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Lokomotivet Sprogene. 
Fra Tysk ved O t to B e 11 cl i x en. 

Faa Orcl har vel fondel en saadan l'dhrc
delse over næsten hele \ erden som Orclct 
,,Lokomoliv". Ingen naturlig, ingen polilisk

,. 

Mekka. Del kører gennem den kinesiske ::\-fur, 
del iler gennem �y Zcelands Bjerge, del kel
sager Kongofloclen i dens øvre Løb, 2500 km. 
fjernet fra dens .:\fo ncling. Del ]dalrer i \\"(!
amerika p::i::t talrige SL der fra K.,·slcn op i 
Andesbjergene og overskrider disse i 11 ojcl ,. 

fig. I. Godstog paa Sem men ngba11en (Østrig.) 
første Jernbaneanlæg over Alperne, bygget af Ghega 1848 -54. 

Gennemgaaende Stigning I: 40, Kurveradius 190 m, Toppunkt i Semmeringlunnel lj96 m 

ingen Kulturgrænse har kunnel opholde dets 
'dbredelse. Lokomolivel løber fra Lissabon 

paa uafbrucll Skinneslrcng lværs uenllem hele 
Europa, tværs gennem Sibirien indtil Pekinng 
og videre Lil N a.nking. Allerede for manue 
Åar siden (1892) ·drog del ind i .I �rusalem og ' 
derpaa ind i Muhamedanernes hellige By 

som l\lonl Blanc 1._omlr. 15,000 Fod). Del trren
ger ge1111cm del hvide P,1s ind i Al:1sk:1s 
iskolde Egne. 

HYor ofle har Lokomoliv.el førsl :1:ibnel 
I andenes Trafik og dermed Kuliuren. 

I Tidsskriftel ,,l-Lmomag-i'\achriehtcn", der 
udgive af "Hanomag", HU1111ovcrschcn 1fa-
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schinenbau -Actien - Gesellschaft, Hannover
Linden, findes med den foroven angivne Over
skrift en meget interessant Artikel af Hr. Di
rektør ·M e t  z e 1 t i  n. Der findes her først en 
Undersøgelse ang. Ordet "Lokomotiv"s Op
rindelse og dets oprindelige tyske Betegnelse. 
I "Lokomotivet i Sprogene" er næsten alle 
Kultursprogene taget med, og da ovennævnte 
Lokomotivfabrik beredvilligt har overladt os 
dertil hørende Klicheer til en Række Afbild
ninger fra J ernbane:r rundt i Verden, skal vi 
her gengive Hr. M e t  z e l  t i  n's interessante og 
lærerige 'Artikel.. 

At et Fagtidsskrift har antaget Titlen "Lo
komotivet" behøver næppe at nævnes, det er 
f. Eks. saaledes Tilfældet med et saadanl øst
rigsk og schweitzisk Tidsskrift. Men "Die Lo
komotive" er endog bleven Titlen paa et Dag
blad. I Oels udkommer et Dagblad: ,,Die Lo
komotive an der Oder", som gennem Offentlig
gørelser i November 1915 var Talerør for
Herrehusmedlemmel Grev Kospoth. Ogsaa i
Samarang i ederlandsk-lndien udkommer el
Dagb�ad "Locomotief".

I Marts 1914 foranstaltede "Matin" gennem 
en Præmieforespørg el blandt sine Læsere en 
Afstemning om, hvilke vel i Nutiden var Ve,r
dens syv Vidundere. Ordnede efler Antal 
Stemmer lød Svarene: Aeroplan, traadløs Te
legrafi, Radium, L o k o m o t i v e t, Vaccina
tion, Difteritisserum og Dynamo. Lokomotivet 
indtog altsaa Pladsen som Nr. 4. · 

At Lokomotivet forekommer som Sindbil
lede paa Køreplaner og Bekendtgørelser frfl 

.Ternbanedirektionerne og ligeledes i Spedi
tionsfirmaernes Avertissementer er nærliggen
de, selv om det ogsaa for det meste er i en 
meget gammel Form. Men ogsaa paa l"' rimær
ker er det ikke sjældent, for _del meste i ældre 
amerikansk Konstruktion, saaledes f. Eks. paa 
Mærker fra Ny Brunsvig 1860, de forenede 
Stater 1869, Peru 1871 og flere andre. Paa 
nyere Mærker i de forenede Stater, findes og
saa ny Lokomotivkonstruktioner. Et Mærke 
fra Uruguay 1895 ,iser del bekendte af Stir
ling konstrue1·ede 2 A 1 Lokomotiv Ul Great 
NurlherL Jernbanen i England. 

Hvis die ,Lokomolive" nu kom til Tysk
land i sin engelske Sprogklædning (thc loco
motive), saa vilde den tyske Sprogforening 
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sikkert gøre det Opholdet vanskeligt som be
sværlig Udlænding, den vilde forlange, al det 
der lod sig omdp.qe. 

Hvem som kender Lokomotivbygningens 
tidligste Begyndelse i Tyskland ved, at man 
der slel ikke havde den sproglige Fremmede 
nødig, i det mindste saa vidt Dampdriften an
gaar. Efter en Rejsebeskrivelse fra 1815 (Mat
schoz, ,,Die Enlwickelung der Dan�pfmaschi
ne" I. S. 177) trak "vandrende Dampmaskiner" 

fig. 2. George Stephenson. 

Vogne med Slenkul efter sig t il Newcaslle 
og Leeds. Efter Beretningen i Tidsskriftet 
,,Museum des Neuesten osv.'·, Oktober 181G ,
byggede Overhylteinspektør S c h rn a h  cl og 
Hytteinspektør Kr i e g er i Berlin 1815-lG
en "Dampvogn", ikke et ,Lokomotiv". Over-

. bjergamtets officielle Bekendtgørelse angaaen
de den offiicelle Fremførelse af d.enri.c 
,,Dampvogn" er indeholdt i "Berlinli· Nach
richten" fra 16. Juni 1816. Ogsaa "Vossische 
Zeilung" fra 9. Juli 1816 beretter om denne 
,,Dampvogn". ,,Berliner Gewerbe-, lndustric
und Handelsblatt" fra 21. .I uni taler ligeledes 
i Eftermælet for S c h m  a h  e l  kun om en 
"Dampvogn". Resultaterne af denne første 
tyske Dampvogn var 'i hvert Fald af meget 
tvivlsom Art. 
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Til Drivkrafl paa de første ty ,ke Jernbaner· 
var mai1 dog hen\'isl Lil engelske "Locomo
li,·es" og engelske Førere, og dermed havde 
111a11 cl ic ,Lo-komolive" i Landet. Forfatlcre 

fig. 3. I de amerikanske Klippebjerge. 

fra fyrre Aarene taler endnu hyppigt om 
,,Dampvogn", inen for Lokomolivmaskiner o. 
l. var allerede "Lokomotiv" blevet temmelig
almindeligt, hovedsagelig vel ogsaå·med Hjælp
af de selvfølgelig kun Engelsk talende engel-

ske "Lokomolivenfuhrer", som det tidligere 
hed (Engelsk: engine driver cl. locomotiv en
gincer), de de,·, som hekendl efter gamle Af
bildninger, forrettede deres Tjenesle i høj Cy
linderhal. De bragle ogsaa megel andet med. 
F orfa ltcr u Li I denne Arl. har saaledes kendl 
gamle lyske Lokomolivførere, som hævdede, 
al cl Lokomoliv godl eller daarligl "slicmc" 
(Engcl.sk "sleam"-Damp), cl Udtryk der vel 
endnu er almindcligl blandl Søfolk. Men ved 
mange Lokornolivdcle har det lyske fra Be
gyndelsen rrigjorl si.g l'ra Engelsk. Ord soin 
Slopfl)LLChsc (Stopl>øsning), Kreuzkopf (Kryds
hoved), Hauchkamrncr (Røgkammer), Fcuer
bi:1chsc (Fyrka ·se), SLehlJolzen (Sløtlebolte) er 
umiskendelige Ove1·sæltelscr fra stuffing uox, 
crossheacl, smoke box, fire box, stay bolt osv. 
Underliden blev ogsaa Ord ti.lreltelagtc. Den 

'i Br o sin s & K oc h's Lokomotivlærebog an-
givne Betegnelse: Schimmclendc for Røgkam-. 
mer, maa dog vist føres filbage til del en
gelske chimmey end. Paa lignende Maade bc
næ\!:ner Søfolk den Dag i Dag Ovenlys (Ober
lichl) med " cheilichl", Engelsk: skyli ght. 

Betal dit Kontingent punktlig. 

Restance gavner ingen 

Dyrtid sti I læget. 

Forhandling med Regeringen den 26. 

September 1917. 

Finansmiuisteren, Dr. Brandes, ut.llalte, <1l han havde 
bedt Konsejlspræsiclen ten være til Lede og belonede .. 
at han her ikke talte som Fa-gminister, men paa 
Regeringens Vegne - ikke alene paa del radikale 
Ministeriums, men ogsaa paa det udvidede Ministe
riums Vegne. Han skulde ikke komme nærmere incl 
paa, hvilke Foranslaltnin,ger og Bevægelser, der slocl 
bag ved Organisationerne, men han vilde blot sige, 
at denne Fremgangsmaacle ikke havde været c«net 
til at forøge Sympatien for ;l'jenestemændcnes Kra,·. 

Finansministeren meddelte at han i k ke havde giveL 
noget Løfte angaaende et Supplementsdyrtidstillæg for 
indeværende Aar han havde blot lovet til sin Tid 
at tage et saadan't Forslag under v e 1 vi 11 i g O v e r
vej e Is e. aar man i Organisationernes Fagpres ·e, 
der iøvrigt anslaar meget stærke Toner- havde an
ført det modsatte, var det ikke Tilfældet, hvilkeL 
d'Hrr., der paa det Tidspunkt havde forhandlet med 
Ministeren, kunde bevidne. 

=C>C>~~= 
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Med Hensyn til Supplementstillæ,get for indeværende 
.\ar vilde Ministeren si-ge_ at Hegeri ncren ku11de til
byde os et Kvartalstillæg, som - bvis man kunde 
faa en hurti•g Behandling - vilde blive udbetalt den 
1. November.

Paa Foranledning ar Konsejlspræsidenten ønskede
Finansministeren dererter at vide, om de mødte Re
præsentanter paa deres Organisations Vegne havde 
Fuldma-gt til at al'slutte en Overenskomst med Re
geringen. Hertil blev svaret; at man maatlc først 
forebringe vore Bestyrelser Sagen, dog kunde man, 
hvis det tilbudte Dyrtidstillæg kom tilnærmelsesvis 
vore Krav, acceptere. 

Konsejlspræsidenten me11 te, :it der i dette Tilfælde 
ikke kunde blive Tale om Forhandling, naar Repræ
sentanterne skulde tilba,ge til deres Bestyrelser. Vi 
maa staa paa lige Fod, og Regeringen har sikret 
sig Mandat. ,,Vi har vore Ting i Orden!" -

Efter denne Udtalelse udbad Organisationcr11es Re
præsentanter sig Lejlighed til indbyrdes at konferere, 
hvorefter Ministrene trak sig tilbage. Det viste sig 
da, at ingen af Repræsentanler11e mente at kunne 
gaa 'ind paa at slutte Overenskomst uden forud
gaaende Forhandling med Organisationernes Styrelser. 

Da Modet genoptages ble,· delte meddelt Regerin
gens 'Repræsentanter. der rastholdt Nødvendi,rrheden ' 
ar, at Organisatione�nes Repræsentanter indhentede 
fornøden Fuldmagt til at slutte en Overenskomst med 
Regeringen. 

Der blev derefter henstillet til Regeringen at med
dele os Tilbudet da det for vort Vedkommende vilde 
blive ]ettere ror' vore Fo1'handlinger med de respek
tive Bestyrelser, om vi vidste, hvad negeringen vilde 
tilbyde. 

Konsejlspræsidenten og Finansministeren svarede 
liertil, at Regeringen ikke kunde indlade sig paa at 
give disse Oplysninger, forinden Repræsentanterne 
ha\'dC sikret sig det fornodne Mandat. Det var nød
,·endi-gt at naa et Hesultat i 11 d e n  cl e 11 1. 0 k t o  b e r. 

Assistent Ho,gsgaard gjorde opmærksom paa, at der 
,·cd Forhandling mellem Arbejdsgivere og Arbejdere 
oJ'te anvendtes den Fremgangsmaade, at Parterne havde 
Lejlighed til at forelægge ForhandliDgsgrundlaget 
ror de respektive Bestyrelser. 

Finansministeren svarede hertil, at Sammcnli-"ningen 
mell .\r1Je1as-!!ivcre O!! Arbeiderc ikke kunde anven
des o,·crl'or Staten og Tje11esle111ænde11e, hvem He
gcri11gc11 ikke betragtede som Arbejdere, men som 
Embedsmænd. Herefter aftaltes nyl Mode den fol
gendc Dag Kl. 1 Em. 

Forhandling med Finansministeren den 

26. September 1917.

Del blev meddelt ,\tinistrenc, al de mocllc Hepræ
sentanter havde indhentet fornode11 Fuldmagt l'ra de
res respektive Organisationer. 

Finansministeren kunde ikke gaa ind paa· et Beløb 

af 8<10 Kr., som Andragendet lød paa, det var for 
det første for stort i Forhold til Lonningen for de 
lavest lønnede, men tillige rinancielt set ganske uover
kommeli-gt for Staten. Forslaget vilde i saa Fald an
drage ca. 48 ]\[illioner ror 1918 og dertil Ekstra
tillæget for 1917, der efter negeringens Forsla-g maa 
anslaas til 5 Mill. Kr., ialt 53 Mill. Kr. Regerin
gen vilde ga�. aabent til Værks ved straks at give 
et Tilbud ror .det kommende Aar, der lød paa 600 
Kr. for gifte og 400 Kr. l'or ugifte. Det var nødvendigt, 
at opretholde ep Forskel i Tildeling al' Dyrtidstillæg 
mellem gifte og ugifte og iøvrigt at fastholde Lovens 
Bestemmelser i det tidligere Forslag. Udtalte, at naar 
man stn1ks fra Hege1-i11gens Side sagde, hvor langt man 
kunde strække sig, var det fordi man ikke vilde 
sjakre med Tje11estemæ11dene. Det var efter den sam
lede Regerings Mening et ·ærdeles godt Forslag, som 
Tjenestemændene har al mulig Grund til at være 
tilfreds med, det udgør 200 Kr. mere end forrige 
Aar. 

Org. Repræsentanter udtalte deres Forbavselse over 
det efter deres :\[enin-g altfor ringe Tilbud._ Vel havde 
man ikke ventet de fremsatte Krav fuldt imødekom
met, men ingen Tjenestemand tænkte sig Muligheden 
af, at Regeringen i den Grad vilde beskære disses 
ber_ettigede Krav. � orslaget var ganske utill'redsstil
lende. og Organisationerne kunde absolut ikke acquie
scere det. Repræsentanterne, var bemyndiget til at 
slutte Overenskomst naar Tillæget l'or det kommende 
Aar blev ansat til '730 Kr. for gifte. 

Konsejlspræsidenten. udtalte, at det var det hoje
ste Beløb, man havde Bemyndigelse til at tilbyde, 
og om hvilket man med Sikkerhed kunde sige, al 
det kunde gennemf'ores i Rigsdagen. D'Hrr. maa be
tænke, at hvis der ikke opnaas en Overenskomst 
her i Dag, kan man lræl'l'e en Ordning, der sikkert 
vil blive ringere i pekuniær Hen seende for Tjeneste
mændene. Befolk11ingens _store Del har fndtæ.gter un-

. der 2000 Kr., og der var Grænser ror, hvad man 
kunde skarre i Skatter. 

Dette Beløb (:H + - ,\1illioner) kan tiltrædes ar 
Partierne, herom var der Enighed, men absolut ikke 
til noget derudover. 

Det er en god Hjælp, der her tilbydes Tjenestemæn
dene, og de kan paa ingen l\faade regne med noget 
gunsti-gerc Resultat, hvis Forhandlingen ikke ·gaar i 
Orden. Der vil blive en stor r\rbejdsloshed i den 
kommende Vinter, og rra alle Sider stilles der uhyre 
store· Krav 'til Staten. Hvis d'Hrl". ikke modtager 
dette Tilbud, kan jeg forsikre dem 0111, at al Stem
ning vil vende si-g m o d T j e n e s t e  m æ n d e n  e, thi 
den store Bel'ollrning vil synes, at dette Tilbud i For
bindelse med de faste Lønninger vil i den kommende 
Tid give Tjenestemændene en god Stilling i Forhold 
ti I Flertallet af Landets Borgere. 

Det var Ministeriets Opfattelse, at Tjenestemændene 
trængte, og trængte haardt, og derl'or vilde man ogsaa 
give dem del gode Tilbud. Finansministeren hen
viste til Forslaget fra ifjor, dette Tilbud fra iaar viser 
en tigHing paa 50 O/o. Jeg kan forsikre d'Hrr., at 

.. 
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forkaster de dette Forslag, vil ingen Sympati være til 
Stede hos nogen i Bel'olkningen, og heller ikke hos 
<let Parti, som flere al' cl'Hrr. sikkert µaarngner Stotte 
bos. 

K o n s  e j  l s p ræs i cl e n t e n: D'Hrr. har selv hid
rprt denne Situation, der gør del noch·endigt 1111 at 
komme til et Resultat. Der vil nemlig r r a 1. 0 klo
b e r  indtræde helt nye ·Forhold. Havde Opsigelserne 
ikke foreligget, kunde vi have forhandlet videre om 
Enkelthederne. 

Der udspandt sig derefter en længere Diskussion om 
Fastsættelsen af et Børnetillæg m. 111., overfor l1vilket 
Konsejlspræsidenten gentog, at det nu var nodvrn
di,gt at opnaa et Resultat. Vi vilde ellers gaa i ncl 
til langvarige Forhandlinger, som vil strække sig langt 
ind i næste Aar, og ingen vil kunne sige, hvad der 
vil komme ud deraf. Jeg vll nu give d'Hrr. et godt 
Raad .ikke lJlot som J\Iinisteriets Leder, men ogsaa 
som Menneske. D e  m a a antage dette Tilbud. Vi 
kunde have valgt en anden Taktik og ladet os bringe 
op til de 50 pCt. I Stedet for er vi gaaet aal>enl 
til Værks og sagt straks, hvoitil vi kan strække os, 
og hvad vi kan gennemføre. Og jeg føler det· som 
min Pligt at sige d'Hrr., at i Tilfælde af, at vi ikke 
opnaar Overenskomst, er· der tilvejebragt en helt ny 
Situation eJter 1. Oktober. Jeg vil - i hvad der end 
sker - kunne se d'Hrr. stil't i Øjnene, og gor Dem
derfor opmærksom herpaa. 

F i n a n s  m i n  i s t e r e n: Ja, d'Hrr. har valgt en 
Taktik overfor Staten, som vanskeli-ggør en yderligere 
Forhandilng, og der er ingen Tvivl om, at de harr 
overrtaadt Forhandlingsretten. D'Hrr. møder jo med 
Kniven hvæsset. Ministeriet har ønsket, at Sa-gen g'aar 
i Orden, men vi frygter ikke, kan jeg forsikre Dem. 

Or-g. Repræsentanter vikle ikke l ægge Skjul paa, 
at de under ingen Omstændigheder kunde tiltræde 
det fremsatte Tilbud. Der maatte vises yderligere 
Imødekommenhed, dersom Forhandlingerne skulde 
røre til et Resultat. 

, Efter en Pause, hvor Repræsentanterne indbyrdes 
drøftede Situationen, fremsatte Hr. Ch. Petersen som 
Org. Minimumskrav, at der som Supplementstitilæg l'or 
indeværende Aar blev ydet 100 Kr. i November og 
50 Kr. i December Maaned. Vilde Regeringen indgaa 
herpaa, ·kunde man tiltræde, at Tillæget for det kom
menrle Aar blev som af Regeringen foreslaaet. 

Hertil bemærkede baade Konsejlspræsidenten og Fi
nansministeren, .at Regeringen ikke kunde strække sig 
videre end alt bebudet. Ønskede Org. Ændringer, 
maatle der ·anvises ·Kompensation, da det var en ud
trykkelig Forudsætning, at den kalkulerede Udgift 
(31 + 5 Mill.) ikke maatte oversk1ides, og som saa
dan havde Ministeren ingen Bemyndigelse til at ind
gaa paa yderligere Krav. Dog kunde .Finansministeren, 
efter at have konferei"et med Konsejlspræsidenten der
om, .give Tilsagn om at forhøje Procentbegrænsnin
gen i § B fra 40 til 50 O/ot._ 

Ch. Petersen Kr. Pedersen m. fl. udtalte deres 
Forha, selse over, at Regeringen i det hele taget ha·,de 
tænkt �i<g Muli-gheden af at bevare. 40 .0/o n��_r·,en;;mn-
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gen. Organisationerne betragte det som en Selv
l"øl,ge at Procentgrænsen maatte ændres til oO pCt.; 
da alle de laverelønnede i modsat Fald vilde blive 
langt ugunstigere stillet i det kommende Aar, end Til
l'ælclet havde været i dette Aar. 

Stationsforstander Henrikseu vilde indtrængende 
anmode Regeringen om at tage velvilligt mod det 
l'remsatte Minimumskrav, der financielt set ikke kunde 
være uoverkommeligt. · 

Fastholdt Regeringen imidlertid, at der skulde an
vises Kompensation, vilde han paa Embedsklasser
nes Vegne henstille, at Tjenestemænd med Lønnin
ger over 4000 Kr. 1'01· næste Aar kun fik 500 Kr. 
i Dyrtidstillæg til Fordel for de lavere lønnede. 

Toldkontrolør Ha 11 a n  cl og Postkontrolør A x e 1 
N i e 1 s en protesterede imod et Forslag, som vilde 
yde mindre Tiflæg til de hojere lønnede end ar Re
geringen tiltænkt. Toldkontrolør ·Halland tilføjede for 
sit Vedkommende, at Organisationerne nu burde mod
tage Regeringens Tilbud, som det forelaa. Rerimod 
protesterede de øvrige tilstedeværende Or-ganisations
repræsentanter al'gjort. 

f i n a n s m i  n i  st e r  e n  forespurgte Genera_ltold
direkløren. hvor rneget-1 tet vilde andrage at imøde
komme ønsket 0111 Supplementstillæg af 50 Kr. i De
cember Maaned. Generaldirektøren oplyste, at Mer
udgiften antagelig vilde andrage 2,6 Mill. Kroner, og 
antog ikke, at den ar Henriksen anviste Kompensation 
tilnærmelsesvis vilde være tilstrækkelig. Efter nogen 
Diskussion erklærede Konsejlspræsidenten og Finans
ininisteren, at Regeringen vilde tage Organisationer
nes Forsla,g under Overvejelse - ogsaa under en 
velvillig Overvejelse - paa Betingelse af, at Orga
nisationerne vilde tage deres Opsigelser tilbage. Her
til bemærkede Ch. Petersen m. 11., at Opsigelserne end
nu bero�de hos Organisationerne ar hvilken Gnmd 
der heller ikke kunde blive Tale �m at ,,tilbagekalde" 
dem. 

Organisationerne maatte henstille, at Regeringen, 
som nu lovet tog det sidst fremsatte ·xrav under 
velvillig Over;ejelse, og at Forhandlingerne derefter 
fortsattes. Konsejlspræsidenten svarede herpaa, at man 
var villig til at fortsætte Forharidlingerne, naar Sa
gen paany havde været drøftet i Ministerraadet, hvil
ket do5 først kunde s�rn den 3.-4. ·oktober, idet 
l'lere af Ministeriets Medlemmer for Tiden opholdt 
sig i Jylland, hvortil kom, at Finansministeren til lige 
nogle Dage vilde være optaget med Finanslovens 
Forelæggelse, men det var dog en Betingelse .for, at 
Forhandlingerne kunde betragtes som løbende, at der 
ikke den 1. Oktober forelaa Opsigelser hos Statsmyn
dighedeq1e, ligesom der maatte bevares Fortrolighed 
om Forhancllinrrernes Forløb, indtil disse var endelig 
afsluttede. Der opnaaecles derefter Eni-ghed om, ·al 
Forhandlingerne fortsættes, forsaavidt Opsigelserne 
ikke blev anvendte. Hermed sluttede Forhandlin
gerne. 
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Fi11a11�111inhleren .:wbnede J\Iødet og meddelte,,. at 
han i Henhold til Organisationernes Ønske havde drof
lel disses sidst stillede Krav (Supplementslillæg 50 
Kr. i December Md.) i Minislerraaclet og kunde med
dele, at Resultatet heraf' var blevet, at negeringen 
vilde tilbyde Tjenestemænde11e el Supplemen Lslilhcg 
ror inclen:crende :\.ar ar 125 Kr. ror girte og 75 Kr. 
ror ugifte. \fed Hensy11 lil Organisationernes .\nvis-
11 i n-g paa Kompensation derved, at der skulde ydes 
mindre Ti.lla:g i l!:Jl8 ror Tjenesle111a•nd med Lon
nio-ger ar over -1000 Kr. til Fordel for de lavere 
lunnecle, havde Hegeringen ikke ment at _kunne ind
gaa herpaa. i)et vilde være ikke alene urigtigt, men 
ogsaa være en ubillig Skuffelse ror de p.lagældende 
Tjenestemænd, hvis de ikke fik, hvad Hegeringen op
rindelig havde tiltænkt dem. løvrigL fulgte }finisteren 
derved kun Or-ganisationernes eget Ønske om et ens
artet TiUmg lil alle. Det er i \'irkelighe<len kun d'Hrr.s 
eget Princip, de1· blive1· rulgt. Tillægel ror incleva.•
rende Aar kan blive udbetalt_ omkrin-g den 15. :\o
vember. 

Det er ikke uden \',1nskelight'der, at man er 11aael 
til dette Hesultat, der yderligere ror Staten vil hetyde 
en \Ieru<lgif'l ar t:a. l J\lill. Kr. Hegeringen har i,·
rigt ønsket at imodekomme Tje11estemrc11clene i videst 
mulig Udstrækning. Det vil ikke nere muligt at komme 
Lil Ri-gsda.gen med yderligere Krav, og del vil heller 
ikke Yærc -ge1111emrorligl ·i det samlede \finislerium. 

Organisationernes Repræsentanter hek laged(• st:e1·kt. 
al llogeringcn ikke saa sig i St:1nd lil al rorehcggc 
Higsdagc11 det Forslag, son1 Fin:insministeren ganske 
visl uden at gi ve noget bindende Lorte om, dog i et
hvert Fal.d hanle lovet en velvillig Over cjelse inden
ror Regeringen. \lan h:1\'de tænkt sig, at delle over
ordentlig beskedne O11skc kunde v:eret imodekom-
111et uden .-\rslag, og det ,·ilde va·kke stor Skufrelse 
i Tje11estema11dsorganisationer11e, naar man errarec.lt', 
hvilken Stilling. negeringen havde taget dertil. Fore
spurgte, om llcgeri11ge11 ha\'de im<Hl<'lrn111111et Øns!(et 
0111 al ændre l'rot:entbegr,cnsningen fra fi0 Lil 60. 

Finansministeren: ,,Det har ikke ,·.erel uden Van
skelighed al faa hawet Procenten fra -10 til 50.- En 
yderligere Forlwjelse Yil v,p1·e ut:l'nkelig, Hegeringe11 
maa hævde, at et IJyrlidsLill:cg Lil. en ;\land, hvis 
1.onnin-gsinril.l'gt andrager 1000 Kr., 111:1:1 betegnes som
,·.erende s,crdt'les godt.'· l'm1 Bem,l'rkning om, at
en Kontorehcr med e1. (iOOO l(r. dog kunde raa det
fnlde Dyrtirlstill,.cg udbetiilt, mt'dens cl i Statens Tje
nestr l'ttldt beskll'rtigel Landpostbud eller en Bane
,1r!Jejde1· med L1-J1111inger paa 1000 l\.r. og den111clcr
kun ,·_ilde opnaa omkring 500 l'-r., svarede 1-'irnu1s-
111i11istere11, at der var slor Forskel i l'ddannelsen 1 

mellem en Konlorcher og et l.a11clpostbud, og ioY
rigt var j()() l(r. til sidstnævnte, der dog var ind
stillet paa al kunne - omend 111ojsnn1111eligl - eksi
stere med sin beskedne Lonningsi11dl:cgl, langt mere 
værdifuld end 600 Kr. kunde siges at v:cre for rorst
næYnte, Regeringen kunde derfor ikke indlade sig 

paa den Hilskede Ændring, idet Dyrticlslill::cget maatle 
staa i et passende Forhold til de paagælclendes Lon
n ingsindtægt. 

Or-ganisationcns Bepr:csl'11tanler insisterede sherkt 
paa. at dr under ingen Forhold vilde gaa med til 
at godkende en Ord11i11g. der tilsigtede at byde min
dre Dyrlidstill.c-g til de sletlesl lon11ecle Stalstje11t·
stemænd, end Till'a!ldet vilde v,t•re ror Tjc11cste111:end 
med Lønninger o,·er 1200 I\.L 

Man randt denne Kegeringens Opfattelse bunduret-
, l'ærdig, og man eri ndrcdc 0111, al det st;i tis tiske Dc
partemen t havde ,fastsl,1�1et den samlede l'risl'orhøje)se 
i August \fd. paa el 2000 l\.ronrrs Budget til al va•re 
55 O/o. samtidig med al De11artementel udlr_,·kkelig 
havde' gjort opmærksom paa, al Prisl'orhojelsen var 
forholdsvis slorre paa cl· mindre Budgel. \lan for
stod derl'or ikke, al Hegeringen' vilde fastholde en 
;\faksimumsgrænse saa lav so\n 50 pCt. 

Finansministeren kunde stadi,g ikke erkende, al Tje
nestemænd med 11nder 1200 Kroners tonningsindtcegl 
havde rimeligt KniY paa at opper'iære del [ulde n,,-r
titlst11Iæg, og KonseJfspræsicfenten henledte Opm.L·rk
somheden p,ia, at hvis man ikke opnaaede Enighed 
i Dag, vilde Dyrtidstillæ.gel sikkert l>ortfolde ror ad
skillige Lønningsklassers \eclkommende. 

Hertil erkl:.l'rede Hepra::;cntanterne, at Prot:cnten -
som roreslaaet ar Regeringen - ,·ar i hoj Grad uret
færdig og udernokn1tisk. og at den maalle forandres. 
i\[an udbad sig derertcr en Pause for at kunne kon
rerere indbyrdes 0111 dette Sporgsma:11. \!odel gen
optoges efter ca. JO \linutters Forløb. og Orga11is,1-
tionen�c roreslo-g da. ,1 l l'roce11 l hegr�l'nsn ingen. ror 
saa vidt den skulde staa ul'ornnd1·el, kun maatle gælde 
Lo11nin.ger indtil 900 Kr. (delvis beskæftigede Tjenc
sleniænd). ✓ 

Efter nogen OYe1·vejelse erkl:l'rede Fi nansmi 11 istc
rer1 paa Hegeringens \'egnl'. at man ikke 'kunde ind
gaa herpaa, rordi der i Hegeringen var fuld E11ighecl 
hed 0111. al den samlede l 'd.gif't absolut ikke maaLll' 
ron,.ges yderligere,, og alcnl' cle11 Omstændighed hin, 
rlrede at imødekomme Kravet. 

Organisationerne fandt vecllilivende Procenthegræns
ningen uantagelig og tilbod deref'ler. 11aar ikke St,1-
ten vilde bære O111kostningerne vecl at hæve cle1111e 
Uret, at kompensere \lerud-gif'Len clervccl, at Supple
mentstilla�get. :e11dres rra henholdsvis 125 og 7.j 1,r. 
til 120 og 70 Kr. 

finansministeren Yilde hereftrr love al ændrc Pro
ce11tbegrænsni1;gen i Overenss'temmelse hermed. 

Konsejlspr:l'sidenten spurgte derefter. om Tje11esl1.!-
111ænclene herefter kunde erkla-re sig tilfredse med 
Forsl.a.get. hvortil Organisationernes Repncsentanll'r 
sn1rede :11'-gjorl :\ e .i! Tjenestemændene vilde ,·cd
bliYe1Hlc finde, at Forslaget yar utilfredsstillende, 111t'JJ 
man indsa�1 ertrr den l lolclni11.g. Regeringen havde ind
taget, det 11111ulige i al ko111111e videre. af hvilken 
(;rund man vilde acq11icseere ved 17orslagel. l<.on
sejlspræsidenlen forlangte heller ikke. at der skulde 
herske ,,.Julestemning'- blandt Tjenestenrn:ndeuc, men 
gik ud fr�1, al der rnr opriaaet Enighed om For-

,. 

• 



202 

sl�et, saaledes som det nu maatle foreligge, hvil
ket Organisationerne bekræftede. 

I forhanclli ngerne deltog pa.1 Hegeri ngens Y egne 
samtlige Dage Konsejlspræsidenl Z a il 1 e og· fim111s
minister. Dr. phil. B r a n d e s  sa111t Generaltolddirek
tør M i  C h. ·KO e f O e cl. 

· Paa Or-ganisationernes \'egne dPltog:
For Je r n  il a n e r  o r e  11 i 11 g en: Stationsrorstander

N. C. Henriksen ocr Tn1f'ikassislent l-logsgaanl.
For Da n s k J\o s t ro r e 11 i 11 g: l'ostkonlrulør Axel

:\'ielscn og Postekspedient .\. C. Fabricius. (Forsl
nævnle i \'Lndcl den 3. Oktober remplaceret ..il' Post
n1esler Otto Larsen). 

For U a n  s k T e 1 e .g r a r ro r l' 11 i 11 g: OYerlelcgra
fist Klenu og Telegral'ist I.. I'. Jensen. 

For D e n  cl a 11 s k c T o J cl l' la I s f u r e  11 i 11 "': Tolcl
konlrullor llalland og Toldassislcnl l;ro11\'9ld. 

Fo1· D a n s  k Lo k o 111 o t i  v 111 a II d s ro r e  11 i11 g: 
I .oku111otiYl'orcr \L ;\Jorteusen. 

For Da n s k  J e 1· n I> a 11 c I' o r iJ u 11 d: 1:orrct11i11gs-
forer Ch. Petersen og Togl>cljcnl 

For D a n s k P o s t r o r b u n d : 
og Landpostbud Kr. Pedersen. 

l{odevang. 
l'ostbucl Budsko,· 

For U a n  s k T e  1 c g  r a I' ro r I> u 11 d: Telegral'bull 
Bryn og Te[cgr,1r.1rbejdcr Ch. llanse11. 

For To l d  ror:, be t j e n  t ro r e n i li g e  li: o,·ertold
rorsbetjcnt .\. C. Andersen og Horsl>etjcnt .lohnsen. 

l el rølgende Nr. vil Kredsl'orm.elldenc l'rcms,cttc
dere; Syn µaa det opnaaedc Resultat, µaa den Tak
tik, der lutr væ1·ct ført i Anledning af Oyrtidslilla:gs
sagen og µaa Situationen i Almindelighed. 

c:::c>c:::,�c:::><::>c::ic::::>:::::::x::>C:::c::::><::)fjc>�c:::>c:x::::x::>c:::>c>C::::C:>C::,C::, 

Hver Dag kan have Bud efter Dig f. 

Hjælpefonden kun een Gang om Aaret 

1 I 

Fra Rigsdagen. 

Finanslovforslaget 19·s-19. 

Tirsdag den 2. Oktober rremlagde Finans111i11islcr 
Brandes Forslag til Finans(0Y ror f,"i11a11saaret I. . .\pril 
1918 - :11. .\lads Hl19. 1.odorslagel uch·iscr en lnd
L:l;gt ar 192,li(i7,lli0 Kr. 70 k)rc. Cll l'dgil'l ar 130,01:'i,7.i!) 
Kr. 09 Ore. 11 crli I kommer yderligere Ind ta:gler pa�1 
2_511,27:l l�r. 8!) Øre og l'dgil'ter paa 18,l:-l7.lWi Kr. 
81 Øre. 

Fi na11slovl'orslagl'l ud vise1· et. O,·erskud al.· 50 \I ill., 
og so111 Fi11ansmi11islercn 1Ldtalte_ 11,·is \'erde11skrigc11 
var opliorl inden I. .\pril, vilde . -\aret Hl18-Hl va:re 
et o,·ermaadc 111,erkeligl . .\:1r. -

\'i skal lier ikke komme nærmere ind paa Fi11a11s
minisler11s Tale eller 1:orslaget, men indskrænke os til 

" 

. 

kort at referere, lwad Forslaget indeholder Yeclro-
1 rende Statsbanerne. 

Statsbanerne. 

P e r s o n  b e I' o r d  r i  n g. I 1916-17 udgjorde den 
regnskabsmæssige lndlægt ar f 1ersonberordri11gcn ca. 
::ll,589,000 Kr. Personi11dlægte11 har i en Del af .\arcl 
1917 været ncdadgaacnde. :'Iran paaregner dog om
trent samme fndtægl i Fi1iansaarct 1918-19, som i
1916-17 - 31,500,000 Kr. 

. 

Go d s- o g  K r  e a t u r  b e I' o r cl r i n g. Den regn
skabsmæssi,ge Indtægt ar Gods- og Kreaturbefordringen 
udgjorde i 1916-17 ca. -10,129,000 Kr. Ogsaa Jndlmg
ten ror Bel'ordring ar Gods 111. m. er nedadcraac11de 
og anslaas derl'or kun. til :-l5,000,000 Kr. 

Indt�egt ved Postbefordring og andre mindre Ind
tægter ans]aas til ca. 2 �·[ill. Kr. 

Oril'lsudgifterne m. 111. anslaas til ca. 59 i\Iill. Kr. 
J\'aar Afskrivning paa Anlægskapita_l ca. 317 Mill. Kr. 
foreta,ges, vil det budgetterede Over ·kud fol'\'entes al 
blive ca. 7,489,702 Kr. 

Al' Fi nanslove11 fremgaar i ovrigt l'olgencle: 
Ge n e r a  1 di r c k t o r a  te I. Der foreslaas opret-

tet en ny· tilling i 23. Lo11ningsklassc som B I�, s
n i n  g s- o g  Op v a r 111 n .i n g s i n g c n i u r. - Der fore
slaas oprettet en ny Stilling som Køre p 1 a II s b e
r e.g n c r i 20. Lønningsklasse. 

Samtli,ge Fuldmægtig og lnge11iorassistc11ler i Ge
neraldirektoratets Kontorer, der er i l7: Lo11nings
klasse, ønsker man i Li-ghecl med PosL,·æse11els. op
rykket i 18 Lonningsklassc saml tillagt de ar dem, 
der fungerer som Kontorchel'e11s Stecll'oi-træder cl Ho
norar paa 600 Kr. 

Der ønskes en F u l d  m æ ,g t i  g 111 e r  c i 2. T r a I' i k
k o n t o r. \'ed Vognal'reg11inge11 i Tral'ikal'delingen er 
l'oreslaaet oprettet en Stilling som Ov e r  a s  s i s t e n  l 
ar 2. Gr a d, en l i g n e  n d c S t i  11 i II g l'oreslaas op
rettet i I. Tarifkontor. 

En Assistent i Generalsekrelarialel ull(lcr 1-1. Lon
ningsklasse har siden 1. April L9l7 rung. som r:uld
mæ.gtig, hvorfor det l'orcslaas at yde ham el \"eder
la-g, der svarer til Forskellen 111ellc111 hans 11unc
re11cle Løn og Lø1111i11.gen som Fulcl111ct·glig, idel 111an 
forbeholder sig eYenluell el'Ler senere erltvcn·et en
delig Bevilling at kunde ansa:tle veclku111111c11de l'a:,L 
med Anciennitet l'ra l. April L917. 

For S ø  I' a r t s  væs e n e t  er ingen v:esc11Lligc For
andringer roreslaaet. 

T i  J \'ær k s t e d s  t .i c 1n e s  t e  11. I Li,ghecl 111ed lwad 
der er Till'ældet ,·ed Centralværkslede( i K_johenhavn 
<111sker man ansat en Ingeniørassistent Lil .\ssi la11ec 
for Bestyreren af Centralv,erksledernt i .\arlHis. 

Lønstigningen - særlig . -\kkord�irhejdc - indenfor 
Industrien, der ogsaa er bestemmende l'or de \'ecler
la,g, som ved Statsbanerne ydes \'ærkstedsperso11alc1, 
har i den Grad f'orskudl Stillingen l'or \læ1·k111estre11c, 
der ikke arbejder i Akkord, navnli-g i Forhold til del 
Personale, for hvilket Værkmestrene er ,\rbcjclsledere. 
og hvorl'ra de rekruteres, at en stor Ocl af l-laa11d
værkerne og Arbejdsmændene nu har hojere Lon 
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end en Værkmester selv med bet�·delig Anciennitet. 
Som Følge herar er Vanskelighederne Yed at finde 
egnede Kræfter til Besættelse af Værkmesterstillingen 
tiltaget saaledes, at en Forbedring al' disses Kaar 
er paatrængende nødvendig. l"nder Hensyn. hertil l'ore
slaas der ydet s a m t 1 i -g e V æ T k m e s t r e  et mid
lerlidi,gt personligt Tillæg p a a 2 0 0 K r. a a r  I i g t i  1 
h v e r. 

Der foreslaas oprettet en ny Post som Konstruk
tør ved hvert ar Maskinværkstederne i Kjøbenhavn ocr 
Aarhus. 

I Re,g n s k a b s v æ s e n e t foreslaas oprettet en ny 
Stilling under 20. Lønningsklasse som "Billet- og Blan
ketforvalter". Stillingen som Forstander for "Billet
og Blanketrorvaltningen" bortl'alder. 

Til Revisionskontorerne ønskes 3 0 v e  r a s si s t e n
t e r a f 2. G r a d. 

D i s t r i  k t e r  n e. Der onskes en Fuldmægtig af 
18. Lønningsklasse til Medhjælp for Tral'iktjenesten
i 3. Distrikt.

Ved hvert af Distrikternes Maskintjeneste er an
sat en Ingeniørassistent al' 17 Lonningsklasse. Da 
disse udfører et selvstændigt Arbejde aJ ekspederende 
Art, og under vedkommende i\f.askiningeniørs Forfald 
er Distriktschefens nærmeste .Medhjælp og Stedfor
træder ved Ledelsen ar Distrikternes Maskintjeneste, 
foreslaar man Stillingen henført til 18. Lønnin-gsklasse. 

De to Overassistenter af 1. Grad, der er beskæf
tiget med Tilsyn af Stykgodsbefordringen, og hvis 
Arbejde er af den Vigtighed, at man har under Over
vejelse i Stedet for de nævnte ·overassistentposter at 
søge oprettet tvende Stillinger i hojere Grad, men 
da Sagen ikke for Tiden egner sig til at løses paa ·denne 
Maade, mener man at· Billighed taler for, at der 
som midlertidig Ordning tillægges hver af de paa
gældende et aarligt Honora1, paa 300 Kr. 

T r aJ i k t j e n e s  t e n. Jellinge Holdeplads fure
slaas oprykket til Station i 15. Lønningsklasse, og 
Holdepladsens Stationsmester oprykkes til Stations
forstander i 15. Lønningsklasse. 

Tallet ar Godsekspeditører forøges med 3 (Kalund
borg, Køge og Ringsted). 

Aarhus H., Langaa og Skanderhorg skal have en 
Overassistent mere, li-gele<les onskes Overas i tenter 
til Roskilde, Helsingør, Korsor, 1\' yborg, Randers; Hor
sens, Masnedo, Silkeborg, Klampenborg samt til Kasse
og H.egnskabsvæsenet paa Vamdrup St. og til Gods
ekspeditionerne i Odense og Aarhus H. 

Pakhusformændenes An tal foreslaas forøget med 2 
til Randers og Kolding. 

0 v e  r_p o r tør e r  a I' 1. G r a d  foreslaas forøget 
rrled/ 6 til Kbh. Personbanegaard, Lampisteriet og Gods
plads, til Blikkensla,gerværkstedet i Aarhus·, til Skan
derbor,g, Odense, Lunderskov og Vamdrup. 

Der l'oreslaas o p r e  t t e  t 1 5 n y  P o s t e  r som 
0 v e r p  o r tør e r  a f  2. G r a cl, til Kbh. Gb., Nørre
bro, Horsens, Varde, Assens, Kolding, Vejen; Vejle N.;
Brande, Vibor,g, Skive, Silkeborg og Herning. 

T o ,g t j e n e s t e n. Togførernes Antal forøges med 
24, og Togbetjentenes med 55. Det samlede Antal 

, 

Togførere og Togbetjente bliver derfor 328 og 1 t 32. 
I B a n e t j e n e s t e n  er ingen væsentlige Foran

dringer foreslaaet, det samme gælder Telegral' og Si•r
naltjenesten. 

M a s k i n t j e n e s t eh. Tallet ar Lokomolirn1eslre 
foreslaas forøget me<l 2 - til Kbh. Gh. og I .angaa, 
Lokomotivformændenes Tal nedsættes samtidig med 2. 

Af de samme Grunde som er anfort ror Værl,mistre
nes Vedkommende l'oreslaas del at yde hver ar \'og11-
opsynsmændene et 111idlertidi-•1t Løntillæg paa 200 Kr. 

Tallet for Lokomotivførere og Lokomotivr_vrhoderc 
er for Finansaaret 1917-18 opfort med henholdsvis 
678 og 927. Disse Tal· er foreslaaer forogede med 
henholdsvis 21 og 26, dels som Følge af den pad
regnede almindeli-ge Trafikstigning, dels ror at man 
efterhaanclen kan blive sat i Stand til al gennem
føre de Regler l'or Lokomotivpersonalets Tjeneste
tid, som man har udfærdiget efter rorudgaaet For
handling med Lokomotivpersonaalets Organisation .. 
jfr. Rigsdagslidende for I 916-17, Tillæg B., · p. 82H 
-832. Til det sidstnævnte Formaal er beregnet c11
Forngelse af 1 ,1 Lo k o m  o t i  v f ø r e r e  og J\J L o
k o m  o t i  v f y r bød e r e. Det samlede Antal Loko
lflotivførere og Lokomotivl'yrbødere bliver derfor 69fJ
Lokomotivl'ørere og 953 Lokomotivfyrborlere.

Som Fæ 11 e s  u d g  i f t e r  v e cl D r i r t e  n er en 
Række opførte, navnlig lægger man '.\[ærke til de mange 
Erstatnin,ger og Understotteiser, som Folgc ar Til
skadekomst o. a. 1. 

Til Oprettelse ar et Jernbanemusæum onskes ;iQQ 

Kr., idet der anl'ores: Gennem en Aa 1-række har men 
indenfor Statsbanernes Afdelinger bestræbt sig for 
at samle og opbevare saadanne Genstande, Model
ler, Tegninger, Fotografier, faglige Tryksager m. v., 
som kan bidra,ge til Belysning af Banernes Indret
ning og Virksomhed gennem Tiderne. Da man for
mener, at Tilvejebringelsen ar en saadan Samling, 
i Ughecl med de allerede eksisterende Samlinger ved
rørende henholdsvis Postvæsen og Toldvæsen, vilde 
være af betydelig Interesse, og da Statsbanerne ofLe 
har følt Sa vn�t ved ikke at have et Beløb til Raa
dighe<l Lil Erhvervelse· af saadanne Genstande, som 
kun ved Køb kunde komme i Banernes Besiddelse, 
fore�laas der beyi]get et aarligt Beløb af 500 Kr" 
hvorved man vilde blive i Stand til at afholde t..;cl
gifterne ved Indsamling, Opbevaring og Rubricering 
af de tilstedeværende Genstande m. m. samt til ny 
Erhvervelser. -

An 1 æ g  m. m. Til Udvidelse af Ilgodsvarehuset 
paa Købh. Godsbanegaarcl ønskes 30,000 Kr. Til Sik
ring al' den la ve Bane for Godstog til og fra Øster
bro St. kræves 20,000 Kr. Til Udvidelse af Frq
densbor-g St. 83,000 Kr. Til Udvidelse af Vraa St. 
72,000 Kr. Til Udvidelse af Brande St. 63,200 Kr. ':rn
Anlæg af et 2. Spor paa Banestrækningen Taulov
Lunderskov (5. Bidra-g) 70,000 Kr. Til Udvidelse af 
Kolding St. 50,000 Kr. Til almindelig· Udvidelse af 
Kbh. Godsbanegaard 400,000 Kr. Til Udvidelse af 
Maskinafdelingens Centralværksted i Købh. 400,000 Kr. 
Til Udvidelse ar Horsens Station 50,000 Kr. Til Ud-
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videlse af Struer St. 20,000 Kr. Til Foranstaltninger
mod Snela.g paa Banen 85,000 Kr. Til Forogelse al°
det rullende :\lateriel 119,000 Kr. 9 Stk. Postpakvogne, 
30 Stk. Al'kølin,gs\'Ogne til Fiskebefordring og 2 Sne
plove. Sneplo·vene er bestemt til Brande og Skjern. 
Til Forøgelse ar Bæreevnen ror Godsvogne 50,000 Kr. 
Til Foro.gelse ar .\mbulam:emalel'iel 41,000 Kr. Til 
Anlæg ar Jernbane I'ra runder til Bramminge 741,000 
I<r. Til .Jernbane rra Skjern til Videbæk 100,000 Kr. 
Til Anlæg ar Jernbane fra :\"a:stYed til Hillerød 100,000 
Kroner. 

Aud i tø ri n �t i t u ti o 11 en koster 9,116 Kr., u,g 
Jernbaneraadct 6000 Kr. 

Anlægskapilalen er beregnet saaledes, at der til 
denne� regnskabsmæssigl opgjorte Belob pr. 31. Marts 
J9l7 307,245,309 Kr. 84 Øre er lagt den Sum. cter 
i Finansloven rur Finansaarel 1917-18 er opført til 
Forø,gelse ar den i Statsbanerne indeslaaende Kapi
tal 9,642,010 Kr., ll\'orel'lcr Beløbet er afrundet til 
316,900,000 Kr. 

,,Dick." 

satte, en pæn lille Lønningslovsrevi ·ion. 
Det glæder os meget al se, at man fra Slals
buneleclelsens Side anser del for urimeligt, al 
Statsbanernes T,ienestemænrl stil les ringere 
end Posl\·æsenets, og al man af den (�rund 
fo'reslaar samtlige Fuldmægtige og lngeniør
asstslenter oprykket fra 17. til 18. Lønnings
klasse, men ikke nok med del, ogsaa kan vide 
at skaffe flere aJ' disse Mennesker et lille Ho
norar paa 600 Kr. aarlig, da saadanne Ho
norarer findes ved Postvæsenet. 

Selvfølgelig - er ligestillede ansalte·i Post
væsenels Generaldirekloral stillet gunsligen.: 
end Statsbanernes, bør naturligvis et saaclanl 

. Forhold ændres, og vi er ganske enig med 
Generaldirektoratet i, at det er mimeligt, at 
Statsbanernes Tjenestemænd skal stilles rin
gere; men vi kan endnu erindre, al det sam-

C:X::X::>C>CX::X::>C>C><::X:�!lc:::,<:><::X::><:><:><:::X:k::>C>C::>C>=�=I 

For I Kror;ie aarlig sikrer Du Dig Støtte og I 
Hjælp, om Uheld eller Ulykke rammer Dig I 

me Synspunkt ikke rigtig var til Stede i For
a�1ret, da der "forhandledes" om Dag- og 
Timepengene. Da fandt Generalsekretæren 
det ikke urimel igl, at Post':æsenets Tjeneste-

Nogle Finanslovsbetragtninger. 

Det er altid med en vis Interesse, Orga
nisationerne modtager I: ina 11slovens Forelæg
gelse. Igennem de Krav, der her fremsættes. 
danner sig ligesomet Spejlbillede af denAaml, 
de Tendenser, som præger den højeste Ad
ministrationsledelse. 

Den Sparetendens, navnlig paa Personale, 
de·r gennem den Ambl'ske Periode var den 
mest frem træd ende, er I igesorn, nogel at'lastel 
ved de sidste Finanslove, uden at man dog 
derfor kan drage den Slutning, at den Ander
sen-Alslrup'skc Aand er mere storslaaet, thi, 
hele Omorganisationen af Sti'ltsbanerne maatte 
naturligvis kræve sin Del, og heri var saa
ledes den nuværende Generaldirektør uden 
Ansvar, da Loven var vedtaget ved hans An
sættelse. 

Denne Finanslov H:l18-19 maa, hvad Kra
vene for Statsbanerne angaar derfor blive den 
første Finanslov, som man med Rette kan 
give den nuværende Generaldirektør Ansvar 
for. Lad os derfor se J idl paa de fremsatte 
Krav. 

For Generaldirekloratets Vedkommende 
foregaar der for en stor Del af de der an-

mænd fik en langl gunstigere Beregnings
I maade for. dkommando, end Statsbanernes; 
•1 skulde de Fores Lill inger, Personulels Repræ

sentanter den Gang gjorde, have hafl til Følge, 
at Generalsekretæren er bleven mere for
staaende, lrnaber vi paa, al han, som er Gene
raldirektørens lløjre Haand, vil foranledige, 
at Generaldirektøren lader saadannc rell'æ1·-

1 dige Opfattelser komme andre Lil Gode end 
Gener·aldirekloratets Fuldmægtige og Inge
Il iørassistenter. 

Men denne lille Lønnningsrevision, der saa
ledes foregaar i Gencraldirekloralets K.onlo
rer, foregaar ogsaa for enkelte andre paa den 
�[aade, al man ved al give andre Slil lings
llelegnel.ser, fører Emliedsmænd op i højere 
Lønningsklasser, del e1· sauledes Tilfældet for 
en Belysnings- og Opvarmningsi'ngeniør. -

· en Qyerassistcnt føres op i 20. Lønningskl. og
kaldesKøreplansberegncr, SliUingen som For
slander ar Billcl og Blanketforvaltningen horl
falder; men en ny Stilling i 20. Lønningsklasse
oprettes og kaldes nu "Billcl og Blankclt'o1·
valter" o. s. v. - Da nu lngeniørassistcn
lerne i Generaldirektoratet faar Lønningslov
revision, vil del være uheldigt, om ikke og
saa deres Kolleger i Distrikterne blev be
handlet paa samme Maade, og del glæder os

I' 
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derfor at kunne konstatere, at de ved Di
strikternes Maskintjenestc ansalle Ingeniør
assistenter af 17. Lønningsklasse paa Grund 
af s e l v s l æ n d i g t  A r b e j d e  ogsaa opryk
kes i 18. Lønningsklasse. 

Generaldirektøren er virk�lig en human 
Mand for Embedsmændene; men hvorfor fin
des der ikke noget paa Finansloven, der kunde 
give de Lokomotivmænd mere i Løn (vi har 
jo søgl om det), der udfører s e  l v s tæn d i g t 
D e p o t f o r s t a n d e r t j ene s t e. Eller hvad 
mener Generaldirektøren om alle de Lokomo
tivfyrbødere, der gennem en Aan-ække ud
fører s e 1 v s t æ n d  i g t A r b c j cl e som Ha11-
gerfører. - Men Finansloven er jo ikke fær
dig med de nu fremsalte Krav, vi til lader 
os at haabe paa, aLGe11eraldirektøren til 2. 
eller 3. Behandling vil søge-Forandringer for 
de underordnede Tjenestemænd, der i L)ghed 
med Ingeniørassistenterne udfører s e l v  -
s t æ n d i g t A r b e j  d e. 

Forskellige Hon(?rarer ydes der paa Finans
loven; saaledes er det værd at lægge Mærke 
til et bestemt Tilfælde, som forhaabenllig be
tyder en ny og for Hesten fuldt retfærdig 
Behandling åf Tjeneslemæncl, der. udfører 
overordnedes Arbejde. En Assistent i Gene
ralsekretariatet har siden 1. April 1917 fun
geret som ·Fuldmægtig. Da man ikke, kan 
overse, om Oprettelsen af en ny fast Fuld
mægtigstilling vedblivende vil vise sig nødven
dig, foreslaas der indtil videre tillagt den paa
gældende Assistent et Vederlag, svarende til 
Forskellen mellem hans nuvæn.=mde Lønning 
og Lønningen som Fuldmæglig, frtcl man for
beholder sig evenluelt e�ter senere erhver
vet endelig Bevilling at kunde ansætte ved
kommende fast med Anciennitet fra 1. April 
1917. 

Vi vil haabe, at dette retfærclige Forbehold 
maa komme til at række ud over General-· 
sekrelariatet til alle de Tjeneslemænd, der 
befinder sig i lignende Forhold som ovenfor 
omtalte Assistent. -
. Saa ønsker man tillagt samtlige Værkmestre 
og Vognopsynsmænd el personligt Tillæg af 
200 Kr. Vi vil ha.abe for disse Mennesker, 
at det vil lykkes Generaldirekløren og Mini
steren at bjerge disse 200 Kr. igennem Rigs
dagen; men vi tror det ikke. Konsekvensen 

bliver sikkert alvorlig, alle de der rekrut
teres fra Værkstederne vil næppe rolig se hel'
paa; thi en Værkmester f. Eks. paa ældsle 

, Løn kan Lønforholclet med Haandvæ,·kcrnc 
og Arbejdsmænd jo ikke paa,·irke. - Nej Sa
gen er den, at Lønninngsloven er laabel ig. 
Hvad skal der dog være 1. og- 2. Grads \'æl'k
mestrc og l. og 2. Grads Vognopsynsmæncl fol'. 
Een Lønklasse og saaLedes al den der ud
nævnes faar det Løntrin, der Jigger umidrlcl-
bart over hans lndtægl ved I· orfremmelscn, 
saa er man ude over alle disse bnormileter, 
som opstaar. -

Af andre . Krav paa Finansloven maa vi øn
ske Assistenterne Lil Lykke med alle de mange 
ny Overassistentpladser og de enkelte Fuld
mægligpladser. 

Ser vi derfra paa Krav, der kommer· del 
store Gros af Tjenestemænd Lil Gode, er de 
virkelig beskedne. For vorl egel Vedkom
mende havde vi venlet mere, navniig Ul Tje
nestetidsreguleringen, thi Tidspunkt�l er gen
stigt nu for at antage og sikre sig de bedsl 
skikkede unge Mænd til Lokomotivljencsten. 
Dette Tidspunkt synes man at overse. Vi vilde 
nødig møde en force majeure Siluation 2 Aar 
_efter Krigens Ophør, fordi man ikke fra rette 
Sted paa rette Tid sikrede sig dygtigt Mand
skab. 

Det glæder os at se Kravel om de 500 Kr. 
til et Jernbanemusæum, vi kunde have øn
sket, at de 500 'Kr. var 1000 Kr., saaledes at 
.Jernbanepersonalet i en ikke for fjern Frem
tid kunde glæde sig ved at se en saadan in
teressant Samling. 

Endelig beklager vi, al man ikke har kr._-e
vet flere Penge anvendl Lil ny Anlæg, eud 
Tilfældet er; men Rigsdagen præger sandsyn
ligvis paa Grund af .Tiderne disse Krav. -

All i All maa vi sige, al Generaldirektørens 
Finanslov til 1. Behancl I ing er stærkt prægel 
af Embedsmand Interessers Varetagel�e. 

=====!iie>=� 

Den, der ønsker at styrke Sammenslutningen 

mellem Lokomotivmændene, er Medlem af 

H,TÆLPEFONDEN 
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Sikkerhedskommissionen. 

End e lig. 

Den Kommission Ministeren f. off. Arbejder 
umiddel.harl efter Brammi.11crc't1lykken i 1913 

nedsatte, Lil ndersøgelse af Sikkerheden pan 
de danske Statsbaner, har afsl ullel sil Ar
bejde, og Betænknincren kan ventes afgive( 
i Slutningen af Aaret. 

Til Medlemmerne 
af Dansk Lokotivmands Forening! 

r Anledning ar. at Del l'orenerle \'el.gorcnhccls-Scl
skab i Løbet al' Oktob'er .\l'aaned udleverer . kemaer 
lil Ansø.gning 0111 Optagelse i Frederik Barl'ocls i\lincle
skole, onsker underskrevne Skoleinspektor herved 
gerne at bringe til Organisationen, .\redJcmmers Kund
skab, at clen11e kole, der blev oprettet 183�, iden 
Aarot 1885 aarli-g optager 16 velbegavede kobenhavnske 
Drwge i 9-10 Aars Aldere11 l'or ge1rnem seks etaarigc 
Ehtsse; a fore dem gratis frem til Præliminæreks·1-
men. 

kolen ønsker derved bl. a. at være til Hjælp for 
saadanne Hjem, som har økonomiske Vanskeligheder 
ved at skaffe deres Børn en ndervi nin•", der sva
rer til Forældrenes Stand og tilling og egen kolc
dannelse, og det er Skolekomiteen klart, at snadanne 
Vanskeligheder meget ofte l'indes i cle Hjem, 'hyor 
Husfaderens afmaalte Lønning ikke har kunnet folge 
Forretningslivets opadgaaende Konjunkturer, og hvor 
maaske desuden et stort Bornetal eller Forsor.<1erens 
lidHge Bortgang truer med at hidfore en sorial Sænk
ning ar Hjemmet. 

Del vil derfor være Skolekomiteen en Glæde, om 
en væsentlig Del af de .\nsogninger, som aarlig ind
gaar til kolen maatte fremkomme fra saadanne Hjem, 
og Skolekomit�en er betænkt paa, for de Ansøgningers 
Vedkommende der indsendes fra tatens og Kom
munens Emb�dsmænd og deres Enker, at forlænge 
lnd,givelsesfristen til den 1. December, i hvis nær
mest paafølgendc Dage Optagelse prøven afholdes. 

Skemaer udleveres og nærmere Oplysninger faas 
paa kolens Kontor, da,alig aabent indtil Kl. 4. 

Ærbødigst 
J. Fi n k-J e ns e n.

Til Medlemslisten. 

Overført fra D. S. ai� M. F. 

A. Terkelsen, Kbh. ,b .. A. E. Eisenbirhlcr, Kh.
Gb., Chr. i\lichelscn, Brande. 

Glem ikke at sende nødvendige Meddelelser 

til Hovedbestyrelsen og Bladet 

Ødelæggelsen paa de tyske Skibsmaskiner i 

Amerika. 

Paa de tyske kibe, der hidtil havde værel inler-
1 neret i amerikanske Havne, O" som ved Krigserk)a•

ringen fra Amerika ,,overloges" ar U. S. A .. raneiles 
Maskineriet for en stor Del odelagt, og der har ofte 
været Diskussion om, hvorledes denne Odrlæggelsr 
var iværksat og hvor omfattende cten var. 

I det alne�·ilrnnske Blad Scienlil'i · Ameriean l'indcs 
nu nogle Fotogral"ier, der er tagel ar Cylindre og 
Gliderlms ·er fra den tyske Kæmpedamper ,,l<611ig Vil
helm II." paa Brooklyn Værfte,t, og de viser, med 
hvilken Grundighed Tyskerne onsaa her er l'arel frem. 

Ved l'orste Øjekast skulde man tro. at Cylindrene 
havde været beskudt med svære Projektiler; store 

tykker af Cylindervæ<1<1ene er brudt bort, ligesom 
den hal vcylindriske Yderside al' Sterv peJ crliderkassen 
fuldstændig er prængt bort. 

,,Arbejdet" s�r ud til al være foretaget ved Hjælp 
af svære Forhamre og inddrevne taalkiler, og er 
saa udmærket udfort at man skulde tro, i\laskin
delene udgjorde en st�r Brokka · e i et Sloberi; men 
de amerikanske \'ærfler har dog været i tand Lil, 
uden Tegninger, at fremstille de nodvendi.ge .\loclcl
ler, saaledes at nye løbninger er lilvejebragl, Yecl 
forceret rbejde, saavel Dag som i\at. og rlere af 
de ødelagte Skibsmaskiner er a I lerede ru ldstændig 
istand at. o_g som de amerikan ·ke Blade ondskabs
fuldt tilføjer, i fuld Gang i deres kibe, med at lil
l'øre de Allieretle Forsyninger. 

( ' 
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Samlet f0rsikringsbestand ! III Godt økonomisk Nyt_!__ 

H A F N I A over 275 Milt. Kr. Klir1gry Sæbespaaner. 
Saml ed<� Garanti midler Den meSt økonomisk og letteste Maade at bruge Hushold

over 75 Milt. Kr. ningssæb_e paa. faas overalt.
------

r�-sug-,r t1dif Serl-ViMhan-dei �--y�st�f ijf OS··�tOiB}S�US .. 
10 Hyskenstræde 10 : 15, Absalonsgade 15, 

: bør være Deres FODTØJ == DANSK CALORIC PUNSCH ::---=- mrk. P. S. A. I : Leverandør i 
forla,ng den - faas overalt. : Forretningen grundlagt 1879.

________________________ ... 

NøPPebros Vinimport Nørrebrogade _178.
ROBERT BERTHELSEN Tlf. Taga t 300 

Stort Lager af Is te K I as ses V in e & S p ir itu os a. - - Bi 11 i g s te Priser. 
-------------------------

H U S K ! CHRISTIAN SCHERF Herrelingeri � 

···································· 

tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgade 69, 

Konsultation fra 10-7 Tlf. Vester 905 x
Hele Tandsæt fra 20 Kr. 

Stort Udvalg i Manchetskjorter, Undertøj, ai4 Ældre Tænder omsættes billigt, Plom-
lfatte, Slips, R.el!nfrakker, Motorfrakker- � bering og Tandudtrækning, Moderate

Priser, Bedøvelse hver Dag Kl. 2,
N Ø R R E B R O G A D E I 6 4. c::;; Reparation udføres paa faa Timer,

B em·æ rkl Mod Forevisning af Medlemskort erholdes 5 pr.t, Rabat. � Jernbanefunktio nærer indr. 5 pCt. 
----------------------------------------

� 

Brude-Udstyr 
er Creme & Goldschmidt's Specialitet oq kan ingen Steder 
købes bedre og billigere. 

Tiaar der Landet over findes Tusinder af Fijem. 
hvortil Creme & Goldschmidt har leveret Udstvret. saa 
skvldes dette 

den aldrig S\Jigtende Holdbarhed i Brug. 
der stedse har været kende.tegnet paa F abrikernes \7arer 

\/i anbefaler det ærede Publikum at gøre deres 
Indkøb nu, idet \/anskelighederne ved Indførelse af Raa
materialer snart vil være uoverkommelige. 

Kontant Salg til Fabrikspriser. 

Crome & Goldschmidt 

Ud1eaar ! Gange maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn B. I'lf. Vester 2895 v.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Teicnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

Annonce-Ekspedftio�eri 
J for Kj0b�nhavn: C. Hansen, Sommerstedgade 222, Telefon Vester 4011., , for Provinsen: L Raanauhen, Hans Tausensgade 14, Odense. Telefon 2288.
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