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BAYERSKE LOKOMOTIVER. 

Fra Tysk ved Otto Bendixen. 

P
aa de tidligere nævnte Stigninger, 1: 40,

kunde de ældre Godstogslokomotiver 
(C IV) trække et Tog paa 200 t, medens det 
her beskrevne nye D + D Godstogslokomo
tiv . efter de foretagne Forsøg anvendt som 
Skydelokomotiv befordrer 540 t, og naar 
det benyttes som Træklokomotiv 460 t. 
Ved en Prøvekørsel paa Strækningen Ro
thenkirchen-Steinbach befordredes et l 000 

t Tog med 2 af de nye D + D Godstogs
lokomotiver, hvoraf det ene gjorde Tjeneste 
som Togmaskine, det andet som Skyde
maskine. Køretiden beløb sig til 38 Mi
nutter, medens den efter Køreplanen er 
sat til 80. Det samme foregik paå Stræk
ningen Probstzella-Steinbach, der tilbage

lagdes paa 35 Minutter mod de køreplan
mæssige 78. Ved disse Strækninger fore
kommer de førnævnte vedvarende Stig
ninger 1 :40. - Man kan heraf slutte, at 

de nye Lokomotiver vil spare et Par Gods
tog. Den næste Hovedværdi ligger i Be
Spllfelsen af Lokomotiver og Personale. 
To nye Lokomotiver præste1er efter For
søgene lige saa meget som fem af de 
ældre· Godstogslokomotiver (C IV). Lige

ledes regner man med Kulbesparelse ved 
de nye Maskiner, medens Vedligeholdelses-

omkostningerne vil blive noget dyrere paa 

Grund af Maskinens mere komplicerede 
Konstruktion, hvilket dog i Sammenligning 
med de nævnte Besparelser kun vil være 

af mindre Betydning. 
Dette for Tiden stærkeste evropæiske 

Godstogslokomotiv er ikke blot den 
bayerske Statsbanedirektion til megen Ære, 
men det giver ogsaa Bevis for Lokomotiv
fabriken J. A. Maffei's vedblivende Frem
skridt 

1
i Tilpasningen efter de nuværende 

Krav i Trafiken. Med Indførelsen af 
Schmidts Overheder har Tenderlokomo
tivernes Stilling bedret sig betydeligt, idet 
mindre Forraad af Kul og Vand var nød
vendig ved givet Tjenstvægt og samme 
Strækning, hvorfor man kunde faa en 
større Kedel, og i Forbindelse med den 
overhedede Damp opnaa en gunstigere 
Hastighed. 

Da den første af disse ny Maskintyper 
skulde overgives til Driften, havde endog 
Kong Ludwig den Ill. in�funden sig for 

at tage den i Øjesyn. Denne viste levende 
Interesse for Lokomotivet og lod Ministe
rialraad Biber, Forstanderen for den maskin

tekniske Afdeling, give en indgaaende Be
skrivelse af Bygningen og Præstationsevnen 
hos denne store Lokomotivtype. 

Efter i det foregaaende at have beskrevet 
de bayerske Statsbaners nyeste Godstogslo
komotiv, skal vi i det følgende omtale nogle 



af de Premskridt, der er foregaaet med 
disse Baners Iltogslokomotiver,· thi ogsaa 
disse har stadigt maattet tilpasses efter 
Trafikens voksende Krav, og hvad der 
gælder for Godstogslokomotiverne gælder 
naturligvis ogsaa for Iltogslokomotiveme 
med Hensyn til de særlige Fordringer, der 
stilles som Følge af Landets kuperede 
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Gennemsnitshastighed. Den tilbagelægges 
dog til Dels ad Fald, da Toget i modsat 
Retning har 10 Min. længere Køretid. Vi 
skal senere komme tilbage hertil. 

Til Befordringen af svære Iltog har de 
bayerske Statsbaner siden Efteraaret 1908 
efterhaanden indtil 1911 anskaffet 23 Pa
cifiklokomotiver (2 C 1) med 1870 mm 

Fig . . 2. De bayerske Statsbaners 2, C I 4 Cyl. Compound lltogslokomotiv Litra S3fo med Røgrørsoverheder (Patent Schmidt).
Bygget af J. A. Maffei i Munehen. 

Højtrykscylinderdiam ................. ·. 425 mm 
Lavtryksdiam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 -

Stempelslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 -

Drivhjulsdiam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 -

Truckløbehjulsdiam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 -

Bag- .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 1206 -

Tom Vægt ........................... 80500 kg 
Tjenst - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88500 
Adhæsions Vægt. ..................... 49000 

Terræn. - Som det fremgaar af de derom 
udgivne Oversigter angaaende de hurtigste 
Iltogsforbindelser, indtager de bayerske 
Statsbaner kun Pladsen som Nr. 2 i det 
tyske Rige; men tages der Hensyn til det 
vanskelige Terræn, saa tilkom der dem 
Førstepladsen. Den bedste Præstation ud
føres af Iltoget fra Milnchen til Wiirzburg, 
en Strækning paa 277 km, som tilbage
lægges uden Ophold paa 3 Timer 25 Min., 
hvilket svarer til en Gennemsnitshastighed 
af 81,l km i Timen. Betydeligt højere 
staar dog Kørslen Milnchen-Nilrnberg, 
199 km i 2 Timer 15 Min. ·med 88,5 km 

Fast Hjulstand ........................ 4160 mm 
Samlet - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11420 -
Lokomotivets største Længde. . . . . . . . . . . 13921 -

- Bredde. . . . . . . . . . . . 2985 -
- Højde............. 461:j -

Tenderens Vandindhold ................ 32000 kg 
Kul .............. : .. 8500 -

Mindste Kurvediam ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 m 
Maksimalhastighed . . . . . . . . ........ · 120 km i T .. 

Drivhjul, og som ogsaa besørger Iltogs
tjenesten paa alle de øvrige vanskelige 
Strækninger, bl. a. Milnchen-Salzburg og 
Miinchen-Lindau. Den første Maskine 
af denne Type var udstillet i Milnchen 1908 
og en anden paa Udstillingen i Brilssel 
1910. Denne Maskine har vist sig i Be
siddelse af en overordentlig Præstations
evne, saaledes at Køretiden overalt k4nde 
sættes ned trods den stigende Togvægt. 

(Fortsættes) • 

Støt vor Organisation i Ord og Gerning. 



TIL 9. KREDS' MEDLEMMER. 

Lokomotivførerkredsen. 

Som Medlemmerne vil se af Referatet 
for Hovedbestyrelsesmødet den 12. Novbr. 
(Vor Stand, Nr. 21 af 16. Novbr.) er det 
nu lykkedes Fællesudvalget at udforme et 
Grundlag for en Sammenslutning mellem 
Jernbaneforeningen og Dansk Lokom9tiv
mands Forening og som det vil ses, har 
Jernbaneforeningens Hovedbestyrelse ved
taget Forslaget ligesom D. L. F. Paa 
Defogeretmødet i Juni 1915 blev Jbf. 
Hovedbestyrelse bemyndiget til at vedtage 
en endelig Ordning paa dette Spørgsmaal, 
saaledes at man nu tør gaa ud fra, at 
denne mangeaarige Sag staar umiddelbart 
foran sin Løsning, ligesom Samlingen af 
Lokomotivførerne er sket. 

Spergsmaalet bliver nu, om man skal 
opretholde 9. Kreds i Jbf. eller opløse 
denne. Kredsens Bestyrelse anser det for 
uklogt, af Hensyn til begge Organisationer, 
længere at opretholde denne, nu, da alle 
Kredsens Medlemmer (med Undtagelse af 
11 , har indmeldt · sig i D. L. F., maa vi 
tilraade at stemme for Kredsens Ophævelse. 
Vi kan ikke længere med god Begrundelse 
tilraade Medlemmerne at staa som faglig 
Afdeling af Jhf., naar alle faglige Interesser 
bliver varetaget af D. L. F., og frygter vi 
ogsaa for, at en saadan Deling af Loko
motivførerne fremtidig kan give Anledning 
til mulige Uoverensstemmelser mellem de 
to Organisationer og Misforstaaelse indadtil. 
Naar Bestyrelsen raader -til Ophævelse af 
Kredsen sker det med Vemod; man deltager 
ikke i det faglige Arbejde i en Del Aar 
inden for Jbf., uden at man maa bøje sig 
i Erkendelse af den Dygtighed, hvormed 
denne ledes og mere og mere lærer at 
sætte Pris paa de Mænd, man her har 
lært at kende, hvorfor det ogsaa stadig 
var· vort Haab, at det skulde lykkes at 
samle alle inden for Jbf. - nu er dette 
altsaa glippet. - - -

De udsendte Stemmesedler maa være 
Formanden i Hænde senest I. Februar, og 
hvad der ikke kan tiltrædes, maa endelig 
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udstreges. Man anmoder indtrængende 
om at faa alle Stemmesedlerne tilbage 
hvorledes der end stemmes. Man maa 
erindre om, at mulige Laansøgere ikke 
kan udtræde af Jbf., da de i saa Tilfælde 
ikke kan faa Laan. 

Bestyrelsen. 

CENTRALORGANISATIONERNES 

• LØNKRAV.

Efter forudgaaet Forhandling mellem 
Centralorganisationernes Funktionær- og 
Embedsklasser, besluttede Centralorgani
sationerne under 4. Januar d. A. i Fælles-

. skab at indsende et Andragende, hvori de 
med stor Tydelighed fremstiller Prisstig
ningen for en Tjenestemandsfamilie be
staaende af Mand, Hustru og 2 Børn fra 
Aaret 1907 til 1915, suppleret med en af 
statistisk Departement konstateret Pris
stigning for et Arbejderbudget paa 2000 Kr. 

Andragendet, der iøvrigt gaar ud paa en 
midlertidig Lønforhøjelse af 120 Kr. om 
Aaret for Elever og Medhjælpere og 240 
Kr. for andre maanedslønnede ansatte og 
saaledes, at Forhøjelsen regnes fra 1. Au
gust 1915, er ved. sine her anførte Krav 
saadan, at ingen tør vove at paastaa, at 
det er et urimeligt Forlangende Statens 
Tjenestemænd her retter til Regeringen. 

Andragendets Ordlyd, som vi nedenfor 
gengiver, er tilsendt Foreningens Formand 
og Forretningsudvalg med Anmodning om 
Foreningens Tilslutning til de i . Andra
gendet anførte Krav. 

Til 
Regeringen. 

Centralorganisationerne for Told- og Trafiketater
nes Embeds- og Funktionærklasser tillader sig her
ved at andrage om· en midlertidig Forhøjelse af 
Lønninger· for fastansatte Tjenestemænd ved Post
væsenet, Statsbanerne, Telegraf- og Toldvæsenet. 

Centralorganisationen repræsenterer følgende Etats
organisationer og de i Forbund med disse værende 
Foreninger, nemlig: Dansk Jernbaneforbund, Jern
baneforeningen, Dansk Postforbund i Forbund med 

.. 



Landpostbudenes Centralforening, Dansk Postforening, 
Fællesrepræsentationen for Telegrafvæsenets lste 1i1 
7de Lønningsklasse, Dansk Telegr�fforening, Told
rorsbeljenlforeningen af 1904 i Forbund med For- · 
eningen for Frilager- og Pakhusarbejdere i Danmark 
saml Den danske Toldetals Forening. 

Man tillader sig at andrage om følgende Løn
ningsforhøjelse : 

For Landpostbude, 
henhørende til Kl. 8-10: 10 Kr. pr. Maaned, 

,, ,, 4-7 15 ,, ,, ,, 
,, ,, 1-3 20 ,, ,, ,, 

for alle ansatte i 121e Lønnings-
klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kr. pr. Maaned, 

for alle andre henhørende under 
de nævvte Etater, undtagen 
timelønnede Arbejdere . . . . . . 20 " 

" 

saaledes al Forhøjelsen regnes fra I. August 1915, 
indtil en Revision af de gældende Lønningslove og 
Lønningsbestemmelser for nævnte Tjenestemænd har 
fundet Sled. 

Motiveringen i vort Andragende finder vi i den 
Forringels_e af vore Lønningers Købeevne, som den · 
stadige Prisstigning siden Aaret 1907 har medført. 

Vi skal tillade os at belyse denne Forringelse ved 
Hjælp af nedenstaaende Oversigter, der støtter sig 
til de officielle Publikationer fra Statens statistiske 
Departement og de Oplysninger, som Organisationen 
har indhentet hos Departementet. 

Prisstigningen for Forbruget i en Tjenestemands
familie, som beslaar af Mand, Hustru og to Børn, 
og hvis Forbrug i Aaret 1907 androg 2000 Kr., stil
ler sig saaledes : 

Fødevarer, Lys og Varme .... . 
Bolig ....................... . 
Andet ...................... . 

1907 
1000 Kr. 

300 " 
700 " 

Juli 1914 
1160 Kr. 

350 " 
730- ,,

2000 Kr. 2240 Kr. 
Fra Juli 1914 til Oktober 1915 er der af det sta

tistiske Departement konstateret følgende Prisstig
ning paa et Arbejderbudget af 2000 Kr.: 

Juli 1914 
Fødevarer, Lys og Varme . . . . . 1050 Kr. 
Bolig og andre Fornødenheder .. 950 " 

lait 2000 Kr. 

Oklbr. 1915 
1384 Kr. 

987 " 

2371 Kr. 

Sidstnævnte Tal, der er opgjort for en Arbejder
familie med 2 Børn, kan sikkert gives direkte An
vendelse paa en Tjenestemands Budget af samme 
Størrelse. 

Paa: el 2000 Kr.s Budget har der herefter været 
en Prisstigning fra 1907 indtil Krigen af over 11 0/o; 
paa Fødevarer, Lys og Varme alene ca. 16 0/o. Paa 
et 2000 Kr.s Budget har der under Krigen i dennes 
15 første Maaneder været en Prisstigning af 18-19 Ofo; 
paa Fødevarer, Lys og Varme alene af ca. 34 Ofo. 
Taget under el, stiller del sig saaledes, at en Tjene
stemand, der i 1907 ;stod med en Indtægt af 2000 
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Kr., i Oktober 1915 skulde have omtrent 2650 Kr. 
for at være stillet paa samme Maade. En Lønnings
indtægt af 2650 Kr. i Oktober 1915 er ikke mere 
værd end 2000 Kr. i Aaret 1907, efter hvilket Aars 
Priser de ved Lønningslovene af 1908 vedtagne 
Lønninger er fastsatte. 

En Reduktion i Levevilkaar, som den her frem
stillede, er saa følelig, at en LønningsforhøjE'Jse maa 
anses for afgjort paakrævet. Imidlertid andrager vi 
ikke om, at der i Form af Dyrtidshjælp eller anden 
midlertidig Understøftelse ydes T•enestemændene et 
Tilskud, men al der sker en almindelig Forhøjelse 
af Lønningerne som foran ansøgt, og at denne · 
midlertidige Forhøjelse faar tilbagevirkende Kraft fra 
I. August 1915 og udstrækkes, indtil Lønningslovene
er reviderede. 

De i Andragendet anførte Beløb er man kommen 
til ved følgende Betragtning. 

Paa et 2000 Kroners Budget andrager Prisstignin
gen fra 1907 indtil Krigen 240 Kr. For denne Pris
stigning søges Skadesløsholdelse, og Beløbet er sal 
ens for alle Tjenestemænd med Undtagelse 1) af 
Tjenestemændene i 12. Lønningsklasse, der beslaar 
af unge og som Regel ugifte Mennesker, og 2) af 
de Landpostbude, der ikke er fuldt beskæftigede i 
Statens Tjeneste. Prisstigningen indtil Krigen udgør 
for Budgetter, der er større end 2000 Kr., mere end 
240 Kr., for Budgetter der er mindre end 2000 Kr., 
mindre end 240 Kr. Ved at andrage om 240 Kr. 
aarlig eller 20 Kr. maanedlig for alle - med de 
nævnte Undtagelser - har man ment al slaa paa 
en gennemsnitlig retfærdig Ordning, idet Folk med 
Indtægter under 2000 Kr. har haft langt vanskeligere 
ved al bære den under Krigen følgende meget store 
Prisstigning, der navnlig har omfattet de mest nød-

' 
. 

vendige Fødevarer. 
Omend vort Andragende kun gaar ud paa, at der 

ydes Tjenestemændene Skadesløsholdelse for. Pris
stigningen fra 1907 til Krigen. der for et 2000 Kr.s 
Budget andrager 240 Kr., maa Organisationen selv
følgelig i delle sil Andragende henvise til, at den · 
Fordyrelse af alle elementære Livsfornødenheder, 
som har fundet Sted under Krigen, i høj Grad moti
verer vor Henvendelse om, at der træffes en fore
løbig Revisionsforanstallning, der i nogen Grad for
højer Lønnen for Arbejdet i Statens Tjeneste, da de 
nuværende Lønningssatser ikke skærmer Tjeneste
mændene mod den økonomiske Depression, hvor
under fastlønnede for Tiden lider, hvis Arbejdsgivere 
nægter at sætte Lønnen op. Den Forventning, Tje- .. 
neslemændene nærede allerede før Krigen om, at 
deres Lønning vilde blive Genstand for Revision, er 
selvfølgelig yderligere skærpet ved de store Byrder, 
Krigspriserne har lagt paa deres i Forvejen beskedne 
Husholdning, og i Tjenestemændenes Hjem ses der 
nu med spændt Forventning hen til Organisationer-. 
nes Arbejde for at bevæge. Regering og Lovgivnings
magt til at sætte Lønningerne op. 

Efter vort Andragende vil alle Tjenestemænd -

•

I . . 
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i alt Fald bortset fra de allerlaves! lønnede - selv 
komme til at bære Prisstigningen under Krigen, idet 
vort Andragende kun omfatter Dækning for Prisstig
ningen indtil denne, og derved vil sikkert fyldest
gøres den Forventning, som almindeligvis næres til 
de fastlønnede, at de ikke stiller Krav om Skatles
løsholdelse for de ved de ekstraordinære Forhold 
opstaaede abnorme Prisforhold. Men de Tjeneste
mænd med Indtægter under 2000 Kr., der ved et 
Lønningstillæg af 20 Kr, maanedlig opnaar noget 
mere end Skadesløsholdelse for Prisstigningen indlil 
Krigen, var allerede før denne stillede saaledes, at 
de brugte de billigste og tarveligste Fødemidler, 
hvorfor en Omlægning af Forbruget til ringere Varer 
har været ugørlig for dem under Krigen. For disse 
Tjenestemænd har dybe Savn været en Følge af 
Krigen. 

Organisationerne vilde, hvis Krigen ikke var ind
traadt, være fremkommen med· Krav om Revision 
af Lønningslovene. Disse er nu otte Aar gamle, og
der er i Løbet af den Tid - ganske bortset fra 
Krigspriserne - sket saadanne Prisforskydninger, at 
man ogsaa havde Grund til at antage, at Regering 
og Lovgivningsmagt under ordinære Forhold vilde 
være skredet til Lønningslovenes Revision. 

Imidlertid er der fra Regeringens Side fremsat 
Forlangende om, at Tjenestemændene udskød Krav 
om ·en Revision af Lønningslovene, og i Følelse af, 
at Tiden var ugunstig for denne Sags Optagelse, 
har Organisationerne afholdt sig fra at fremsætte 
Andragende herom. Men en saadan Opsættelse 
nødvendiggør, at der i indeværende Rigsdagssamling 
gennemføres en midlertidig Lønningsforhøjelse af 
forannævnte Omfang, thi uden saadan kan Regerin
gen ikke vente, at Tjenestemændene skal afstaa fra 
at fremsætte Krav om en virkelig Revision af Løn
ningerne, der a1lerede før Krigen var ganske util
strækkelige, og Organisationen haaber, at de!le vort 
Andragende, paa hvis Gennemførelse Tjenestemæn
dene og deres Organisationer vil indsætte al Kraft 
snarest maa blive fremmet af den høje Regering. 

Hovedbestyi:elsen er' nu ekstraordinært 
indkaldt i Anledning af ovenstaaende An
dragende, og da Forretningsudvalget har 
givet det sin Tilslutning maa det anses for 
givet, at Hovedbestyrelsen tilsiger Central- . 
organisationen sin og Foreningens Støtte 
og Kraft til at føre Kravet frem. 

For I Krone aarlig sikrer Du Dig Støtte og 

Hjælp, om Uheld eller Ulykke rammer Dig ! 
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LØNKRAV. 

Dersom det var muligt - ved Rehand� 
lingen af dette Emne - vilde vi undlade 
at nævne det hæslige Ord "Dyrtiden"; 
men det er desværre ikke muligt, thi Dyr
tiden trænger paa overalt. Prøv at nævne 
en eneste Forbrugsartikel som ikke er 
stegen i en uhyggelig Grad, og det vil 
ikke lykkes, ikke en eneste. Alt, hvad der 
nævnes kan, har faaet sin Omgang, alt, 
Måd, Drikke, Hus, Hjem, kort sagt hele 
Luthers Forklaring er beskattet af Krigs
spekulanterne. 

Maaske er Enden ikke endda. Maaske 
skal vi endnu se Priserne gaa højere op, 
saaledes at den dygtige "Forretningsmand" 
kan faa endnu større Fortjeneste. Imedens 
sidder Arbejderne rundt om i de smaa 
Hjem og kæmper en fortvivlet Kamp for 

·at holde Gælden ude, men forgæves, over
alt ligger der ubetalte Regninger og venter
paa bedre Tider. Hvornaar vil de komme?
.Vil det blive bedre naar Krigen engang
slutter? Ingen ved det. - -

Overalt blandt Arbejderne er der Bevæ
gelse for at faa Indtægten hævet. Denne
Bevægelse er nu ogsaa naaet ud i Stats
tjenestemændenes Rækker og har givet sig
Udslag i et Andragende, som Central
organisationerne har indsendt til Rege
ringen. I Andragendet kræves en midler
tidig Lønforhøjelse af 240 Kr. aarlig for
hver Tjenestemand, uanset. i hvilken Løn
klasse eller paa hvilket Lønningstrin ved
kommende staar. - Det maa indrømmes,
det er ikke for tidligt. - Længe har vore
Medlemmer ventet at høre vedtaget det, at
Organisationerne skulde tage fat paa denne
Opgave. Nu er det sket, nu har Organi
sationerne:sat sig i Bevægelse. Vil man
opnaa et nogenlunde Resultat?

Naar vi i Begyndelsen af Artiklen skrev,
at vi helst vilde være fri for at nævne

. Ordet "Dyrtid", saa var det fordi Situatio
nen før Dyrtiden indtraadte, vi mener før
Krigen, allerede var saaledes, at en Løn
ningsrevision, eller rettere en Lønnings
forhøjelse, var nødvendig. Priserne var



siden 1908 stegen saa stærkt, at denne 
Prisstigning alene berettigede en Lønfor
højelse. Det var ganske unødvendigt, at 
tage den under Krigen skabte ekstraordi
nære Dyrtid til Hjælp for at motivere et 
Lønningskrav. ., 

1 

Naar Centralorganisationerne nu har 
fremsendt Lønkrav, saa er det ikke fordi 
vi vil udnytte Krigsdyrtiden, men fordi 
Livsfornødenhederne fe,r Krigen var saa 
dyre, at vi ikke ogsaa kan tage Krigs
priserne med uden højere Lønninger. 

Af Andragendet fremgaar det, at Udgif
terne for en Indtægt af 2000 Kr. er steget 
i Tiden fra 1907 til 1913 med 240 Kr. 
Fra Juli 1914 til Oktober 1915 er Udgif
terne paa den samme Indtægt stegen med 
371 Kr. Altsaa fra I 907 til 1915 er en 
Indtægt af 2000 Kr. forringet med 611 Kr. 
Det er da en Nedgang der kan mærkes. 
Hvem har udregnet denne Stigning? Er det. 
Redaktøren af Dansk Lokomotiv-Tidende, 
eller er det Redaktøren af et af de andre 
Fagblade? Nej, Oplysningerne stammer fra 
statistisk Departement, altsaa er de ægte 
nok, hvad Tjenestemændene desværre kun 
altfor længe har mærket. 

Naar Centralorganisationerne har andra
get om 240 Kr. som midlertidig Lønnings
tillæg er det sikkert det rigtige Tal. 240 
Kr. er netop Prisstigningen fra 1907 til 
August 1914, og har altsaa ikke noget 
med Krigen at skaffe. Det er ofte sagt, 
at Statens Tjenestemænd ogsaa maatte 
vær:e med til at bære Byrderne under 
Krigen. Vore Organisationer har svaret: 
"Javel! vi er villige til at tage vor Part", 
men saa maa man heller ikke forlange 
mere. En Indtægtsnedgang af 371 Kr. paa 
en Indtægt af 2000 Kr. er sikkert saa stor 
en Byrde, at den ikke bør være større. 
Det maa derfor synes at være et saare 
beskedent og retfærdigt Krav, at vore Løn
ninger bringes op til den Højde de havde 
før den ekstraordinære Dyrtid indtraadte. 

Naar Centralorganisationerne træder frem 
for Offentligheden med Lønkrav, saa er 
det med stor Tilfredshed at vi kan notere, 
at alle Statstjenestemændenes Organisa-

18 

tioner staar bag ved. Man vil ikke under 
den Kampagne se Repræsentanter for de 
forskellige Særinteresser træde frem og 
udfægte Broderstrid for Offentlighedens 
Øjne, man vil faa at se en enig, fast Or
ganisation, der vil sætte Kraft ind paa at 
gennemføre sit Krav. 

Kravet er retfærdigt og demokratisk. 
Det omfatter alle Tjenestemænd, · er lige 
stort for alle, og det skal nok vise sig, at 
det kan samle alle i ubrødelig Enighed. 

Hver Dag kan have Bud efter Dig! 

Hjælpefonde n kun een Gang om Aaret. 

RIGSDAGEN. 

(Finansudvalgets Betænkning). 

Den 12. Januar afgav Folketingets Fi
nansudvalg sin Betænkning over Forslag 
til Finansloven 1916-17. Betænkningen 
er ikke særlig omfangsrig, men indeholder • 
dog enkelte ikke helt uvigtige Ændringer, 
stiHede af Ministrene. 

Fra Ministeren for offentlige Arbejder er 
saaledes under )3. December 1915 bleven 
stillet Forslag om Forøgelse af General-. 
sekretariatets Personale med 1 Kontorchef 
og 2 Fuldmægtige. Udgiften hertil er 
I 0,290 Kr. Forslaget er tiltraadt af Finans
udvalget. - Endvidere ønskes, da For
holdene ved Aarhus Banegaard har med
ført det, at 2 Portører forfremmes til Over
port0rer, samtidig med, at Tallet paa Por
tører nedsættes med 2. Hertil medgaar 
540 Kr. -- Ligeledes under 13. December 
1915 har Ministeren stillet Forslag om, at 
da der paa Grund af Kørslens Stigning 
stadig anvendes et stort Antal Fyrbøder
aspiranter i faste Ture, bliver det nødven
digt at forøge Tallet af Lokomotivfyrbøde,re 
med 12 foruden de allerede ønskede 44. 
Hertil medgaar I 6,200 Kr. Forslaget til
trædes. - Under" 14. December 1915 (efter 
derom fra "Dansk Lokomotivmands-For
ening" indsendt Andragende) har Ministe-

/J 



ren henstillet til Finansudvalget, at der 
udbetales de i Brande og Give stationerede 
Statsbanetjenestemænd fra deres statione
ring nævnte Sted indtil I. Oktober I 916 
som personlig Tillæg et aarligt Beløb, 
svarende til Forskellen mellem deres Løn
ninger og de tilsvarende Lønninger efter 
Lønningssats c. - Forslaget tiltrædes af 
Finansudvalget. - Et Beløb af 14,000 Kr. 
skal anvendes til at forbedre Forholdene i 
3. Klasses Kahytter i Færgerne. - Paa
Strækningen Nyborg-Strib ønskes anbragt
fremskudte Signaler, lave, enarmede Maste
signaler, synlig i Bremseafstand fra Hoved
signalet; men da man samtidig kunne ønske
at komme bort fra Knaldsignalordningen,
foreslaas det, at disse fremskudte Signaler
forsynes med Blinklys. Udgifterne til
denne Foranstaltning bliver 75,000 Kr. -
Da Trafiken i Frihavnen og Østerbro St.
samt fra Larsens Plads, maa anses for
efterhaanden at blive ganske overvældende
for omtalte Station, bemyndiger Fi'nans
udvalget Ministeren for off. Arbejder til,
om fornødent' ved Ekspropriation til en
fremtidig Udvidelse af Lersø Rangerstation
at erhverve et Areal af ca. 21,000 Kvadrat
meter. - Sluttelig skal anføres, at Mini
steriet ønsker · et Beløb af 500,000 Kr. til
at fremskynde _Arbejdet ved Bramminge
Funder-Banen, hvilket Finansudvalget til
træder.

Dick. 

Den, der ønsker at styrke Sammenslutningen 

mellem Lokomotivmændene, er Medlem a/ 

Hjælpefonden. -

SKATTEOPGIVELSER. 

1 Henhold til § 7, 2. Stykke, i Lov Nr. 8f> af 15. 
Maj 1903 om Ændringer og Tillæg:;:til de gældende 
Regler for kommunal Beskatning m. v. har Lignings
myndighederne Ret til at foretage en Forhøjelse paa 
indtil 15 pCt. af enhver "pensionsberettiget Indtægt" 
for at udfinde den paagældende Persons Skatte
indtægt. 

Hvor denne R\!t i MeØfør af de stedlige kommu-
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nale Skattevedtægter gøres gældende overfor Tjene
stemænd ved Statsbanerne, er der dog Mulighed tor 
at opnaa nogen Læmpelse heri {5 pCt. Forhøjelse i 
Stedet for 15 pCt.) ved at henlede vedkommende 
Ligningsmyndigheds Opmærksomhed paa Indenrigs
ministeriets Skrivelse al 13. April 1905 til Jernbane
organisationernes Fællesudvalg vedrørende dette 
Forhold. Skrivelsen er trykt Side 112 som Nr. 107 
i "Ministerialtidende", Afdeling A, for 1905 og har 
følgende Ordlyd: 

"Under Henvisning til, at der i Henhold til 
Bestemmelsen i § 34 b i Lov Nr. 81 af 15. Maj 
1903 om Statsbanernes Ordning foretages en 
Afkortning til Pensionering af 5 pCI. i de ved 
Statsbanerne i I. til 14. Lønningsklasse•) an
satte Funktionærers Lønningsindlægter, har del 
ærede Fællesudvalg i et til Skattedepartementet 
indkommet og af samme hertil oversendt An
dragende forespurgt, hvorvidt den i § 7, 2det 
Stykke i Lov Nr. 85 af 15. Maj 1903 om Æn
dringer og Tillæg til de gældende Regler for 
den kommunale Beskatning m. v. indeholdte 
Bestemmelse om Forhøjelse med indtil 15 pCI. 
af "pensionsberettiget Indkomst" for at udfinde 
en Persons Skatteindtægt kan finde Anvendelse 
med Hensyn til Statsbanefunktionærer, til hvis 
Pensionering d�r foretages Afkortning i de paa
gældende Lønningsindtægter. 

I denne Anledning skulde man efter stedfun
den Brevveksling med Finansministeriet og Mini
steriet for offentlige Arbejder til Underretning 
tjenstlig melde, at under Hensyn til de frem
komn� Oplysninger om, i hvilket Omfang Ud
giften til Pensionering af Statsbanefunktionærer 
udredes af de ved Lønningsafkortning indvundne 
Beløb, maa Indenrigsministeriet holde for, at 
den ommeldte Forhøjelse af "pensionsberettiget 
Indkomst" ved Paaligning af personlig Kom
muneskat for Statsbanefunktionærers Vedkom
mende kun bør bringes i Anvendelse, for saa 
vidt angaar en Trediedel al de paagældende 
Funktionærers Lønningsindtægt." 

Da adskillige Ligningsmyndigheder maaske ikke 
kender denne Skrivelse og ikke har Adgang til at 
eftersøge den i "Ministerialtidende", kan del anbefa
les den, der mener at hans Skat er forhøjet med de 
fulde 15 pCI. for den "pensionsberettigede" Indtægts 
Vedkommende, at klippe Skrivelsen ud af nærvæ
rende Blad eller skrive den af og indsende den til 
Ligningsmyndigheden sammen med Klagen over den 
skete Forhøjelse. 

•) nu 1.-23. Lønningsklasse. 
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D. L. F.s Afdeling, Nyborg, 

afholdt Onsdagen den 5. J;muar 1916 en vellykket 
og smuk Julefest for Medlemmerne med Børn i 
Hotel "Postgaarden "s smukke og hyggelige Sal: 
Da Juletrafiken endnu ikke var · ophørt blev der 
velvilligst lovet Personalet Afløsning fra Fredericia; 
men da Festdagen oprandt vakte ctet stor Sorg, at 
der kom ~; Telegram fra Maskinbestyreren, at paa 
Grund af Dæmningsskred .ved Skanderborg og Vejle 
kunde Afløsning ikke gives . Det lykkedes dog at 
redde Festen ved at fg. Lokomotivmester og Loko-
motivformand med Forslaaelse og Energi fik lagt 
Tjenesten saaledes at kun enkelte blev afskaaret fra 
at deltage, Tillige viste vore Kolleger, som ikke var 
tegnet, stor Forstaaelse af den vanskelige Situaiion, 
hvorfor vi herved bringer dem alle en hjertelig Tak.'9 
Kl. 8 Aften marcherede 100 glade Børn ind om det 
smukt pyntede Juletræ, hvorefter Formanden for 
Festudvalget bød alle Velkommen med Ønsket om 
glædeligt Nytaar og han haabede, at alle maatte 
more sig godt. Da Børnene havde .danset om Jule-
træet kom der en stor gammel Nisse ind og fortalte 
et Par Julehistorier, hvilket jo vakte Jubel hos Bør-
nene. Kl. 12.30 blev der arrangeret stort fælles 
Kaffebord, hvor der herskede en udmærket Stem-
ning og hvor der blev holdt Taler; derefter fortsat-
tes med Dansen til Kl. 2, og alle var enige om at 
have tilbragt nogle fornøjelige Timer sammen. 

cr) 

Paa Festudvalgets Vegne 
A. Olsen. 

JULEFESTEN I KJØBENHAVN. 

Den 7. Januar afholdt de kjøbenhavnske Afdel. 
I., 2., 3., 4. og 6. Julefest i "Gimle"s Selskabslokaler. 

Kl. 7 førtes de ca. 300 Børn ind i Salen, hvor et 
smukt pyntet Juletræ slraalede dem i Møde . Der 
serveredes Chokolade og Kager og hvert Barn fik en 
Gave og en Pose Godter. 

Efter al have leget og danset om Træet til Kl. 11 
sluttede de af med et Leve for D. L. F . 

Efter at Salen var ryddet tog de Voksne fat, og 
sjelden har ~Afdelingerne kunnet glæde sig over en 
større Tilslutning end i Aar, og da man Kl. 4 skil-
tes, for manges vedkommende for efter nogle Timers 
Hvil at tage fat paa det daglige Slid, var sikkert 
alle enige om at have tilbragt nogle fornøjelige 
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Timer, vel egnede til at styrke den gode Forslaaelse 
blandt de kjøbenhavnske Lokomotivmænd. 

1sle og Sle Maskinkreds havde stillet sig yderst 
velvillig overfor Personalet, idet det disponible ;Per-
sonale i Provinserne blev stillet til Raadighed for de 
kjøbenhavnske Depoter, herfor bringer vi vore Fore-
satte i: Kredsene saa vel som ved Depoterne vor 
bedste Tak. Endvidere en, Tak til Festudvalget med 
Damer for den udmærkede Maade, hvorpaa d~ løste 
deres ingenlunde lette Opgave. Ob. 

Kommer Ulykken over Dig, da er det forsent at 
tænke paa Indmeldelse i Hjælpefonden. 

FOREDRAG. 

Torsdag den 20. Januar 1916 Kl. 8 pr. 
lader Jernbaneforeningen i Haandværker-
foreningens Lokaler i Aarhus afholde Fore-
drag: Betragtninger vedrørende Stationernes 
Sikkerhedst;eneste af Lærer ved Jernbane-
skolen Assistent K. Tuxen. 

Foredraget ledsages af Lysbilleder. Her-
til indbydes alle ansatte ved Stats- og Privat-
banerne. 

Th. Stahlschmidt, 
Formand. 

STORT MØDE. 

"Centralorganisationerne for Told- - og 
Trafiketatei;nes Embeds- og . Funktionær-
klasser" indbyder samtlige Tjenestemænd 
i de· fire Civiletater til stort Møde 
Mandag d. 24. Januar d. A. Kl. 8 Eftm. i 
Odd Fellow Palæets store Sal, Bredgade 
28, Kbhvn. 

Forhandlingsemne: · 
Organisationernes Andragende om 

midlertidigt Lønningstillæg. 
Repræsentanter for . Regering, Rigsdag, 

Pressen og Etats.administrationerne er ind-
budte. 

NB. Indgangen aabr.es Kl. 71/ 4 og luks 
kes Kl. 8. Tobaksrygning under Mødet 
frabedes. 

Styrelserne. 



TAK 

til alle Kolleger, som bidrog til at gøre mit 40, Aars 
Jubilæum til en Højtidsdag. En særlig Tak til Loko
motivpersonalet i Fredericia for den smukke Gave 
som blev overrakt mig-. De bedes alle herved mod
tage min hjerteligste Tak. 

Død. 

N. C. Christensen,

Lokomotivfører.

Lokfører J. F. V. Sivertsen, Struer, d. 25/12 15. 

21 

I 
O'I 
O'I 
00 -
Q) 
E-

Godt økonomisk Nyt!

Klingry Sæbespaaner. 
o·en mest økonomiske og let

teste Maade at bruge Hushold
ningssæbe paa. Faas overalt!

-'.3 
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Haslund & Larsen. Vinhandlere 
Nørrevoldgade 92. Arbejderforeningen. 
Prima vellagr. Vine og SpirUuoaa . 

...••..•.......•••..•.•......••.•.•• 
Til gensidig Fordel og Støtte anbefales d'Herrer 

Medlemmer udelukkende at anvende 

D.D. P. A.'s PETROLEUM

der ubestridt er den bedste der findes. 

Hvor f or kan De købe billigst hos mig?· 
F or d i  jeg 'fremstiller en stor Del af mine Varer selv! 
Forlovclsesrin[e, 14 Karat (585) tra 6-10 Kr. Funktionærer Rabat. 
Guldsmed F r ode M icheelsen, Sdr. Boulevard 34. 

Ovør�tiko in - er ··urte- og Blomsterfrø 

� <:, '9 
Løg og Knoldvækster, Havebrui?sredskaber, 

• Planteskoleartikler fra 
�?���·1· . 

M J 0 R GENSE N ,5 Frøhandel &

)\''""' ,, � • 

Planteskole 
' �Z' · ,: �rT 

· . • · • Grundlagt 1884, 
' _,-·-1·,,,,, . :�-"(.' GreJsdalen, VeJ I e' Telf. 731-822-887 

li/ ,. 
: ' 

/1 i .,,/� anerkendt som en altid Ima Kvalitet.
li}ø '$ <I Ordresamlere antages mod stor Provision. 

I 
Store illustrerede Kataloger gratis og franko. - 1) Frø-, Løg- og Knoldvækster. 

2) HollandskeJBlomsterleg. 3) Planteskoleartikler. 4) Havebrugsredskaber. 
-

,��t�r�m� �t,tøj��u� l 
15, Absalonsgade 15, : 

bør være D�res FODTØJ.: Leverandør 1 : 
Forretningen grundlagt 1879. t: . .•..................••.............

Altid billigst og ? ? tillig 
1. Kl. 

R.onki,,1•1·en,ce um. iiUg. 

Tandsæt m. Garanti 20 Kr. 

e 

s 

Tandudtrækning og Bedøv. v. Læge 
eller Aflale •• 

MIDDELST ANDENS TANDKLINIK 
Forenings Medlemmer 10 pCt. Raba t 

X Istedgade 18. Tr. 10-3. og 5-9. 

-
Køkkenudstyr. 

, Glødenæt. Wotanlamper.
, Besparende Gasapparater. 

Haveredskaber. Gryder. I 
Sønder Boulevwrd 53. 
•• ••

J. C. Andreasen & Søns Skræderforretning, Ufodof(·��hnrnnade QR 2.
Regnfrakker for Damer og Herrer. Telf. Byen 5010 y. f uuu l�Uu yy U La 

�aro YR�l 
lngersi'evsgade 104. - Telf. Central 10.172 

l r·t li �Il� (j 
A la c�rte_- hele o_agen. :: Billige Pris�r. :: 1. Kl. �arer. 'll l � � Speciahtet: Btxmnad. - - Miunk hver Aften. U � � 

Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion og- Ekspedition: Vesterbrogade 98 a 2. Kjøbenhavn B. Tlf. Vester 2895 v, 
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig-. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Annonce-Ekspeditioner· { For Kjøbenhavn: C. Hansen, Sommersledgade 22 2, Telefon Vester 4 011.· For Provinsen: L. Rasmussen, Hans Tausensgade 14, Odense. Telefon 2288.

,_. 

I I 

l 



En gratis Kop Kaffe 
kan alle lave sig - for dobbelt Vægt 

faar Enhver, som køber i 
Kaffeforretningen "Kronen" 

saaledes at ved Køb af 1/8 kg faar De 
¼ kg (li ,:- ½ Pd.) af vore fine Kvali-
teter, scm sælges til almindelig Bu-
tikspris a 37 og 40 Øre pr. 1/8 kg, og 
saaledes dobbelt Kva 11 tum til hve r Vægt 

som købes. 
Husk! Husk! 

Kall~l~rr~tnin~~n ,!r~n~n' 

RUGBRØD fra 

Bagermestrenes 
R u.gbrødsfabr.ik 

NYBORG er det bedste. 
ADOLF A. HANSEN, 
Saalelæderfabrik og. Læderhandel. 

Nørregade 25, Nyborg. 
Alt udskaaret Saalelæder til 

Fabrikspris. ---

50, Oehlenschla[~rs[ade =~-K_a_lu_n_db_o_rg~·-= 
Hj. af Istedgade. 

ran~læ~~ f rt ~ør~n~~n, 
69. Istedgade 60, 

l".onsullation fra IO - 7. Tlf. Vester 905 x, 

l-lele Tandsæt fra 20 Kr. 
Ældre Tænder omsættes billigt. Plom-
bering og Tandudtræknir.g. Moderate 

!Priser. Bedøvelse hver Dag Kl. 2. 
>jJ Reparationer_ udføres paa faa Timer 
Jernbanefunktionærer indrømmes 50/o 

,. Blomster- og Kr_anse-
torre tningen 

Dybbølsgade 43. 
Spec.: Smukke Foreningskranse. 

Man bør 

F. HAN SEN Kalundborg 

største Møbelforretning. TeIr. 149 

Møbler leveres /ranco overalt i Danmark 

J ernbanen1ænd ! 
Husk at købe Deres 

Cigarer og Tobakker hos 
R. !tISUM. - Telf. 357. 

Skibbroga-de, ved Biograf e n. 

De K} d købes 
bedste æ 8 r hos 

H an s J e ns en , Kalundborg. 

Morsø Støbegods 
A/S N. A. Christensen & Co. 

kgl. Hof-Leverandør 

Bedste Kakkelovne og· Komfurer. 
KRISTOFFER MADSEN, Kalundborg. 

Dame- og Børne Konfektion 
linned og Tæpper og 

lade sig livsforsikre i Forklæder e . Gardiner 
billigst i Varehuset Danmark" Jnli-us J ensen, Kalundborg. 

,, .... ____ N __ y __ k __ jø_b_in __ g __ 

I J. o. LA R s EN, I 
_. ____ N.:;y~b;..;o;..;r;..;g::..;.... __ Isenkram- & Udstyrsforretn. 

Hjalmar Martens Telf. 478. Nykøbing F. Telf. 478. 

Guldsmed 
anbefaler sig med 

Brude- og Festgaver 
Telf. 369. NØRREGADE 6 Telf. 369 

H. ChristoITerssns Kranser orretninu 
NYBORG - Telefon 74. 

i ~mj!,~J.n~~," 
Uhrmager & Optiker. 

Afdeling for Sygeplejeartikler. 
Korsgade~ 11. Telt. 11:!2 

Risom & Nielsen, 
Tapeter & Rullegardiner 

Malervarer - l.inoleumstæp1ier 
Torvet. Nykøbing F. Telf. 46. 

P. ALME.GAARD, 

I~enkram- & U dstyrsf orretnin[. 
Ekstra stort Udvalg i BARBERMASKINER. 

Telefon 210. 

~HR . H'HGEN~EN, lan~~arre n Tlf. rn~. 
Lampe•, Køkkenudstyrs 
& Blikkenslagerforretning. 

H. P. Kreiberg 
Firm. (S' S h It ) Firn1. 

Grundlag! 1837 imon c u Z Grundlagt 1837 

Juveler & Gulds-med 
Nykøbing F. -_ Telefon 69. 

Nykøbings slørste 

Hatte- & Bundtmager-
rorrelning anbefales . 

Herman Hansen, Langgade 14. 

Høst - ,,Strøget'' 17 
(Langgade) 

Specialiteter: 
Sengeudstyr : : fjer : : Dun 
Lolland-Falsters Fjerrensningsansfalt. 

Dame- og Børnekonfektion. 
- Sorte Varer. -

(1idl. f(JØD1). 

O.-;valcl ~eerr1aa 1·ds 
Itowlitori, J enibænegade 3'i', 

anhelakr siR' med alt ti l Falle! henhøren de. 

Ca r I H a n s e n, 
Malermester 
Tapet- & Farvehandel 

Lager al Linoleum og Tæpper 

u,1,~r ~1;%f ;, 
Emil Petersens Eftf. 

ØSTERGADE. 
- Bøger, Papir, Billeder, Musik. -

I VETT & WESSELI' -a ved Richard Jensen, 1-
_1' NYKØBING F. --Største Lager og bedste Varer i alt hen-

hørende under MAN UF AKT Ulf 

Nykøbing Dampvaskeri 
Telefon 353. - Specialitet Kravetøj-StryR'ning. 

E. H. P. L E ri M .J 
Dronnin gensgade 26. 

Enhver Jernbanemand ' 
bør købe sit Tøj i 
DET GULE HUS- Nr.9 • 
Det betaler sig. Nykjøbing- r: 

Manufaktur -Trikota[e -Fodtøj 
Senge- & Brudeudstyr, Maskin- & Arnejds!Hi 

Største Udvalg - Smaa raste Pri ser 
En gros. JENS ANDERSEN, En detail. 
Langgade 12. Telf. 205. 

Fsdevare1orratnin[en "Danmark'1 

Telf. 297. C. NIELSEN. 
Fineste, bedste og billigste Varer. 

Aviser og Ugeblade 
Teater Kiosken. Nykøbing F.. 
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