g s a 'P p a r a t e r , 
hvor det befries for U renheder og ofte 
forvarmes, inden det gennem B r æ n -
d e r .n e under Tryk eller ved Hjælp af 
en Dampstraale findeles til Draa beform 
eller overføres i Dampform og blæses ind 
paa Fyrstedet. 

Brænderen er det vigtigste af disse 
Apparater og forekommer væsentligst i 
følgende tre Hovedformer : 

l . M e k a n i s k e B r æ n d e r e, i hvilke 
Brændselet under Tryk tvinges gen-
nem Aabninger af en saadan Form 
eller paa en saadan Maade, at det 
kan opløses i en fin Støvregn 

2. D a m p s t r a a l e b r æ n d e r e, hvori 
Brændselet findaIes ved Hjælp af 
højspændt Damp og sammen med 
atmosfærisk Luft føres ind i F yr-

3. F o r d a m p n i n g s b r æ n d e r e, fed 
hvilke Brændselet fordampes, inden 
det ledes ind i Fyrstedet. 

De til Lokomotivbrug benyttede 
Brændere er konstruerede af en russisk 
Ingeniør Urquhart, Overingeniør ved 
Tzaritzin-Griazi-Banen i Borisoglebst, 
Syd-Rusiand, der oprindelig har indført 



.... 
1iet tlydendp. Brændsel piia Lokomotiverne 
i Syd-Rusland, samt af Mr. Holden, 
'Superintendant ved den engelske Great-
rEastern -Ban e. 

Begge disse Konstruktører anvender 
Dampstraalebrændere, men Urquhart 
indretter sine Lokomotiver udelukkende 
-til flydende Brændsel og har til dette 
Brug lukket Fyrkassen forneden med en 
Bund af ildfaste Sten samt udforet alle 
Væggene med 8amme Materiale; Holden 
·derimod har bibeholdt Risten og benyt-
ter det flydende Brændsel i F'orbindelse 
med lettere Indfyringer af Kul, saaledes 
at det sidstnævnte Brændsel naar :som 
:helst kan benyttes alene. Ved Holdens 
'System er Røn'æggen under Murbuen 
som Regel dækket af ildfast Materiale. 

I Rusland har det flydende Brændsel 
'fundet sin største Udbredelse, idet det 
nu anvendes paa ialt ca. 4500 Lokomo-
,tiver, der hovedsagelig er indrettede efter 
U rquharts System. paabe-
,gyndtes paa den 745 km. lange Tzaritzin 
-Griazi-Bane omkring 1883, og omtrent 
15 Aar senere var 150 8tkr. 3- og 4-
koblede 48 Tons Lo):omdtiver indrettede 
,til Massudfyring. 

De rumænske Baner har af 500 Lo-
komotiver for Tiden ca. 300 indrettede 
enten til ren Massudfyring efter Ur-
. .quharts System eller til blandet Fyring 
af Massud og Brunkul Holdens 
Princip. 

For at undgaa Røgulemper i Tunne-
ler har de østrigske og preussiske Stats-
baner rent undtagelsesvis indrettet en-
kelte Lokomotiver til flydende Brændsel. 

:1 Østrig findes Holdens System saafedes 
anvendt paa nogle Godstogslokomotiver, 

·der befarer den 11 km. lange ArIberg-
tunnel, og de preussiske Statsbaner an-
vender samme System paa 16 Lokomo-: 

·tiver, der befarer Moselbanen, saaledes 
at der kun benyttes flydende Brændsel 
gennem Cochem-Tunnelen mellem Kob-
lenz og Trier, udenfor denne derimod 
alene Kul. 

Til Søs synes det flydende Brændsel 
.jo foreløbig at kunne optage Konkur-
rencen med Kullene, hovedsagelig fordi 
det formindsker Fyrbødernes Antal til 

. et rent Minimum, og fo:rdi det lader sig 
,stuve i Rum, som ellers var ubonyttelige; 
. om Konkurrencen paa LaBdjorden bliver 
lige saa let" turde dog være mere end 

, tvivlsomt; eksempelvis skal her anføres, 
at den førnævnte Tzaritzin-Griazi-Bane 
i 1887 betalte en Pris af 27 Mark pr. 
Ton Massud, hvorimod de preussiske 
Statsbaner samme Aar købte Kul til 
9,88 Mark pr. Ton. Med en lignende 
Prisforskel er Konkurrence selvfølgelig 
'udelukket ogsaa i vore Dage. 

Skulde det flydende Brændsel imid-
lertid en Gang blive almindelig 
'''i! Fyrbøderens Arbejd3 i Hovedsagen 

blive indskrænket til at regulere et 
Haandtag, hvilket kunde synes meget 
tiltalende, naar blot man saa ikke finder 
Fyrbøderen overflødig ogsaa paa Loko-
motivet. 

Et kendt Herresædes 
Bestand. 

Paa et større Herresæde, hvis Besid-
delser forgrenede sig over det ganske 
I,and, var der allsat et ufMholdsmæssigt 

·talrigt Personale til Opsyn, Overopsyn 
og Overoveropsyn for den meget ofte 
alt for tajrige BestaRd. Nu skulde man 
synes, at Bestanden med et sfl,adant tre 
-fireradet Opsyn mutte blive mønster-
værdig og saa planmæssig sammen-
arbejdet, at det paa Forhaand var givet, 
at Bedriften gav et klækkeligt Overskud. 
Men N ej! Underskud paa Underskud, 
stCHre fra Aar til Aar, Misfornøjelse paa 
Misfornøjelse, onde Ord og Knubs fra 
Herresædets Indehavere og ned til det 
usleste Kræ af Bestanden blev Dagens 
IJøsning. Bestanden knurrede og spej-
dede opad efter bedre hygiejni!!ke Li vs-
vilkaar, mere og bedre Ærle, mindre 

-Arbejde og mere Fritid og frem for alt 
at blive behandlet, om end ikke som 
Mennesker, saa dog som levende Skab-
ninger, af hvilke der fordredes en Ydelse 
som Betaling for Tilladelsen til at være 
delagt.ig i Herresædets Goder, der kunde 
sammensættes i de faa Ord: >Æde og 
Drikke, Søvn og Arbejde«. Det tre-
fireradede var misfornøjet, skumlede 
opadtil, rasede nedadtil, slagtede en hist, 
en her, uddelte Knubs til højre og 
venstre, nogle fik en Næve, andre et 
Spark, nogle blev beskaaret for den be-
stemte Ration Æde og Drikkelse, medens 
andre sorgløst sludskede sig igennem, 
favoriserede og bestandig beskinnede af 
Naadens Sol, hvis Straal&r tilsidst ud-
øvede sin tilsigtede Virkning, saaledes at 
disse af Naadsenssolen beskinnede Skab-
ningers Pels blev gani!ke sveden til 
ubodelig Skade for den øvrige Bestand, 
af hvilke den svedne Lugt Tid efter 
anden trak nogle med sig, for at ogsaa 
de kunde komme. til at høre til de faa 
(som de'"troede) 

Blandt de øvrige mere dagligdags 
Kreaturer af Bestanden var der ogsaa 
nogle Smaakreaturer, der ikke blev reg-
net for ret meget, men som dog var 
uund værlig for Herresædats Drift . For-
holdet var imidlertid saaledes; at disse, 
om man saa maa sige :.Miskendtec, al. 
drig havde forstaaet at indsmigre sig og 
gøre sig gældende, der blev aldrig lagt 
Mærke til deres Arbejde eller Ydelse til 
den fælles Husholdning, ingen kendte 
dem, uden naar der skulde stilles til 

Klø, eller naar de bestemte R'ltioner 
midlertidig eller permanent skulde for-
ringes, da var denne Flok al Tid sikker 
paa at faa Broderparton. Skulde der 
derimod uddeles Belønninger, som For-
øgelse af de i Forvejen smaa Rationer, 
Stjærner, Baand ·og funklende Stene til 
Pynt og Nytte, da kendte ingen dem, 
de 3-4 radede vendte sig bort, hverken 
saa eller hørte og havde nok med at 
pusle om sig selv, og dette til Trods for, 
at de »Miskenrltec havde den mindst 
varme Pels og de mest udsatte Poster, 
saa det gamle Ord: :tDen ene Lønnen, 
den anden Arbejåetc, kan udmærket an-
vendes her. Havde den øvrige Bestand 
Lyst til Løjer, var der altid frit Slag 
her, om Tilladelse til at slaa igen blev 
der sjælden Tale, og skete det, at en 
eller anden vaagnede af den saa skade-
lige, men tilvante Sløvhed og ' bed fra 
sig, var den 3-4-radede der straks med 
Svøben for at forsøge at kvæle ethvert 
U dtryk af Selvstændighed indenfor de 
Miskendtes Flok. 

Selvstændighed er netop, hvad der 
mangler navnlig indenfor de Miskendtes' 
lille Flok, om man vil, en Forædling af 
Racen. Der er ogsaa begyndt, men som 
sæd vanlig fra den forkerte Ende. Man 
forsøger at forædle deo ud voksne Be-
stand i Stedet for som det naturligste 
at forædle Fostret, stille Fordringer til 
dets Ydeevne, forinden det indrulleres i 
Bestanden, og ikke forsøge at lappe paa 
SkIlvanker, der aldrig helt kan udryddes, 
da de fra Fødselen ligger mer eller 
mindre i Blodet. Enhver Husmand nu 
til Dags ved, at den gamle Teori om 
billig Avl og Fodring kun tjener til at 
give rioge eller intet Udbytte, hvorimod 
den ædleste Bestand, om end betydelig 
dyrere at anskaffe, giver langt dat stør-
ste Udbytte, naar den underkastes ratio-
nel og rigelig Fodring og omhyggelig 
Pleje. Af Husmanden kan Herresædets 
Indehavere og Opsyn lære, at om man 
end tror at være nok i sig selv og til-
strækkelig mægtig, da løfter man dog 
altid sikrere og betydelig lettere, naar 
en Sag skal frem, naar man løfter i 
Flok; et eneste Blik paa vore smaa som 
store vil overbevise selv de 
største Tvivl8re. 

Lad os derfor løfte i Flok, 
og vi vil, kan og maa naa 
fremad! 

Hovedbestyrelsesmøde 

Fredag den 23. Januar d. A., KI. 10 
Form. pr., afholdes Hovedbestyrelsesmøde 
i »Columbusc, København, med følgende 
Dagsorden: 



1. Forslag til Lovændringer. 
2. Bestemmelse af Dagen for General-

forsamlingen. 
3. Bestemmelse om, hvilka af Hoved-

bestyrelsens Medlemmer der skal 
afgaa. 

4. Organil!ationens Anerkendelse. 
5. Hovedbestyrelsens Stilling til For-

bundssagen. 
6. Hovedbestyrelsens Stilling til Olie-

mulktsystemet. 
7. Hovedbf'styrelsflns Stilling til 

tionsviseren. 
8. Hovedbestyrelsens Stilling til Røg-

kammer- og Askekasse·Rensningen i 
1ste Sektion. 

9. Lønsagen. 
10. Eventuelt. 

Esbjerg, den 13. Januar 1903. 

Med Højagtelse: 
Chr. Christensen, 

Formand for Hovedbestyrelsen. 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
København G. Afdeling. 

Bestyrelsesvalget gav følgende Re-
sultat: 

Kl. . 7 Ef term. paa med 
følgende Dagsorden: 

1. Fremlæggelse af det reviderede Aars-
regnskab. 

2. Godkendelse af Bestyrelsesvalget for 
]903. 

3. Valg af De,legerede til Generalforsam-
lingtm i Marts. 

4. Eventuelt. 

KI. 9,30 afholdes samlet Møde for de 
københavnske Afdelinger. 

* 
,. ., 

* 
Frederikshavns Afdeling 

afholdt den 30. December ekstraordinær 
Generalforsamling, paa hvilken der blev 
valgt følgende ny Tillidsmænd: 

Formand: Lokf. H. Jørgensen. 
Kasserer: Lokf. S. Andersen. 
Repræsentant: Lokf. M. Sørensen. 
Revisorer: Lokf. V. Mogensen og Lokfb. 

C. Andersen. 
Delegerede: Lokf. E. Byrum, Lokf. K. 

Jensen og Lokfb. R. Rasmussen. 

* * * 
Viborg Afdeling 

afholdt Bestyrelsesvalg med følgende 
Resultat: 

Til Formand valgtes Lokfyrb. Johansen, 
Viborg. 

Formand: Lokf. 326 Petersen, 48 St. Kasserer: Lokf. li. Larsen, Viborg. 
Delegerede: Lokfb. Rasmussen, Viborg, (Nyvalg). 

Kasserer: Lokf. 290 A. Christensen, 51 og Lokfb. Petersen, Langaa. 
Repræsentant: Lokfb. Sivertsen, Langaa. 

St. (Nyvalg). R L B V 
I evisorer: okfb. aick, iborg, og Repræsentanter: Lokf. 19 Hasmussen, Lokfb. Larsen, Viborg. 33 St. (Nyvalg), og Lokfb. ] 96 Klein, 

51 St. (Nyvalg). Th. Hensel, 
Delegerede: Lokfb. 107 Lund, 44 St. afg. Formand. 

(Genvalg), ·Lokfb. 345 Hansen, 46 St. 
(Nyvalg), Lokf. 304 Petersen, 29 St. 
(Nyvalg), og Lokf. 348 Busch, 2 L St. 
(Genvalg) . 

Revisorer: Lokf. 19 Rasmussen, 34 St. 
(Nyvalg), og Lokfb. 327 Thinesen, 32 
St. (Nyvalg). . 

Der blev afgivet 53 St. af 76. 

* * * 
København H. Afdeling. 

Ved et af Afdelingen foretaget Besty-
relsesvalg blev Resultatet følg.ende: 

Lokf. 97 L. Mortensen, 39 St. 
(Genvalg). 

Kasserer: Lokf. 322 Laurit.zen, 16 St. 
(Genvalg). 

Repræsentant: Lokfb. 69 Ohlson, 22 St. 
(Genvalg). 

Revisorer: Lokf. 120 A. Madsen, 27 St., 
og Lokfb. 413 V. Thomsen, 32 St. 

Fredagen d. 23. J anoar afholder Af-
delingen sin aarIige Generalforsamling 

K 8 b e n h a v n H. A f d e I i n U 
= 

afholder 

Julefest= 
.paa 

lISt. ThomasIl 
den 16de Januar 1903. 

PROGRAM. 
Kl. 51/ 2 : Juletræet tændes. 
KI. 61/ 2 : Chokolade og Godter serveres 

for Børnene. 
KI. 7: Optræden af Negerklownerne * .. * 

Dertlfter Bal for Børnene til KI. 91/ 2, 

Fra KI. 10-4 Bal for Voksne. 

B i Il e t t e r a 25 Øre pr. Barn, 75 
Øre pr. Medlem og 100 Øre for indførte 
Deltagere faas hos de respektive Be-
styrelser. 

NB. For Ledsagere af Børnene be-
tales ingen Entre. 

Personalia. 
Afskediget under 16.-12.-02: 

Fyrbøder II 387 J. V. I v e r s e n , 
Nyborg. 

Død: 
Lokomotivfører IV 312 A. E. H e Il -

s t e r n, København, den 30.-11.-02. 

RETTELSER. 

Opmærksomheden henledes paa, at 
Lokomotivfyrbøder Thygesen paa Aarhus 
Afdelings Generalforsamling d. 9. Decbr. 
f. A. i k k e har udta·lt sig som refereret,. 
nemlig: »Lokfb. Thygesen vilde bestemt 
fraraade at stemme paa Lokomotivfører 
Larsen«. Der skulde have staaet: :.Lo-
komotivfører Cornelius Larsen har over-
for mig (Thygesen) udtalt, at han ikke-
ønskede at blive valgt til Formande. 

Samtidig tillader vi os at henlede· 
vore ærede Læseres 'Opmærksomhed paa, 
at da Sætternissen kom for at ønske 
Redaktionen >Glædeligt Nytaa.r !e, saa 
Skælmen Lejlighed til at 'pille ved Satsen 
til N r. l og bytte et 2· Tal om med et 
l-Tal i og Svare, saaledes 
at der kom til at staa Signal Nr. 15 i 
Stedet for Nr. 25. Vi har i den Anled-
ning strængt forbudt ham Adgang til 
Trykkeriet, men maa tilstaa, at vi ikke-
selv tror, at ban respekterer Forbudet. 

Re d. 

Følgebladet. 

Naar vedlagte Følgeblad først kommer 
med dette i Stedet for med forrige 
Numer, saa skyldes dette, at Clicheen 
til det ene af Jubilarernes Fotografier først 
kom- Redaktionen i Hænde den 6. ds., 
hvorfor Redaktionen er uden Skyld j, 
Forsinkelsen. 

Red. 

Trykt i 
Dagblad<s Bogtrykkeri 

i Fredericia. 



E nighed. Kundskab. Hjælp. 

til de M.edlemmer af "Dansk og Lokomotivfyrbøder-
Forening", der i Aaret 1902 fejrede 25 Aars Jubilæum 

Lokf. A. V. E. Breuning. 
7,' 1 1877-7/ 1 1902. 

Lokf. C. Jørgensen. 
l / G 1877-1/ G 1902, 

l som Lokomotivmænd. 

Lok f. S. A. Jørgen sen. 
28/8 1877- 28 / 8 1902. 

Lokf. Th. Lauersen. 
1877-5/ S 1902. 

De Unge gaar dristig fr emad, sig fylker i samlet Flok, 
rle Gamle med en større Erfaring dog danner den faste Stok. 

Lokf. J. Petersen. 
l / S 1877-1/ 5 L902. 

Lokf. J. 1. F. Rasmussen. 
14/ 1 1877-14/ 1 1902. 

Naar vor Nytaarshilsen vi sender disse >Et kvart Aarhundredes Mændc, 
da er det vort Haab, at Hjælpen, de gav os, d e ID hjælper igen, 
saa smukt deres Livsaften svind er, støttet af Broderskabs Haand, 

• ..... . . ........... '"-- t • ., :1 .. _ _ -3 
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