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Nr. 5. 

Forbundssagen. 

I de sidste Numre af nærvær·ende 
Blad har der været optaget nogle hver 
for sig gode Artikler for og imod For-
bundet. For mig staar Indtrykket af de 
Artikler, der har været skrevne som 
Forsvar for Forbundet, som dette, at 
man betragter Det nordiske Forbund 
som helligt og ukrænkeligt, noget, man 
ikke maa øve Kritik imod. Kan man da 
ikke se, at et s a a d a n t Forbund har 
vi ingen Brug for . Forbundet har 
absolut intet udrettet. Ja , jeg kan intet 
se udover, at der har været afholdt 
nogle Kongresser, hvor der er bleven 
vedtaget en Masse, som ikke er bragt 
ud i Livet, og nogle vellykkede Udflug-
ter og Middage. . Man vil, ved at se 
paa Sagerne, som de foreligger, og lade 
selve den store. ophøjede Idyl (:>,: For-
bundet) vederfares den Ret, det fortje-
ner, næppe kunne se det mindste Forsøg 
paa at bringe de Sager til Udførelse, 
som ere blevne vedtagne paa Kongres-
serne, og som kunne være af reel Be-
tydning for os. Nflj, sandelig om der 
har ; men desuagtet kæmpes der for at 
holde paa det. - , Nitram Nesral, hen-
peger i sin Artikel paa, at forskellige 
Fagorganisationer har organiseret sig med 
andre Landes Organisationer, ja, det er 
rigtigt, men Sagen er rigtignok en anden 
der; thi der er man begyndt med et 
kraftigt og energisk Arbejde inden sine 
egne Døre, før man har strakt Haanden 
ud til Brødre i andre Lande, og der 
kæmpes desuden for store, sociale Re-
former, som vi ikke har tænkt os at 
arbejde for . Og det viser sig jo ogsaa 
for os, at vi ingen Fordele har opnaaet 
ved et Forbund, som hine, mj, tvært-
imod! Kævl og Strid har der været 
nok af indenfor Forbundets Rækker. 
Som man saa ved Startningen af nær-
værende Organ, viide Præsidenten for 
Forbundet forbyd e os at bringe til U d-
forelse, hvad vore Love foreskrev. Jeg 
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kunde fristes til at bruge ,Nitram Nes-
ral <ts h,or han skriver, at det vilde 
være det glade Vanvid, om man vilde 
søge at blive skilt fra Forbundet, i om-
,endt Betydning. Det glade Vanvid vil, 
det være; ' om man tror, at en livskraftig 
Organisation, der tæller saa godt som 
alt, hvad der findes indenfor Faget, hvis 
dens Medlemmer finder for godt at bort-
skære en skadelig Ud vækst paa rette 
Maade, da i Tidernes Løb vilde blive 
lig Nul. Nej, tro ikke det; har man 
den rette Forstaaelse af Organisationens 
Betydning saavel for den enkelte som 

. for det Hele, saa tror man ikke paa 
8ligt, men vedbliver desuagtet at arbejde 
mod Maalet, og har man naaet dette, 
saa sætter man et nyt. Trods alt, vil 
jeg dog være med til, saafremt det 
lykkes at faa F rbundet i den Gænge, 
som det skulde og burde, at forsøge 
endnu en Gang. Men som Red. i sin 
BemærkIl'ing skriver, og som jeg vil 
slutte mig til: :» Vi tvivler«. Efter sik-
kert har det ringet for Re-
præsentanternes Øren i vore Nabolande, 
uden at det har været muligt at faa 
dem vækket af deres Døs. Saa siges der: 
Lad os faa valgt andre Repræsentanter, 
som kan og vil arbejde for Sagen. Ja, 
det kan være meget godt, men for at 
dette kan ske, skal hele det store Appa-
rat med Sammenkaldelse af en Kongres 
finde Sted, og de fleste Udgifter vil 
utvivlsomt paafalde det sammenkaldende 
Lands Foqming, og saa har man dog 
ikke mindste Garanti for, at vore Brødre 
hinsidas Sundet ikke genvælger de gamle 
Repræsentanter. J eg vil slutte mig til, 
hvad Hr. H. Oh!sen skriver i Nr. 4 a 
af vort Blad: :»Saafrerot der fra For-
bundets Bestyrelse paa førstkommende 
Generalforsamling ik ke foreligger Regn-
skabsoversigt for den forløbne Tid , en 
Redegørelse for dets Virksomhed og dets 
mulige Fremtidsprojekter samt en For-
pligtelse til i Fremtiden at holde Med-
lemmerne a jour med dets Virksomhed «. 
H vis ikke disse Punkter bliver ved tagne, 
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saa maa vi trække os tilbage. De fleste 
af os saa med Glæde paa Ji'orbundets 
Startning, om enrt enkelte rystede paa 
Hovedet og sagde: den gaar ikke, og 
disse Skeptikere fik Ret. H vor er alle 
de store og smukke Fremtidsudsigter, 
man den Gang hørte om, for intet paa 
Jorden var umuligt med et saadant For-
bund. Det var et Morganac:! 
Villien har maa'ske været der, men Evnen 
har det skortt-lt paa. Dog tror jeg ikke 
med Nesral«, at det maaske 
aldrig mere vil lykkes os at komme i 
Forstaaelse, om vi skilleR nu. N allr den 
Dag kommer, at det rette Grundlag for 
Samarbejde foreligger, og de forskellige 
Landes Organisationer indser og forstaar 
at skatte Nytten af et Forbund, da vil 
vel baade Svenskere, Normænd, Finner 
og Danskere vistnok ikke betænke sig 
paa at arbejde sammen, erkendende, at 
det, man i sin Tid foretog sig, var et 
umodent Forsøg; men 
med samvirkende Fagforbund « eller 
slige Møllsterorganisationer, det taaler vi 
ikke, dertil er Organisationstanken ikke 
rodfæstet nok hos Lokomotivmændene 
endnu. Hr. J. Jensen slutter i Bladets 
Nr. 3 a sin Artikel med at cite re et Vers 
af en Sang, som blev sungen ved sidste 
Kongres. At dette kan bruges som For-
svar for Forbundet, fatter jeg ikke. Jeg 
sympatiserer ogsaa med Meningen deri. 
Ved, at vi her i Danmark sætter et saa-
dant Forslag til Behandling, som Ud-
trædelse af Forbundet, og mulig vedtager 
det, forekommer det mig, at vi toner 
rent Flag, og at vi i alle Retninger kan 
være vor Stilling til Forbundet bekendt. 
Modsat er derimod Stillingen hos vore 
Forbundsfæller i de andre Lande ; det er 
ikke fair, som de behandler os. De 
ønsker vel, at det Hele skal gaa i sin 
Moder igen . Hvorfor svarer de ikke paa 
høflige Henvendelser? formentlig fordi, 
at Forbundet intet kan gennemføre. 
Derfor, lad os alle her i Danmark an-
strenge os af yderste Evne for at holde 
sammen paa vor egen hjemlige Organisa-



tion og gøre den saa maalbevidst og 
kraftig som mulig; derved gavner vi os 
selv, og vi høster nok saa meget Udbytte 
derved, sum ved at være det eneste leve-
dygtige Lem paa et vissent Legeme. 
Derfor vil jeg til Slut tiJIade mig at sige 
til Afdelingerne: Paalæg ikke eders Dele-
gerede bestemt at stemme imod Udtræ-
delse, men lad dem have frie Hænder. 
Pall. den kommende Generalforsamling 
kan der mulig foreligge Ting, som kan 
have afgørende Betydning for de Dele-
geredes Stilling. 

Esbjerg, i Februar 1903. 
C. M. Christensen 

l)agsorden 
for 

Hoved - Generalforsam-
lingen 

Torsdag den 19. Marts Kl. IO Fm. paa 
Etablissement "National" 

Frederioia. 

l . Formanden og Redaktøren aflæg-
ger Beretning over Foreningens Virksom-
hed og Bladet. 

2. Hovedkasspreren fremlægger det 
reviderede Rl'gnskab. Afdelingskassernes 
Betaling af Restan cer til Hovedkassen 
behandles. 

3. Lovændringer: 
Hovedbestyrelsens Forslag om at 

ændre Punkt d. i Indledningen, saa-
ledes at der sættes 36 Øre i Stedet for 
35 Øre, samt at ændre § l b. saaledes: 
- - paa følgende Maade: 
Afdelinger paa 15 til 39 Mtld!. sender 

l Delegeret. 
Afdelinger pall. 40 til 64 Med!. sender 

2 Delegerede. 
Afdelinger paa 65 til 89 Medl. sender 

3 Delegerede. 
Afdelinger paa 90 Med!. og derover sen-

der 4. Delegerede. 
Ingen Afdeling sender mere end 4 Dele-
gerede, med Undtagelse Itf København 
H., der sender 1 Delegeret særskilt for 
Bornholm. 

Hver Delegeret har knn l Stemme. 
Ligeledes foreslaas Afdelingslovenes 

§ 3 ændret til: Indskudet, der er 2 Kr., 
tilfalder Hovedkassen. Kontingentet osv. 

Lokf. L. Mauritzens Forslag til Be-
slutning af Generalforsamlingen om, at 
Afdelingsbestyrelserne bemyndiges til at 
dispensere fra Afdelingslovenes § 3, saa-
ledes at der gives alle udenfor Organisa-
tionen staainde Lokomotivmænd Adgang 
til at blive Medlem for ordinært Indskud 
(2 Kr.) indtil Udgangen af Juni Maaned 
dette Aar. 

København H. Afdelings Forslag om, 
at der i § l indsættes efter Ordet Nyborg 
- eller København. Ordet :.ogc efter 
Fredericia bortfalder. 

Lokf Mauritzens Forslag om at 
stryge Ordene samt ;,og Ny-
borge i samme §. \ 

4 . Valg af 2 Hovedbestyrelsesmed-
lemmer og 2 Revisorer i Stedet for de 
efter Tur fratrædende . Aalborg Afdeling 
foreslaar, at Lokf. Christiansen, Hammel-
banen, vælges ind i Hovedbestyrelsen i 
Stedet for det ene afg,!aende Me'I'llem. 

5. Aarhus Afdelings Forslag: l) 
om en bedre Ordning af Rl-1gkammer- og 
Askekasserensningen i ] ste Sektion, 2) 
om Oliemulktsystemets Ordning, 3) om 
An bringeIse af Stationsvisere foran alle 
Stationer, Holdepladser og Billetsalgs-
steder, 4) om, at Organisationen i For-
ening med Staten yder Rejseunderstøt-
telse til Medlemmerne i D. L. og I •. F. 
og li) om Udmeldelse af Det nordiske 
Lokomotivmandsforbund. 

6. Frederikshavns Afdelings For-
slag: l) om Oprettelse af en Kasse, af 
h vis Midler der skal sættes en Mindesten 
paa afdøde Medlemmers 2) 
om, at Hovedbestyrelsen i .Forening med 
de øvrige Foreninger indenfor Statsbane-
driften søger at faa ned-
sat for Jernbanepersonalet i Lighed med 
de militære, fordi Jernbanepersonalet 
ligesom Militæret er henvist til tvungent 
Ophold paa bestemte Steder. 

7. Aalborg Afdelings Forslag om, 
at Organisationen søger at skaffe Maskin-
læren til Lokomotivpersonalet ved Pri-
vatbanerne. 

De ærede Afdelingsformænd anmodes 
om at foranledige, at de af Afdelingerne 
udsendte Delegerede forsynes med Legi-
timation som saadanne. 

Fornødne Blanketter til Udfyldelse 
vil blive tilstillet Afdelingerne herfra. 

Esbjerg, den 18. Februar 1903. 
Paa Hoved bestyrelsens Vegne: 

Chr. Christensen, 
l!'ormand. 

Hovedbestyrelsen 
holder Møde Torsdag den 19. Marts KJ. 
8 Fm. paa Etablissement ;,National« 
Fredericia. 

Med Højagtelse 
Chr. Christensen. 

Personalforandringer . 
1.-2.-1903 : 

Lokomo'tivfører IV Nr. 334 H. M. Ras-
mU8sen, Københll'Vn G., degraderes 

til Fyrbøder I Nr. 14 med Station 
som hidtil. 

I Nr. 198 C. A. Andersen, Frede-
rikshavn, forfremmes til Fører IV 
Nr. 312 i Struer. 

Fyrb. I Nr. 268 T. J . Sørensen, Kolding, 
forfremmes til Fører IV Nr. 334 i 
Nyborg. 

Oprykket i I Klasse: 
Fyrb. II Nr. 184 H. Poul:>en, Struer, 

m'ed Station i Kolding. 

Oprykket i II Klasse: 
Fyrb. III Nr. 220 C. L . Christiansen , 

Nyborg. 
Fyrb. III Nr. 43 C. S. P. Nielsen, 

Esbjerg. 

A n s a t t e s o m F y r b. I I I K!. : 
Haandværker i Aarhus Nr. 203 J. K. 

Jensen, Nr. 198 i Struer. 
i Aarhus Nr. 268 L. M. H. 

Loft, Nr. 268 i København ø. 
Forflyttede : 

Lokomotivfører III Nr. 117 F. W. August· 
sen, Ribe-Aarhus. 

Lokomotivfører IV Nr. 236 E. A. C. 
Hansen, Nyborg-Ribe. 

2 -2.-1903: 
Fyrbøder I Nr. 214 P. L. J. Knudsen, 

Horsens, 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
Struer Afdeling 

afholdt ekstraordinær 
Søndag den 15. Februar ·d. A. KJ. 2 Em. 
i Struer med følgende 

Dagsorden: 
l. Resultatet af de fremlagte Stemme-

lister over Bestyrelsesvalg m. m. 
2. Afdelingens Indbetaling af Medlem-

mernes Restancer til Hovedkassen. 
3. Eventuelt. 
4. Organisationens Formand holder 

Foredrag om Organisationens Betyd-
ning. 

5. Sekretæren taler om Løn sagen og 
Beklædningsspørgsmaalet. 

Afdelingens Formand aabnede Mødet 
og foreslog Lokf. Saxkjær til Dirigent. 
Vedtoges enstemmigt. 

Dirigllnten takkede for Valget og 
bragte Medlemmerne en Tak, fordi de 
var mødt saa bragte ligeledes 
Organisationens Formand og Sekretæren 
en Tak paa Afdelingens Vegne, fordi de 
beredvilligt var kommen til Stede, og 
gav Ordet til Afdelingens For-
mand, der oplyste til 

1., at den foreliggende Stemmeliste 
havde været fremlagt i ca. 14 Dage og 
at Resultatet af Afstemningen var, at 



Lokf. Gra\"er var \"algt til Formand med 
alle Stemmer med Undtagelse af to, der 
var falden paa Lokf. Horreschmidt. 

Dirigenten med flere oplyste, at Lokf. 
Graver ikke vilrle modtage Valg, og da 
Lokf. Borreschmidt havde reserveret sig 
paa selve Stemmelisten, ·anbefalede 

Sekretæren at vælge en af de TIl-
stedeværende. 

Organisationens :Formand sluttede sig 
hertil og udtalte sin Beklagelse over den 
Ulyst, der besjælede Afdelingens Med-
lemmer til at paatage sig BYl den som 
Afdelingens Tillidsmænd. 

Afdelingsfurmanden oplyste, at det 
ikke var egentligt Ulyst til Organisa-
t ionsarbejdet, der var dot afgørende, men 
at Grunden nærmest maatte søges i den 
udprægede Fagforeningsaand, gjorde 
sig stærkt gældende indenfor Afdelingen. 

Dirigenten henstilltde til Lokomotiv-
fører Jespersen at forblive paa Posten 
som Formand. 

Afdelingsformanden vægrede sig og 
fastholdt, at Lokf. Graver var pligtig at 
.modtage Valget som Afdelingens For-
mand, da denne ikke havde reserveret 
sig paa Stemmelisten. 

Efter at det var oplyst, at Lokf. 
Graver vilde udtræde af Organisationen, 
saafremt hans Kandidatur blev fastholdt, 
henstillede 

Sekretæren indtrængende til Loke. 
Jespersen, at denne forbliver paa sin 
Post, saafremt Lokf. Graver efter fornyet 
Henvendelse ikke vil anerkende Valget. 

Afdelingsformanden lovede at fungere, 
indtil der var fundet et Medlem, der var 
villig til at overtage Posten, og oplyste, 
at Lokfrb. Nr. 16l Hansen havde faaet 
de fleste Stemmer til Kassererposten. 
Generalforsamlingen sanktionerede en-
stemmigt detttl Valg. Til Revisorer 
valgtes Lokfrb. 359 Sørensen og Lokf. 

Til ' Repræsentanter havde 
Lokf. Hare og Lokfrb. 252 Petersen faaet 
de fleste Stemmer, men da disse ikke 
ønskedo Valg, blev Lokfrb. Jensøn 
og Lokfrb. Lorentzen samt for Under-
afdeliBgen Lokf. Christensen enstemmigt 
valgt. Til Delegerede valfttes enstemmigt 
Lokf. Kam og Lokfrb. 16l Hansen samt 
for Underafdelingen Lokf. Christensen. 

Afdelingsformanden foreslog under 
Diskussionen Lokf. Saxkjalr som Repræsen-
tant, men denne nægtede at modtage Valg. 

2. Afdeling'sformanden udviklede Af-
. delingens Standpunkt til Restancerne til 
Hovedkassen. 

Sekretæren imødegik Afdelingsfor-
, manden og ansan Afdelingens Standpunkt 
for uholdbart og anbefalede at lade 

. Spørgsmaalet til Hovedgeneral-
forsamlingens Afgørelse som en Af-
delingssag. 

Organisationens Formand sluttede sig 
,t il Sekretæren og henviste bl. a. til, at 

Hovedkassen maatte svare den fulde 
Mgift til Forbundet for alle de af 
Afdelingen optagnfl og anførte Med-
lemmer. 

Afdelingsformanden kunue gaa med 
til at lade Spørgsmaalet indgaa til 
Hovedgeneralforsamlingen, . naar nær-
værenq,e Generalforsamling ved en Af-
stemning havde vedtaget det. 

Lokf. Kam ansaa det for ukorrekt at 
optage eller afstemme over dette Spørgs-
maal her, da ' det en Gang VIlI afgjort 
pall. Afdelingens Generalforsamling. 

Lokfrb. Ranthe ansaa det for givet, 
at Ho\"edkassereren blev nødsaget til 
at forelægge Hovedgeneralforsamlingen 
Spørgsmaalet under Regnskabetil Frem-
læggelse, da Afdelingen efter Hoved-
bestyrelsens Fortolkning stod til Restauce 
til Hovedkassen. 

Afdelingsformanden stillede derpaa 
følgende Resolution: 

Den ektraordinære Generalforsam-
ling fastholder det af Afdelingen under 
9. Januar d. A. tagne Standpunkt om 
ikke at betale Restancerne til Hoved-
kassen, for at afvente Hovedgeneralfor-
samlingens Afgørelse af Spørgsmaalet. 

Resolutionen vedtoges med alle Stem-
mer mod pn. 

Under Eventuelt fremsattes en Række 
Spørgsmaal af lokal Interesse, der affødte 
en livlig Diskussion, særlig mellem Lokf. 
Christen8en, Sekretæren , Afdelingsfor-
manden, Lokfrb. Hansen, Lokf. Sivertsen, 
Dirigenten og Organisationens. Formand. 

Efter en Pause paa 10 Minutter holdt 
Organisationens Formand et Foredrag 
om Organisationens Betydning, der paa-
hørtes med megen Interesse. 

Sekretæren gav derpa!l. en udførlig 
Redegørelse o\"er Hovedbestyrelsens Ar-
bejde i Lønsagen og dennes Forhold til 
Bek lædningsspørgsmalllet. 

Efter at Taleren havde besvaret flere 
Spørgsmaal vedrørende Lønsagen, sluttede 
Dirigenten Generalforsamlingen med en' 
Tak til Medlemmerne og- Foredrags-

fordi de saa bt1red villig var 
kommen til Stede. 

* * * 
Afdelingsmødet i Aarhus Afdeling 

den Il. Februar 1903. 

Formanden, Hr. Lokf. Baily bød For-
samlingen velkommen i de nye Lokaler 
og gik derpaa over til at omtale Grunden 
til, at han havde ind varslet til dette 
Møde, - det var for yderligere at drøfte 
de Spørgsmaal, som Afdelingen havde 
indsendt til Generalforsamlingen, og for 
at vælge Ordfører til at forsvare disse 
paa denne, og mente han, at den vig-
tigste Sag, som vilde komme til For-
handling pall. Generalforsamlingen, vel 

nærmest vilde bli\"e Forslaget om U d-
meldeIse af Det nordiske lforbund, 
hvilket Forslag var indsendt her fra 
Afdelingen. 

Lokfrb. V. Hansen (274), Forbunds-
styrelsesmedlem, I)mtalte Forbundets Stil-
ling for Tiden og paaviste ved flere 
Eksempler, at som Forbundslovene, der 
vare blevne vedtagne pa& sidste Kongres, 
nu "ar, kunde der efter hans Mening 
intet Samarbejde blive, da disse var 
altfor komplicerede. NlIj , hele Fejlen er, 
at vi har, om jeg saa maa sige, vendt 
op og ned paa det Hele. Vi har lavet 
et Forbund , inden vor Organisation ber-
hjemme havde faaet de faste Rammer, 
som senere ved de nye Jl'oreningslove er 
blevet denne til Del. Hr. Hansen ud-
talte som sin Mening, at enten skulde 
vi melde os ud, eller ogsaa skulde hele 
ForbundssIlgen omordnes. 

Sekretæren (Forbu.ndsstyrelsesmedlem) 
kunde fuldstændig slutte sig til Hr. 
Hansen og vilde, for at der ingen Mis-
forstaaelse skulde finde Sted, fremkomme 
med et Par Oplysninger. Som bekendt 
fungerede den gamle Forbundsstyrelse 
(for Danmark) ved Kongressen i Køben-
havn (Bestyrelsens Fuldmagt blev ved-
taget af Kongressen) . Da denne Kongres 
var forbi, skulde der vælges en ny }i'or-
bundsstyrelse for Danmark. E fter nogen 
Tids Forløb lykkedes dette; et kon-
stituerpnde Møde blav afholdt i Køben· 
ha\'n, men det viste sig hllr, at der vilde 
komme til at mangie et Medlem, da det 
ene valgte Medlem havde tilskrevet den 
fungerende Formand, at han betragtede 
det pall. ham faldne Valg som ugyldigt, 
da han alt havde erklæret, at han 
ikke vilde mOdtage et saadaut. Imidler-
tid blev Regnskaber og A.rkiv overgivet 
til de Medlemmer, som var til Stede. 
Der blev nu udskrevet nyt Valg af et 
Bestyrelsesmedlem ; men saa lang Tid 
tog dette, at først den 8. Juli 1902, 
altsaa et helt Aar efter Kongressen, 
kunde det første ' Bestyrelsesmøde afhol-
des. Dette blev holdt i Aarhus. Som 
man beraf vil se, bærer vi ogsaa her-
hjemme vor 'Andel i Skylden for den 
langsomme Forretningsgang indenfor 
Forbundet. - Efter det ovenfor omtalte 
Bestyrelsesmøde, tilskrev jeg Præsidenten 
for Dt' t nordiske Forbund og meddelte 
ham Bestyrelsens Sammensætning samt 
opfordrede ham i den danske Afdelings 
Navn til at sammenkalde et Bestyrelses-
møde for hele Norden, for at vi der 
kande tage Stilling til de Sager, som af 
Kongressen var overgivet Forbundet til 
videre Fremme. Paa denne Skrivelse 
fik vi intet andet S var end en Fore-
spørgselom, hvor Forbundsbladet skulde 
trykkes. Men da vi her i Foreningen 
alt havde et Blad, sall. fandt vi selvfølge-
lig ingen Anledning til at bebyrde vor 

/ 



Foreningskasse med Udgift til et til. 
3 Maaneder efter tilstillede vi Præsiden-
ten endnu en Opfordring, men udon Re-
suitat. Den 15. Februar blev der atter 
sendt en Skrivelse med Oplysning om, 
hvorledes Forholdene stillede sig her-
hjemme med Hensyn til Forbundet. Pall. 
denne \lr der indløbet Svar, men dette 
forrykker ikke i mindste Maade For-
holdet som det er. - Efter de Oplys-
ninger, som her er fremført, sall. mener 
jeg, at de Forudsætninger, 
den danske Forbundsstyrelse er valgt, 
ere bristede - idet det ikke har været 
dem muligt at bringe Samarbejde i 
Stand -, sall. opfordrer jeg alle minE:! 
Kolleger i Bestyrelsen til at trække sig 
tilbage fra det dem betroede Hverv, hvis 
det skulde vise sig ved Generalfo:sam-
lingen, at der var Stemning for ved-
blivende at staa i Forbundet. Dog har 
jeg ikke noget imod at være i l'orbun-
det, naar vi forandrer Lovene saaledes, 
at det nærmest bliver et.Venskabsbaand, 
som binder Nordens Lokomotivm ænd til , 
hinanden, idet jeg personlig nærer stor 
Agtelse og Sympati for vore nordiske 
Brødre. 

Lokf. C. mIlnte ikke, at vi 
skulde udmelde os af Forbundet, og 
fremhævede, at det var Svenskerne, som 
havde faaet øjnene op paa os herhjemme, 
saaledes, der blev taget kraftigt fat 
paa vor Organisation . Med Hensyn til 
det svenske da mente at 
dette var godt, men lovligt dyrt. Hr. 
Andersen sluttede med at bede alle Med-
lemmerne nøje atovertænke Sagen, forinden 
vi melrlte os ud af Forbundet, og raadede 
den danske Forbundsstyrelse til selv at ind-
kalde til Møde, naar Præsidenten ikke vilde. 

Lokfrb. Frants Nielsen udtalte, at det 
maatte være Bestyrel sens Skyld, at vi 
stoJ, som vi stod, og mente, at det 
havd e sin store Betydning, at vi var i 
}t'orbundet. 

Hr. V. Hansen pointerede, at Besty-
relsen her i Danmark har gjort, hvad 
der kunde gøres for at bringe Samar-
bejde i Stand, mlln a lle Forsøg vare 
glippede. 

Paa Forslag af V. Hansen udsattes 
Valget af Ordfører i denne Sag til næste 
Møde. 

Til Ordfører for Spørgsmaalet om 
Røgkammerrensningen va lgtes V. Han-
sen (274). 

Formanden: Saa er :der !:5agen om 
Rejsestipendier. Der har jo været ned-
sat et Udvalg, og dette har nn afgivet 
BetænkninI!' . 

V. P. Hansen (339) udviklede nær-
mere Tanken og oplæste det ændrede 
Forslag. 

Det vedtoges at indsende Forslaget 
til Generalforsamlin gen, og valgtes Hr. 
V. P . Hansen (339) til Ordfører i denne Sag. 

Formanden satte Forslaget om Sta-
tionsvisere under Debat. 

V. Hansen (274) udtalte, at det var 
en Misforstaaelse, naar det var 
reret i Lokomotivtidende, at Administra-
tionen havde taget Stilling til denne 
Sag ; det var kun pall. Opfordring af 
Lokfrb. A. Petersen, at de omtalte For-
søg var gjort ved Brabrand. Taleren 
vilde henstille, at vi fastholdt vort 
Forslag. 

Det vedtoges, at Forslaget indsendes 
til Forhandling pall. G9neralforsamlingen. 

Pali Forslag af Formanden vedtoges 
det at lade afholde Foredrag og derefter 
selskabE.llig Sammenkomst den 17. Febr. 

Det vedtoges enstemmigt, at Af-
delingens Kasse ydede 15 Kr. til Fore-
draget. 

Sekretæren gav derpall. Oplysning om 
hans Forespørgsel til Driftsbestyreren 
ved Hammelbanen !lngaaende Familie-
Fripas. - Driftsbestyreren mente ikke, 
at det kunde nytte at indsende nogl3t 
Andragende, da Bestyrelsen ikke gik med 
til at yde Familie-Fripas, undtageri det 
blev gensidigt. 

Derpaa sluttede Formanden Mødet. 

* '" 

H. Christiansen, 
Sekretær. 

* 

Efter Bestemmelsen afholdt Aarhus 
Afdeling Foredrag med paafølgeude sel-
skabelig Sammenko,.mst. den 17. Februar. 

I det festligt oplyste Foreningslokale 
samledes ved S-Tiden saa mange, som 
det havde været muligt at faa fri. 

Da alle var samlede, begyndte Hr. 
Overlærer Møller sit l 'oredrag over det 
meget interessantEl og aktuelle Emne: 

traad løse - l'oredraget, 
der ledsagedes af Eksperimenter med 
medbragte Apparater, blev hofdt med 
stor Veltalenhed og med et Lune, der 
til Tider morede Tilhørerne meget. Da 
Hr. Møller havde 5luttet, var der sikkPrt 
kun en MAning, og det var, at det ube-
tinget var et af de mest interessante 
Foredrag, der endnu var afholdt her i 
Foreningen. 

Efter Foredraget underholdt Sang-
kvartetten Forsamlingen en Times Tid 
ved at synge nogle smukke San gø. 

Med en Svingom til Kl. 2 sluttede 
denne vellykkede Sammenkomst. 

H. H. 

* * 

Afdeling I, København, 
Da det blev vedtaget paa de køben-

havnske Afdelingers Generalforsamling 
den 23. J an uar at foretage skriftlig Af-
5temning for eJler imod Udmeldelse af 
Forbundet, er saadan nu tilend ebragt 
med følgende Resultat: 

For København H.: Imod Udmeldelse' 
67 St. For Udmeldelse 10 St. 

For København G." : Imod Udmeldelse 
37 St. For Udmeldelse 19 St. 

F'(\r KøL.enhavn ø.: Imod Udmeldelse 
26 St. For U dmeldf'lse 1 St. 

Som det vil ses, er der stor Majoritet. 
for at blive i ,forbundet, hvilket vil 
glæde enhver Ven af Ro og Sammenhold 
i vor Forening - til vor Sags Fremme. 

Fredag den 6. Marts holder de køben-
havnske Afdelinger Møde for at tage 
Stilling til de forskellige Punkter paa 
Dagsordenen til Hovedgeneralforsam lin-
gen den 19. Marts. 

* * 

S. Mortensen, 
Afde lingsformand . 

, * 
Nyborg Atdeling 

afholdt den 19. Februar om Aftenen en 
selskabplig Sammenkomst for Afdelingens 
Medlemmer med Damer i Industrihotel-
lets lille Sal, der var dekorere t 
med Dannebrogsflag. Under Kotillonen 
var Kotillonsordenerne arrangoret .i en 
K.-Maskine (in miniature), som var 
illumineret med smaa. elektriske Glød e-
lamper. 
. Sammenkomstllll inelIededes med Op-

læsning og Deklamation af den her i 
Byen meget skattede Oplæser, Hr. Lærer 
R. Peters9n, assisteret af Hr. Musiker 
Lund. 

Efter Oplæsningen gik Dansen livlig. 
til KI. 3, X. 

* * 
Nyborg Afdeling afholder ekstraordi-

nær Generalforsamling paa Industrihotel-
let i Nyborg Tirsdag den 3. Marts d. A., 
KJ. S F.m. 

Dagsor de n : 
1. Valg af Delegerede lil Hovedgene-

ralforsamlingen i Fredericia den 19. 
Marts. 

2. Behandling af Hovedgeneralforsam-
lingens· DagsordE.ln . 

3 . Eventuelt. 
O. Bøckel, 

Afdeli-n gsformand. 

D'Hrr. eltagere i Generalforsam-
lingen den 19. Marts d. A., der kunne 
ønske at deltage i Spisning ved sluttet 
Bord, ligesom d'Hrr., der ønsker at 
sikre sig Nattelogi Natten til den 19. 
Marts, bedes snarest muligt tilstille 
Sekretæren, Lokf. L. Mauritzen i Frede-
ricia, Underretning derom. 

Trykt i 
. Fredericia Dagblad.s Bogtrykkeri 

i Frcc1eri r. ia. 
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