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Dansk Lokomotivmands 

Forening. Kjøbenhavn, 5. September 1918. 

Til 

Lønningskommissionen a,f 1917. 

Under Henvisning til den i Andragende fra Centralorganisationen for Embedsklasserne af 
30. August d. A. anførte Slutbemærkning, tillader Dansk Lokomotivmands forening sig at fremsætte
overfor den højtærede Kommission nedenstaaende Lønningsforslag, der indeholder Organisationens 
Ønsker vedrørende Lønninger m. m. af Statsbanernes Lokomotivpersonale. 

Organisationen fremsendte i Marts 1918. en Skrivelse til den højtærede Lønningskommission, 
hvori vi i 3 Hovedpunkter nærmere redegjorde for Lokomotivpersonalets Ønsker med den forestaaende 
Revision af Lønningslovene for Øje. 

Med Hensyn til "Størrelsen af Lønnen blev dette ikke nærmere omtalt, idet Organis,ationen paa 
daværende Tidspun�t ikke fandt det betimeligt. 

. Dette Tidspunkt mener Organisationen nu at være inde, idet man formoder, at Arbejdet indenfor 
Lønningskommissionen er saa fremskreden, at Kommissionen staar over for at behandle Spørgsmaalet 
oin Lønningernes fastsættelse. 

I forannævnte Skrivelse har vi i Afsnittet .Fremstilling af, hvor Lokomotivpersonalets Lønninger 
burde ligge", udførlig redegjort for de Kvalifikationer, der kræves for at blive ansat som Lokomotiv
fyrbøder (Lokomotiy:maskinist) for senere at kunne forfremmes til Lokott1otiyfører. 

Under 31. Januar d. A. har Centralorganisationen for Embedskl3sserne tilstillet Løningskommis
sionen et Andragende med et Udkast til Klassificering af Embedsklasserne og af hvilken det blandt 
andet fremgaar at nedennævnte Tjenestemænd under ?tatsbanernes klassificeres .saaledes: 
.

GRUPPE 
" 

p 

r. 

a. 
b. 
C. 

d. 

\ 

Lokomotivførere, Ranger- og Pakhusmestre. 
Tegnere, Styrmænd, Maskinassistenter og akademisk udannede Assistenter. 
Vognopsynsmænd, Togførere, Stationsmestre, Ranger- og Pakhusformænd, Brofogder. 
Vognopsynsmænd af 2. Grad og Lokomotivfyrbødere (Lokomotivmaskinister). 

Pa Principet i denne Ordning gik ud paa en Sammendragning af Lønningsklasserne, kunne det 
ikke 1:,tra.k� s�s, hvor Lo�ornotivførerne og de med dem sidesHllede burde anbringes., 

, 

I 
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Vort tidligere ved foregaaende Lønningslovrevisioner fremsatte Ønske om Gruppering med Værk-= 
mestre af 2den Grad ved Statsbanerne, nærer vi fremdeles, og forventer' 'Organisationen, at den 
Sammendragning af Lønningsklasserne, den højtærede Kommission paatænker, vil medføre,· at Lokomotiv
førernes Plads bliver i samme Lønningsgruppe som Værkmestre af 2den Grad ved Statsbanerne, fordi 
vore Fagkundskaber og Uddannelse er ens, og fordi den Kyndighed som Arbejdsleder, der forlanges 
af Værkmesteren, i Virkeligheden fµldstændig opvejes af det Arbejdets. Art og Ansvar, der er paalagt 
Lokomotivførerne. 

Endvidere kommer hertil, at Værkmestre af 2den Grad ikke er en Slutstilling, hvad derimod 
Lokomotivførerstillingen maa betragtes som. 

Organisationen tillader sig derfor at andrage om følgende Løn for 
Lokomotiv førere: 

4000 Kr. + 2 X 400 Kr. hvert  3die  Aar t i l  4800 Kr. 

Centralorganisationens Klassificationsforslag foreslaar Lokomotivfyrbøderne (Lokomotivmaskinisterne) 
anbragt sammen med Vognopsynsmænd af 2den Grad, og denne Placering maa siges at være naturlig, 
fordi den Uddannelse, der fordres af begge de paagældende Klassers Tjenestemænd er ligeløbende;· 
thi af begge forLanges der Uddannelse i Smede- og Maskinfaget samt en derefter følgende Uddannelse 
i Jernbaneværkstedet med den fremtidige Tjeneste for Øje. I det ene Tilfælde Lokomotivtjenesten, 
i det andet Vogneftersynet. 

Organisationen tillader sig derfor at andrage om følgende Løn for 
Lokomotiv fyrbødere: 

2700 Kr. + 3 X 300 Kr. hvert 3die  A ar t i l  3600 Kr. 

Bemærkninger. 
Man henleder Opmærksomheden paa, at vi i de foreslaaede Lønningssatser for Lokomotivførere 

og Lo-komotivfyrbødere har afveget fra Principet 'i den nugældende Lønningslov, idet at Lokomotiv
fyrbødernes (Lokomoti\:'maskinisterne) Slutløn er ansat noget lavere end Lokomotivførernes Begyndelsesløn. 

Herved er tilsigtet, at Oprykningen fra Lokomotivfyrbøder (Lokomotivmaskinist) til Lokomotivfører 
medfører en virkelig Lønningsfremgang, -

l 

Tillige gør vi , opmærksom paa, at man ogsaa med Hensyn til Perioden mellem' de forske_llige 
Alderstillæg har afveget fra den nugældende Lovs Princip, idet vi tillader os ogsaa at gøre opmærksom 
paa, at Lokomotivpersonalet ikke opnaar samme Levealder og Tjenestealder som øvrige Ansatte, hvorfor 
Afstanden mellem Begyndelses- og Slutlønning bør gøres kortere, for at denne kan faa den Værdi, 
der er tilsigte1. 

for en Del af Lokomotivfyrbøderne (Lokomotivmasklnisterne) gør det Forhold sig gældende, at 
de i en Aarrække - indtil 6 Aar - har udført denne Tjeneste som Aspiranter (fast timelønnet 
Haandværker) forinden fast Ansættelse ved Lokomotivpersonalet er opnaaet. Denne Tid har ·hidtil 
ikke været medregnet i Beregningen af de paagældendes Alderstillæg. 

Man tillader sig at fremsætte Ønske om, at den Tid Aspiranten maa gøre Tjeneste som 
Lokomotivfyrbøder (Lokomotivmaskinist) efter fast Ansættelse som Haandværker kommer ham tilgode . 
ved Beregningen af Alderstiltægene. 

Ændr,et Betegnelse. 

·Man har ønsket, at Stillingsbetegnelsen LokomotivfY,rbøder ændres til Lokomotivmaskinist,
. 

' 
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idet denne Stillingsbetegnelse paa rette Maade angiver, at det er maskinfaguddannede Mænd, der 
ansættes ved Lokomotivtjenesten. Arbejdet ved Mas�inens Pasning, forbundet med den Assistance, han 
maa yde Lokomotivføreren ved Sikkerhedstjenesten, er ligesaa omfattende og betydningsfuldt som 
fyringen. 

f orsaavidt den højtærede Komrvission ikke kan tiltræde den foreslaaede Ændring i Stillings
betegnelsen tillader vi os indtrængende at henstille, at man finder en Stillings betegnelse, der i. højere 
Grad end den nuværende (Lokomotivfyrbøder) bidrager til Forstaaelse af, at det er maskinfag
uddannede Mænd, der anvendes ved denne Gerning. 

I • 
Uniform. 

Lokomotivpersonalet er i Modsætning til det øvrige Personale, der u�ifører den praktiske Jernbane-
tjeneste, kun delsvis uniformeret. Arbejdet paa Maskinen udsætter det for store Temperaturforandringer, 
hvorfor det for Lokomotivpersonalet medfører betydelig pekuniær • Byrde at være saaledes paaklædt, 
at Helbredet beskyttes. 

Lokomotivtjenesten medfører endvidere et forholdsvis stort Forbrug af Klæder, idet at Kulstøv, 
Olie m. m. hurtig ødelægger Tøjet. 

Den højtærede Lønningskommission 'anmodes om at tage dette forhold Betragtning, saaledes 
at der derfor ydes Lokomotivpersonalet en Godtgørelse til Beklædning. 

Organisationen tillader sig at henlede den højtærede Lønningskommissions Opmærksomhed paa, 
at Lokomqtivpersonalets Lønninger kun er steget forholdvis lidt siden 1864. Lønningskommissionen 
bedes have sin Opmærksomhed henvendt herpaa ved Drøftelserne af Lønningernes Størrelse. 

I det vi fremsætter vore Lønningskrav for den ærede Lønningskommission og haaber paa 
velvillig forstaaelse af· disse, skal vi tillade os at meddele, at vor Organisation omfatter alt Stats
banernes Lokomotivpersonale og at dette ikke er repræsenteret af nogen anden Jernbaneorganisation. 

Ærbødigst. 
Paa Organisationens Vegne. 

Rich. Lillie. 

· -

Forslag til Lov· 
om midlertidigt Løntillæg for Tiden 1. April. 1918 

til 31. December 1919. 
\ §' 1.

Fra og med dein 1. April 1918 indtil den 31. Decem
ber, 1919 tilstaas der Statstjenestemænd og dermed 
ligestillede samt Læ11ere og Lære1'inder i den �ffent
lige Follrnskqte udenfor Kjøbenhavn et af Statskassen 
udredet midlertidigt Løntillæg. 

§ 2., ,_, 
/ 

Løntillæget udgør 25 pCt. af den faste Pengeløn 
(do,g ikke af Dyrt/idst;illæg, Honorar o. lign.) samt af 
!Værdien af Tjeriestebo,l�g, Brug af Jord og andre 

N aturalydelSeli · undta,gen Kosten" derimod ikke af 'Kon
torholds- ener Befordringsvede;rlag, Hesteholds-, Op
hoJds- og Da,gpenge, Kørepenge, Natpenge samt lig
nende Godtgørelser for særlige ved Tjenesten foran
ledi-g<:\de Udgifter. Dette Løntillæg tilstaas dog kun, 
naar Lønningen ikke allerede paa Grund af Dyrt'ids
forhold er forhøjet eftel'. den 1. August 1915. Hvis 
Kommunen allerede paa Grund af Dyrtidsforhold har 
forhøjet Lærerlønningen, kan Statens og Kommunens 
samlede Tillæg ikke· oveTstige de 25 pCt. 

I § 3.
Løntillæget udbeta1eg sammen med Lønningen (maa

nedsvis, hv.er 14. Da•g, ugevis o .. s. v.) til maanecls
lønnede me,d en Otteogfyrretyven'de'del af deres Aars-

, 
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løn, til andre med 25 pCt. af det hver Gang til Cd
betaling kommende Be1øb. 

For Tiden 1. April \il 30. September 1918 finder 
Udbetaling Sted under el den 1. Oktober 1918\ eller 
sharest muligt derefter. 

§, 4.
Løntillæg efter denne Lov medtages ikke ved Pen-

sionsberegning. 1 

- § 5.
Finansministeren afgør alle ved denne Lovs An

vendelse opstaaede Spørgsrnaal, og Fortolkningen kan 
ikke gøres til Genstand for Rettergang. 

Bem æ r k  11µ In ig en t i l  L o v  f o r s  1 a g e t. 
i\frnisteriet har paa Grund af den · vedvarende o;� 

stadigt mere trykkende Dyrtid anset det for nødven
digt at skride til• en midlertidig Forhøjelse af alle 
Tjenestemænds og dermed ligestilledes Lønninger,· 
gaaende fra 1. April 1918 til 31. December 1919, og 
derige1rnem at !i mødekcomme de fra mange SJ der skete 
Henyendelser om Ydelse af et saaclant Løntillæg. 

Naar man f.or�slaar. at 'denne Lønforhø,ie1se kommer 
alle til Gode og· ild<e aJene de lavere lønnede, sker 
dett'e ud fra den Betrag,tning, og o-gsaa for de høj_ere 
lønnede Tjenestemænd kan Lønningen ikke mere 
si,ges al svare til dens Hensigt. efter at dens pengelige 
��ærdi er saa stærkt f.orringet ved de 11uvæ;11ende 
Forhold. Det gælder for alle, at hvad der af' Staten 
var ber�gnet som tilstrækkeligt til en med Stillingen 
passende Livsførelse, ikke længer kan anses for fyl
dest!gørencle. Der stil1es derfor Forslag om at fo11,øgc 
alle Lønninger med et ensartet __ ikke pensionsgivende 
Tillæg· af 25 pCt., medens der sam ticligt gennem et 
andet Lovforslag søges tilvejebra,gt ligesom i de fore
gaaend_e Aar en særli.g Dyrtidshjælp til - de lave.re 
lønnede. h,vorved disses Aarsindtægt l'oro.ges yder
ligere. 

Ved "Statstjenestemænd og dermed ligestillede" i 
§ 1 maa il<l<e alene fo.rstaas de i I-Ienholcl til en
Lønningslov af Staten lønnede Tjenestemænd (Embeds
og Bestillingsmænd), Biskopper, Provster .og Præster
111. l'l .. 1ven ogsaa andre Personer, uer er antagne til
fast og encle}i.g Tjenest� ved en Statsvirksomh�i, naar
de har deres Hovederhverv, ved denne, o,g \�ederlaget
ikke er at opfatte som cl Honorar.

§ 2 bestemmer, hvad der falder ind under den
Løn, til hvilken TilJæget paa 25 pCt. gives. Det 
ydes i Forhold til Lønnen, ind befattende Grundløn, 
Alderstillmg, Godtgørelse for Embedsbolig (ene,: FJ'i
bolig) o. s. fr. - hvorimod Honor.w og lignende ikke 
medreg.ncs. 

For Pncster, der ikke har fast Pengelø11, foretages 
der af Administrationen en s"erlig Beregning' af, hvad 
deres Lønning kan ans�ttes til paa Grundlag af deres 
faktiske Indtægter i det ·foregaaende Kalenderaar. 

M.an mener ikke, at en Lønning kan siges at være
forhøjet paa Gru114 af, Dyrtidsforhold, fordi den er 
under,1aaet Regufo1inir e]]er uvæsentlige Fo,randringeT. 

Alle Tvivlstilfælde afgøres af Finansministeriet, for 

hvilket henhørende Spørgsmaal ventes indbragt jfr. 
§ 5.

Det foreslaas, at Statskassen udreder hele Udgiften
til denne Lønforhøjelse, idet man gaar ud fra, at 
uagtet Kommunerne udenfor Kjøbenhavn efter, g,:el
dende Lov f.or Tide:11 udreder en Del at det Lærerne 
og Lærerinderne tilkommende' Vederla.g, vil det ikke 
være rigtigt i Øjeblikket at belaste Itommunemes 
Budget med den her l'oreslaaede meget betydelige 
Udgift. 

Selvfø1geli,g kan ingen Tjenestemand eller ligestil
let, der allerede har faaet sin Løn forhøjet paa Grund 
af Dyrticlsforhol(J, foa det her l'oresi.aaedc tøntilfæg., 
Og heller ikke vil den Tjenestenwncl, hvis- :11.øn delvis 
udredes af IZ.ommunen, og for .hvem denne allerede 
hal' forhøjet Lønnen af Dyrtidshensyn, ved dette Løn
tillæg kunne l'a.a udover de fastsatte 25 pCt. af Aars
lønnen. 

Det vil ikke være 111uligt at ,angive Lovforslagets . 
finansielle Rækkevidde ·nøjagtigt� da man ikke er i Be
siddelse af nogen Statistik over Tjene5temænds og- de 
øvrige af Lovforslaget 0111hand1ede I,.ønninger og den 
dertil medgaaende Udgift. Man kan imidlertid anslaa 
den ved Lovforslaget foran1edige Udgift f.or Finans
aaret 1918-19 til 22½ Mm. Kr. og Gennemførelsen 
af hele det forelagte Lovforslag altsaa Lil omtrent 
39½ Mill. Kr. 

Forslag til Lov 
om Dyrtidstillæg for· Aaret 1919 m. m .. 

J.. Statstjenestemænd, pensionsberettigede Arbejdere 

m. fl. samt Lærere.

§ 1.
Til de Statstjenestemænd, pensionsberettigede Ar

bejdere m. fl. samt Lærere, d'er i Henhold til Lov 
Nr. 493 af 13. Oktober 1917 Afsnit I. er berettigede 
til Dyrtidstillæg den 1. Oktober l918, udbetales, der 
den 15. November 1918 120 Kr. til gifte og 80 Kr. 
Lil t�gifte, forsaa vidt del gaagældende er i S la tens 
Tjeneste den 1. November cl. A. 

Dette Tillæg forhøjes dqg til 150 Kr. for gifte og 
100 Kr. for ugifte, forsaavidt vedkommendes Aars- · 
lønning uden midlertidigt Løntillæg den 1. Oktober 
1918 udgør 1300 Kr. ,eller derunder. 

§, 2.
For Aaret 19Hl tilstaas der med den af § 3 føl

gende Begrænsning et Dyrtidstillæg til de i Hen\hold 
til en Lønnings1ov af Staten lønnede Tjenestemænd 
til pensi-onsberetUge Arbejdere i State1is Tjeneste samt 
til Personer der enten· .er fast ansatte eueir antagne 
til stadigt A;bejcle med Udsigt til fast Ansættelse ved 
en Statsvirksomhed, forsaavid-t de udfører Arbejdet 
ved Virksomheden som deres Hovederhverv. 

Paa samme :rvI.aade tilstaas Dyrtidstillæg til Lærere 
og Lærerµider i den offentlige Fo1kesko1e udenfor 

.. 
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Kjøbenhavn. forsaavidt de paa Landet er ansatte i 
ef paa Kommunens Skole_plan optagel Lærerembede 
og i· Købstæderne i et af R,omnrnnens !'as.te L:crer
embeder eller• i et normeret Ti melære11embede. Vin
teriærere •og Vinterlærerinder kal} faa · Dyrtidstill ,.cg 
efter denne Lov hvis de har Ansætle]se i Vinlerhalv
aaret 1918-19 �g i mindst - to' Lid li-gere Vin ter hal vaar 
og endvidere paa ny faar Ansæ•ltelse. for Vinteren 
1919-20. 

§ 3.
DyrlidstiHæget udgør l'or Aaret 720 Kr. eller 750 

Kr. for gifte (herunder Enkemænd, Enker, f.t•::iskilte 
og fraseparerede, naa.r de har Forsørgelsespligt for 
Børn under 18 Aar) o.g 480 Kr. eller 500 I) r. for :ugifte, 
dog i intet Tilfælde ud over 6_5 pCt. af den paagæl
dendes Lønning paa Udbetalingsdagen, regnet efter 
hans daværende Aarslønning med midlertidigt Løn
tillæg; Beløbene 750 Kr. og 500 Kr. bringes i An
vendelse, naar Aarslønningen uden midlertidigt Løn
tillæg er 1300 Kr. ener derunder. Hvis Aars1onnin
gen uden midlertidigt Løntillæg paa Udbetalingsdagen 
udgør mere end 5280 K1:, nedsættes Dyrticls.UlLæget 
saa1ede�, at Aarslønnin,gen -og det tilsammen tagne ikke 
overstiger 6000 Kr. 

Ved Lønning i denne Forbinde1se forstm1s al Penge
løn (herunder ikke Dyrti.dstillrog), som oppeb:.cres l'r::t 
Statsk-assei1 - for L:.crerne:s Vedkommende ogsaa for 
Kommunekassen -� samt Værdien af Tjenestebolij. 
Brug af Jord og andre Naturalydelser. derimod ikke 
Kontorholds- . eller Befordringsvederlag, Hesteholds-, 
Opholds- og Dagpenge, Kørepenge, Natpenge såmt 
lignende Godtgore1ser 1'01 særlige ved Tjenesteu for
anledigede U clgifter. 

§ 4.
Dyrlidstillæget udb!;)ta1es med en Fjerdedel ar de 

efter § 3 fastsatte Aarsbe1øb den første Hverdag··i Ja
nuar, April, Juli og Oktober Maaned 191�, dog for 
Vinteriæreres og Vi nteriærerinders . vedko1111110nd1� 
med Halvdelen henholdsvis den 1. November l!J19 o;r� 
den 1. Februar 1920. 

§ 5.
Hvis Ansættelsen· !'inder Sted i Aarets Løb, bliver 

vedkommende delagtig i DyrtidstiHa:get fra del første 
efter Ansættelsen følgendc Fjerdingaar, eller hvis han 
ansættes- paa en af U<;!beh11ingscl-agene da fra denne. 

II. Pensionister og underst�ttede.
§ 6.

I 

F1or 1919 tilstaas der et Dyrtidstillæg til her i Lan-
det bosiddende Personer, der oppebærer PensiolJ 
(Ventepenge) ener fast aar}ig Understøttelse �om for
henværende Statstjenestemænd ener Lærere (Lærer
inder) i. den offentlige Fo1keskole udenfor Køben
havn eller som Enket· ener forældreløse Børn efter 
saaclanne. 

§ 7.
Dyrtidstillæget udgør for Aaret 25 pCt. af Pens.ioucn 

(Venle]_)e.nge) ener Understøttelsen, dog mindst 200 

Kr., og udbetales med en Fjerdedel den første Hver
dag i Januar, •April, Juli og oktober i\faanecl 1919. 

Hvis Pensi-onen ener U11derstøtte1sen først begynd0r 
i Aarets Løb, udbetales Dyrlidstillæget paa tilsvarende 
Maade som angivet i § 5. 

(Ill. Omhandler Invalider.) 

IV. Omhandler ikke-pensionsberettigede Haandvær
kere, Arbejdere o. i. 

V. Almindelige Bestemmelser.
\ 

§ 11.
Forsaavidt en Person Tor samme Tidsrum er be

retti•get tjl m�_e elU;l. et af de i denne Lov bestemte 
DytffcGtillæg, faar han kun udbetalt et Tilla'g og da 
det største. , 

§ 12.
Na.ar samlevende Ægtefæller begge er berettigede til 

Dyrtidsti1læg, udbetales der hver af Ægtefællerne 
Halvdelen af det største Tillmg, som en af dem kan 
opnaa. 

§ 13.
De Tjenestemænd m. fl., der er næv�te under Af

snit I. (§ 2) faar udbetalt Dyrtidstillæg for gifte. for
saavidt de opfylder Betingelserne herfor j l'r. § 3, 
senest Dagen før. Tilhcget forfalder til Betaling. For
Personer, der hører under Afsnit IV., er den mgtc
skabelige Stilling den 31. Oktober 1918 besteinmende 
for Tillmgets Størrelse. 

§ 1'!.
Personer, der som en fast Del af deres Løn mod

tager . Kosten af Staten, kan ikke faa Dyrtidstillmg. 

§ 15.
Administrationen er bemyndiget til at forlange de 

til Dyrticlstillmgets Beregning nødvendige Oplysnin
ger afgivne af de paagældende paa Tro og Love. I 
Vægringstilfælde fortabes Retten til DyrtidstiUmget. 

Dyrtidstillæg efter denne Lov medt:1.ges ikke ved. 
Pensionsberegning. 

§: 17. 
I særH,ge Till'�lcle er Finansministeren berettiget 

til efter Indstilling af den paagælclencle Administratio1J 
at fravige de ovenfor ang.ivne Udbetalingsregler. 

§ 1_8.
Fin:UlSministeren afgør efter Indstilling af den paa

gældeude Admini_stration ane i AnJeclning af denne 
Lovs Anvendelse 9pstaaecle Spørgsmaal, uden at For
to]kningen kan ,gøres til Genstancl for Rettergang. 

Bemærkninger til Lovforslaget. 
Ligesom forrige Aar stilles her Forslag om Dyr

tidshjælp for fire Grupper af Personer: Statens, Tje
ni:�temænd (med disse l.i.ge

_.stillede Lærere osv.), Pen-

I 

• 
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sionister (Understottedc), Inv:i!lidcr og endelig ikke
pensionsberettige I -Iaandværkere, Arbejdere o. lign. 

Der foreslaas først et yderligere Dyrtidstillæg for 
indeværende Aar til ane dem, der efter Lov af 13. 
Oktober 1917, Afsnit 1., modtager Dyrlidstillæg i 1918. 
Dette Dyrtidstillæg er sat til 120 Kr. ror gifte og 
80 Kr. for ugifte, dog saa1edes at den, hvis Lønning: 
er 1300 Kr. og derunder, faar yderligere henholdsvis 
30 Kr. og 20 Kr. Man er herved gaaet ud fra, at 
for disse lavestlønnede vil Dyrtidens Tryk virke 
haardest, og at yderligere Hjælp derfor er nødvend.ig. 

Udgiften hertil ans1aas til ca. 7 Mill. Kr. 
For de samme Personer henhørende under Afsnit 

I. foreslaa:s for 1919 et Dyrtidstillæg af 720 Kr. for
gifte og 480 Kr. for ugifte, dog saaledes at ogsaa her
Beløbet forhøjes for den, hvis Lønning ikke over
stiger 1300 Kr., til henholdsvis 750 Kr. o.g 500 Kr.
For at imødekomme Ønsket 0111 Understøttelse· til disse
lavestlønnede bestemrn,es, at den i den nu gældende
DyrtidStillægslov fastsatte Procent.grænse for Dyr
tidstillæget i Forhold til Lønningen forhøjes til 65
pCt. fra 60 pCt. , og at ved Beregningen heraf det
Løntillæg, som ved andet Lovforslag fores,laas tillagt
alle Tjenestemænd, kan medtages. Samtidigt fore
slaas det endvidere, at ingen skal miste det ham
efter RegJerne i den nugældende Lov tilkomm.ende 
Dyrtidstillæg p�w Grund af det ham tilstaaede Løn
tillæg. I øvrigt er Bestemmelserne e�1sartede med 
� gældende Lovs RegJer. 

Udgiften til dette :O.yrtidstillmg for 1919 anslaa� til 
ca. 39 Mill. Kr. 

For Pensionister m. fl. foreslaas Dyrtidstillmget sat til 
¼ af aUe Pensioner clog mindst udgørende 200 Kr. 
Ud,giften hertil anslaas til ca. 4½ Mill. Kr. 

For Invalider foreslaas Tillæget sat til tre Femte
dele i Stedet for Halvdelen af Understøttelsen. Ud
giften hertil anslaas til ca. 300,000 Kr. 

For ikke-pensionsberettigede Haandværkere, Ar
bejdere og lign. forhøjes Beløbet til 250 Kr. og 125 
Kr. henholdsvis for gifte og ugifte, hvorhos Indtægts
grænsen sættes til 35 pCt. i Stedet for 25 pCt. Ud
gif�en herved anslaas til ca. 1,2 i\Iill. Kr. 

Gennemføreisen af dette Lovforslag tør a!lsaa sæt
tes til en simlet Udgift af 52 Mill. Kr. 

Regeringens Lønningsforslag. 

Den 3. September forelagde Finansministe
rern i Folketinget foranstaaende to Lovfor
slag. 

Lovforslageine, 'det midlertidige Lønnings
tillæg saavelsom Dyrtidstillæ:get er begge Re
sultater af de Forha)1dlinger, der har væiret 
førte mellem Regeringen og Centralorganisa
tionoos Repræsentanter. 

Man tør vel nok sige, at disse Lovforslag 

i det hele og store virkede tilfredsstillende for 
alle Tjenestemænd. 

En Forhøje:lse af Lønningerne 1rn;d 25 J)Cl., 
selv om dette kun er midlertidig, er et længe 
og højt tiltræingt Skub fremad for alle og 
vil kul1!Ile mæx-kes i den daglige H u�holdning. 

1. Beha.ndling af Lovforslagene blev· derfor
ogsaa imødeset med største Intere se, thi er
faringsmæssig er Tjenestemændene jo belært 
om, at ikke alle Rigsdagens Medlemmer endnu 
har den 1·ette sunde Forstaaelse af, hvilke Kaar 
Tjetnesten1æ�1dene siden Krige111s l dbrud lever 
under, qet være si_g saavel høje som lave, saa 
Skuffelser fra det høje Folketings Side maatte 
man væl:e belavet paa. 

Den 4. September kom Forsl[!;get til 1. Be· 
handling. 

Samtlige Partiers Ordfører stillede sig alle 
meget forstaaende overfor Forslaget, men 
skulde dog reservere sig, idet det blev beto
net, at denne midlertidige Forhøj-else af Løn
ningerne med 25 pCt. ikke vilde forpligtige 
Partierne ved den endeltge Lønningsl:ovs
revision. 

Men 1. Behandling var ikke færdig med 
O'rdføretnes Taler, ernkelte af Folketingets 
Medlemmer fandt Anledningen for fristende 
og iblandt disse bemærkede man Venstreman
den, Gaarde,i� S. Brorson frå Rib�, der paa 
em stærk slaaende Maade viste, at der i det ny 
Folketing fremdeles findes Mænd, der stadig 
er lige blinde f:or Tjenestemændenes Kaar. -
Hr. Brorson var en afgjort Modsta:nder af 
LøI1111ingstillæ1get og var skrækslagen over de 

· mange Millioner, Finansministeren forlangte
og kr�vede samtidig forelagt Skattelove, der
anviste Indtægter, der kunde dække de Ud
gifter. �;om· Staten blev stillet overfor v•ed at
yde Tjenestemælndene diss�e S;ummer.

Finansministeren imødegik paa el11 fornøje
lig kraftig Maade Hr. Brorson; :mein først efter
en ca.· 4 Timers Forhandling sluttede 1. Be
handling me:d at Lovforslagene henvistes til et
Udvalg.

Udvalgeit, hvis Formand blev det socialde
mokratiske Partis Ordfører, Hr. Vald'. Olsen,
foom ogsaa til at rumme Hr. Bro�son, og der
med vilde det jo være givet, at selv om
Lovforslaget ikke vilde blive forandret vUd�
Tide;n; trække ud.

0 



189 

Den 13.1 September :cifgav Udvalget sin Be
tænkning. Der stilledes ikke Ændringer, der 
rør-er ved Lovfo1·slagenes Hovedprincippeir. 
de 25 pCt.s Løntillæg, Dyrtidstillæget for Hl19

og Suppl,ementstillæget for 1918 er der opnaaet 
Enighed om. Derimod sker der nogle For
bedring,er af Pensionisternes Dyrtidstillæg, 
hvilket maa glæide alle; men samtidig stiller 
Udvalget Ændringsforslag om Udsættelse af 
Udbetaling,en. 

Dette Ændringsforsla,g, der virker nedslaa
ende, motiveres med, at Tiden er for knap, til 
at Udbetalingen af de 25 pCt., beregn!et fra 

'April-til Oktobei�·, ,kan ske 1. Oktober. 
DeT stilles derfor Forslag OJil, at Udhetalin

ge:n af Løntillæ!get finder Sted den 31. Oktober
og Suppl·emelntstillæget, der i Loven skulde 
have vææt udbetalt d. 15. November, først 
udbetales 1. December. 

Dette Ændringsforslag maa f_ra Tjeneste-
mændenes Side møde Protest. 

I Lovforsl�·e!ræ, der er frenJ'kommen som en 
Ove,rensk:omst mellem Reg,eringen og Central
organisation:eirne, er Betalingstermi:neo.1 en me
�t vi�ig Del, som under Forhandlingerne 
med Finansministeren stæ!rkt u:nderstreg1eides 
og som ogsaa havde det til Følge, at Dyrtids
tillæget, der forfaldt til Udbetaling den 1. Ok
tober, blev udbetalt 1. Septemiber. 

Tjeinestemlæ1ndenes Kamp for Tilvror•elson er 
daglig saadan, al Udvalgets Forslag om Ud
sættelse af Løntillægets U dbetali:ng virker for
bløff.einde. 

Savner maJJ.1 virkelig paa Rigsdagen For
staaelsen af, at det' er aldeles ikke lige meget, 
selv om P,engene er sikrede Tjenestemæ:ndenc, 
om disse faar dem udbetalt en Maa:ned før 
eller senere. 

Efteraar,et kræver Indkøb af Brændsel, Tøj 
og meiget a11det, og hertil kræves der mange 

· Penge, thi Varene er dyre, og man maa paa
Rigsdagen vide, at de fordyres for hver D�g
der gaar.

Tje1neste:m:æ1nd� V'ail.'1 glade og tilfoetlsc med
Lovforslaget, da det forelagdes. Den foreslaa
ede Ændring virk�· forbitrende; man studser
igetn over den mærkelige Ligegyldighed for
Tjenestem'ænden�, som. raaher ud af dette
Æ:ndringsforsla,g.

Regerin:gen bør - thi Bitterheden og Kriti-

lrnn vil i sidste Omgang rette sig imod den -
mellem anden og tredie Behandli]1g faa de:nne 
Ændri�g forandret, saa at Tjenestemæ!nde1n!e
kan faa Løntillæget udbetalt i hvert Fald i 
første Halvdeil af Oktobet, for _Tjeneste1111:æii1-
de:ne maa in,u have Penge, for de træii1gerr til 
Penge .. -

· 2. Behandling af Lovforslaget o_g af de af
Udvalget stillede Ændringer kommer til Be
handling Onsdag d. 19. September. Udvalgets 
Ordfører bliver det radikale Partis Or1dførei�, 
Hr. Koefoed. R i c  h. L i  11 i e. 

Tjenestetidsforholdene ved 
Sveriges Statsbaner .. 

Derr 1. Januar 1917 traadte de nye Tje,ne-ste
tidsle.gler i Kraft for Lokiomotivpersonalet i 
Sverrig. Vi fremsatte den Gang den Ansku
else, at disse Regler, som det svenske Perso
nale havde opnaaeit, var bedre end de danske, 
og vi understregede, at de i deres fuld,e Ud
strækning var sat i Kraft midt under Krigen. 

Imidlertid viser det sig, at vore svenske Kol
lege1� aUeTede 1m mener, · �t de maa h�ve revi
deret Reglerne; de har nemlig deill 24. Juni 
i Aar fremsendt Skrivelse til J er'I1banestyrel
sep. 

Spørgsmaalet forelaa til Behandling paa 
Lokomotivmandsforbundets Kongres den 23. 
-25. Maj i Aar, og man: v'edtog en Reso1ution,
der fastslog følgende Retningslinier: ,,At Maks
imaltjenestetiden fastsættes til 48 Timer pr.
Uge med Iagttagelse af, at Køreplanstiden
(de:r1 rene Køretid) ikke 1.n·aa overskride 36
Timer i samme Tidsrum. For Personale i VI
Distrikt med Tj,eineste. nord for Ulriksfors
saavel som for V Distrikt nedsattes Tjeneste- ·
tiden m!ed 10 pCt., a t  Maksimaltiden pr. 
Døgn· skal. fastsættes til 10 Timer; dog kan i 

· Undtagelsestilfælde, hvor ikke andet lader sig
gøre, geh!nem Overenskomst mellem P,erso
nalet 9gA:ctministrationen: Tidein udstrækkes til
12 Timer. Paa de Steder, hvor Brændefyring 
forekommer, maa denne Tid udgøre respek
tive 8 og 10 Timer, a t  Rangeringstjeneisiten 
ikke maa overstig,e '8 Timer pr. D�gn, _at Nat
tjen,esten regnes fra 9 Em. til 5 Fm'., <?g at, 

I • 
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bet b'mta1'es · derefter, at visse T,ie1ie� 
steture:, der er ordnede ind under Ram-

hver saadan Time regnes som 1 Time 30 :Mlti., 
a t  hver Tjenestetime i Tog med en R jse
hastighed (ved ];lejsehastighed forstaas Tiden 
fra Udgangs- til Endestationen divideret med 
det Antal Kilomet,er, der er tilbagelagt. Red.) 
af 25 til 35 km. pr. Time regnes som 1 
Time 12 Min, og at hver Tjønestetime i Tog 
med eln. Rejsehastighed af 35 km. og derover 
regnes som 1 Time 20 Min., a t  Reservetj0-

neste i Hj,emmet regnes som halv Tid, hleill 

enhver anden Tjeneste som fuld Tid, a t  en 
Fridag erholdes pr. Uge og dei111rns· Læ1ngde 
skal omfatte mindst 40 Timer, a t  fornøden 
Tid gives Personalet til at gøre sig bekendt 
med Tj en,esteordrene eftersom Af standen er 
melle:m LokomotivTemiserne og Bioligen, dog 
mindst 15 Min. pr. Dag. 1 de Til_fældei, hvor 
Tje:nestestedet er ove1· 1 km. fra Hjemstedet) 

som' Tilfældet er i Stockholm; skal Tiden til
goderegnes Personalet for hver Tjøriestedag. '' 

. men af del1 11.1u gældende Maksimal-

I Skrivelsen udtales, at Kravet om en Tje
nestetid af 8 Timer pr. Dag er et gam'melt 
og velbegrundet Krav, som alle Kulturlandes 
arbejdende Folk forfægter og som allerede nu 
er gen'nemf ørt i adskillige Lande for visse 
Grupper, dels ved Lov og dels -ved Overens
lwmst. 

Det fremhæves, at til de Grupper, som maa 
anses for berettiget til at faa Kravet gennem
ført, hører Lokomotivpersonalet paa Grund 
af Tje'nestens Natul". Som en medvirkende 
Aarsag til at IC'ravet snart maatte geamemføres 
henvistes bl. a. til Mangelen paa Livsfornø
denheder. Det bemærkes derefter, at Nor
diske Lokomotivmands Forbunds SelU'etari
atsmødc i Kjøbenhavn den 22. og 23. Marts 
udtalte sig for en Aktion for "Ge,nnemførelsen af 
Kravet om' højst 48 Timers Tj,eneste pr. Uge. 
Saavel Lokomotivmandskongressen i Stock
holm .som Norsk Lokomotivm�nds Forbunds 
Landsmøde i Drammen i Aa,r gav sin fulde 
,Tilslutning hertil. Paa sidstnæv.nte Møde 
fremhævedes det, at 48 Timers· .Arbejdstid 
allerede er gennemført for de :norske Stats
baners V ærkstedsarbe:jde1re og Pudsere. 

Personal,ert udtaler Forventningen om, at 
Vedkommende retter sin Opmærksomhed paa 
dette Spørgsmaal, som' den alvorlige Situation 
kræver, og at den: snarest kommer eil.1 for Per
sonalet tilfredsstiUeinde Revision i Stand. · 

grænse u_beting,e-c maa anses for ove1·ar1stræn
gend1:-, og at det hver Gang dette Spørgsmaal 
har været paa Tale indvendes, at Indførelsen 
af en Normalarbejdsdag for Jea:-nbanepersona
let og for Lokomotivpe1·sonaleit i Særdeleshed 
ikke lader sig gørn paa Grund af trafikmæssige 
Vanskeligheder. Hertil bemærkes, at der hvad 
disse angaar h1aa det e,rkendes, af der er Såtl� 
danne tilst,ed,e og Hensyn hertil m:ia tages, 
S,om en Følge heraf bliver det maaske hødve'1i
digt at fastsætte Tiden pr. Maaned dog mPd 
Bibehold�,lse af det fremsatte Benegnh1gs
grundlag af 48 Timer pr. Uge, eventuelt saa
ledes at ,e:n tilst�kkelig stor Bevægelsesfri
tid fastslaas ud over den pr. Dag beregnede 
normale Tjen:e,stetid. . : i · : 1 

Det fremhæves de1·efter, at de b·afiktelu;iske 
Vanskeligheder ikke medf ør,er uove,rstigelige 
Hindringer for Gie:n:nemførelsen af en N oi:� 
malarbejdstid for J errtbanepocsonalet, idet at
Amerikas Kongr,es den 2. September 1916 ved
tog og senere af "The Supreme Court" fast
satte Lov om en 8 Timers Arbejdsdag ved de 
amerikanske Jernbaner, der traadte i Kraft 
den 1. Januar 1917. Trods Modstmd fra Jern
baneselskabernes Side, der iværksatte en Ob
struktion, der blev slaaet t1ed, genne_mførtes 
Loven. 

Tilslut henstilles, at Forsinkelser over/ 15 
lVIin. tilgoderegnes Personalet. 

Vore svenske Kolleger arbejder illsaa nu 
af al Kraft paa ·en Revision af deres, efter vort 
Skøn, allerede nu bestaaende gunstige Tjen,e
stetidsforhold, medens vi endnu gaar og ven
ter paa Geinn-emf ørelsei1 af vor Overenskomst. 
.Ganske vist har vi <:mdlm ikke Krav paa at 
faa demrn fuldt g,e1nnemf ørt, men m'æ1 har set 
den gode Villiie fra visse Embedsmænds Side 
til at søge at reduoere Goder, son\ Regl,ern.e 
indeholder. 

Vi v<:mter altsaa fremdeles paa, at vore Reg
ler ge.innemf øres og det bliver maaslrn, som det 
allerede tidligere er betonet, nødviendigt at re
videre disse 'i'nden, de nogensinde føres ud i 
Livet. 

Imidlertid blev det lovet, at man først vtld{;) 
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søge Fridagsspørgsmaalet, Rang,ertjencstcn 
og Før-· og Afslutningstjenesten �enncmført, 
men end:nu har vi ikke set Fridagsspørgsmaa- · 
let gennemført. Der er endnu Ture, hvor Fri
dagene kun vsea1der tilbage hver 9. eller 8. Dag 
og maaske med endnu læ'ngere Perioder. Man 
skulde dog tro, at det i denne Tid, hvor der 
normalt e:r rigeligt Personale, ikke vilde være 
saa uoveJ:stigelig.ei Vanskeligheder at kæmpe 
med, at dette kunde gøres. 

Lad os llU haabe paa, at der ved det fore
staaende Køreplansskifte vil blive gjort Forsøg 
paa at rette paa dette Forhold, saaledcs ·at det 
med Sandhed ka11 siges, at ogsaa vi herhjemme 
uhindrert af Verdenskrigen er i Stai1d til at 
gennemføre nogle Goder. 

fællesrepræsentationen for offentlig 
ansatte Tjenestemænd. i Danmark. 

. Paa et Søndag d. 8. ds .• afholdt Bestyreisesmøde 
blev Overlærer Th. Petersen valgt til Formane]. For
retningsfører Ch. Petersen til Næstformand og Post
ekspedient Philipsen til Sekretær. 

Turbine eller Stempelmaskine. 
Ved den forcerede Skibsbygning i England og Ame

rika for at erstatte den tabte Tonnage, er der den 
Ejendommeli,ghed, at Maskineriet næsten overalt viser 
en Tilbag�ang til 'den frem- og tilbagegaaende Stempel
mm,kine, lige efte;r det store Held, der har fulgt An
vendelsen af Turbiner med Udveksling i Ha.ndelsskibe. 

Grunden til dette maa he}J: qg ho,Ident sø.ges .i. at 
Fabrikerne ikke er i Stand til at 1evere Udvekslings
mekanismer, ud over dem, de allerede har i Ordre 
til Krigsskibene medens de Des.te større Fabriker er 
i Stand til at l�VC!l'.e Stempelmaskiner i den forlangte 
korte Tid. 

:Qisse Betragtninger kan dog kun gælde Hovedma
skinen. Hjælpemaskineriet, som drives ved Turbi
ner, ·er næsten altid direkJe koblet, og Vanskeligheden 
ved a_t fremslmffe UdvekslingsbeYæge1sen, bortfalder 
derfor her, men da man _særlig i Amerika ogsa,a synes 
at benytte Stem.pe1maskiner til Smaamaskineriets Drift, 
maa Aarsagen rigge andre Steder, og de ame1ikanske 
F::,igblade har .ment at maatte søge 'den i, at Betjenings
pei::sonalet var bedre kendt med Stempelmas-kinen end 

med Turbinen. Hertil maa dog indYendes, at Pcr
soneUet som skal .anvendes i den Mængde nye Skibe 
som det store Skibsbygnings.program opstiller, nødven� 
digvis maa blive saa ungt og uedarent, at Folkene 
først ma.a oplæres, og dette kan da ligesaa godt ske 
med nyt Maskineri, som med ældre. Yderligere er det' 
vel et Spør.gsmaal, hvilket Maskineri der er vanskeligst 
at passe, Turbiner ener Stempe}maskiner. Den ameri
kanske Fagpresse synes i det mindste at hælde til den 
Anskuelse. at det førstnævnte stiller de mindste For
dringer til Pers!on,eue\t.s Dygtighed� hvad 'dØ' do-g maaske 
nok kan være en Del Tvivl underkastet. 

Askeregn ved Mekaniske Fyrapparater. 
Som bekendt omfatter det mekaniske Fyran1mg ogsaa 

en Blæser, s:om betionlrer Luft ind under Risten i Fyret; 
Naar nu Trykluftens Overtryk og Skorstensspjældets 
Stilling ikke reguleres rigtig, blæser Asken udover Skor
stenens Mundiug. og denne H.eg\n vil i Løbet af kort 
Tid kwme dække en hel Bydel med 'Aske saa tæt som 
Sne, og i større Udstrækning jo højere Slwrstenen er. 

Et saadant Tilfælde indtraf fornylig i en af Køben
havns Forstæder, der kunde gaa en halv Snes Dage 
hvor der i ngen Askeregn fandt Sted, men ·saa kom der 
pludselig en Dag, ved et ener andet Uheld ;;en�·
Fejl fra Fyrbø,derens Side, en Askeregn, der lagde sig 
saa tæt som Sne overalt i Kvarteret. 

Det blev derfor nødvendigt at foretage et ener andet_ 
f_o1� at forhindre denne UJempe_ Jwilket da ;udførtes paa 
den Maade, at der i H.øgkana1en imellem Dampkedlen 

og Skorstenen anbr,agtes et Askeka1111ner,. der opbyg
gedes herinde og denne Foranstaltning viste s.ig fuld
stændig at sv�re til Hel'ls1gten, saaledes at al Askeregn 
fra nu af ophørte. Det har paa denne Maade vist sig 
muligt at gøre en Skorsten røg- og askefri veu at 
anvende et mekanisk Fyringsapparat i Forbf:nclelse med 
et Askekammer. 

Naar der brændes fint Kul- og Kokesaffald, vil der i 
Løbet af 1'! Dage kunde samle sig to Vo.gnmandslæs 
Aske, som altsaa maa køres. bort. 

Acieral-Metallet. 
Under. dette Navn er dei· ifølge Prometheus frem

kommet en ny Aluminiumslegering i Amerika, som 
skal udmærke sig ved særlig Lethed og Mods.tanclsevne, 
og have en stor Frem.tid for sig som l\fateriale for 
Jernbanevogne. Flyvemaskiner, Automobiler o. 1. Det 
:uy Blandingsmetal er sølvhvidt og indeholder 92 til 
97 pCt. Aluminium; Væg.tfylden er 2,82 og Smelte
punktet 7400 C. Fab1iken i Amerika, Aeieral Co., 
skal .allerede være oppe paa en daglig Prnduktion 
paa 10 Tons. 

Elektrisk Kabel til Overføring af 20000 Volt. 

Til Overførels.e af e1ektrisk Energi fra Trollhattan 
til Lysekil er anvendt 'et nyt Kabel, der kan føre 20,000 
Volt. Det skal efter Sigende være første. Gang et 
Kabel af saatlan en Vægt - 17 kg. pr. Meter - og 
med saadanne Dimensioner,. - 74 mm. i Diameter 
er, lavet i en Længde. Denne er 1104 Me.ter. 
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Klingerit Pakningen 
som før Krigen havde vundet Indpas i næs.ten al 
Maskinteknik, paa Grund af sine gode Egenskabel', 
de1; vel væsentligst er baseret paa Asbestindholdet, og 
som var et tysk Fabrikat, er nu næsten ikke til at 
faa. Særlig i de allierede Lande, som da ogsaa har 
forsøgt at fremstille et lignende, hjemligt P!·odukt som 
Erstatning. 

Man har saaiedes i Franla-ig med delvis Held frem
stillet en Art Klingerit. paa 3,75 mm. Tykkelse, som 
vru; samlet af de bedste, lange Asbestfibre med to 
pCt. Hør,trevier. Hvert Lag dækkedes paa begge. 
Side.11 med et Slags Bindemiddel, de11 indeholdt Svovl. 
Pakningen bestod paa denne Maade af 80,5 pCt. Asbes,t, 
2.2 pCt. Cellulose (Hør) og 17 pCt. l{læbestof,_ der 
indeholdt Gummi og Baiata med mindre Svovlindhold 

I end 0,5 pCt. 
Hørret skulde gøre· Palmirigen stærkere og mere 

smidig og bøjelig og forøge Sammenhængskraften. 
Resultatet af Forsøgene skal være faldet tilfredsstil- -
!ende ud.

Hurtig Maskinbygning.
En •større Maskinfabrik i Glasgow byggede for nogen

Tid 'siden to 2000 HK. Dampmaskiner til Skibsbrug
paa �aa kort Tid, at det næsten nrna kaldes �1 Rekord.
Kontrakten lød paa, at de 1skuide være klar til Afle
vering fra Værk�teclet otte Uger efter Bestillingsdagen;
KoI11strukti<onen overiodes Fal1rikanternes Skøn_, der
havde Tegninger og Modeller færdige til lignende Ma
skiner, som i midie.i·tid maatte forandres en Del for
at komme i Overen)sstenune1se med enke]te .Forelringer.

Ma)skinerne er Tregangsekspansions-Maskiner med 21
inch. Slag og Cylindre paa 13, 23 og 36 inch. Diameter.
Kedelstykket er 200 lbs./sq. inch., og Maskinen ud
vikler ved 200 Omdrejninger i Minuttet, 2000 JHh.
Uden at arbejde med Na�skirte fik Fabriken Maskine,1
opstillet færdig syv Uger efter Bestillingsdagen, og af
leverede den rettidig til den kontraktmæssig ansa tlc
Tid.

Rettebe til Adressefortegnelsen. 
Formanden for Lokomo-tivfyrbøderafde1ingen i Ny

borg A. P. Andersens Adresse rettes til SøJystvej 1 St. 
Kasserer for Viborg L,okornotivfyrbøder Afd. er Lok

byrbøder A. Mikke1sen, Jyllands,gade 15, Viborg. 

F:orflyttet efter Ansøgning med Tjeneste som Ran
gerførere: 

Lokomotivfyrbøderne E. G. Dreyer, Kalundborg, d_ 
1. Septbr. 1918 til Kolding, E. P . .T. Nissen.,,. Nyborg,
cl. 1. Septbr. 19.18 til I<olding, og H. C. M. Bøjsein, Viborg,
!). 1. Septbr. 1918 til Kolding.

Forl'lyttet efter Ansøgning: 
Lokomotivfører A. P. Nissen,. Kbhvns. Godsbg., til 

Fredericia. Loko1motivfyrbøderne H. MommE:, Viborg, 
til Randers, A. H. Sørensen, Struer, til Fredericia. 
A. P vV. Mortensen, Brande, til Fredericia, <;:. E.
H::insen, Br.ande, til· Fredericia, og A. L. Gregersen,
Bra11de til Nybo:r:g, ane d. 1. Sep-tbr. 19.18.

Forfremmet til Lok,omotivfyrbøder fra 1. Seplhr. 
1918: 

' 

Haandvæ.rkerne H. P. Laursen, Skanderborg, i 
Brande, F. V. E . .Jø1,gensen, Centralværkstedet, Aar
hus,i Viborg, 0. H. Qttzen, Centralværkstedet, Aar
hus, i Langaa, A. M. Dalsgaard, Langaa, i Viborg og 
C. Hansen, Fredericia, i Struer.

Forflyttet efter Ansøgning fra 1. N ovbr. 1918:
•

Lokomotivfører R. P. Lyngkilde, Skive (Depotfor-
Slr,nder) til Brande. 

Navneskifte: 
Loko.motivførei11e C. Njelsen, Struer, hedder Chri

slopher NieJsen Aunskjær fra 23. Oktober 1918, o.g 
P. K. Olsen, Kbhvns. Godsbg., hedder Peder Kristian 
Olsen Arding fra 23. August 1918. 

Ordt-nsdelmration: 
Lokcn.otivfører N. F. Schilling, Thisted, er under 

'1. Se�tbr. 1918 aUernaadigst udnævnt til Dannebrogs
mand. 

Samlede Garantimidler pr. I. Januar 1918 I :.••••••••••••••••••••••· •••;•••••••• 

HAFNIA Sam�;·f:r�ik:
i

�!�:�::d :.��;:\9181 � ,��t�r�r�� �t�t8J��ll� 
ca. 300 Millioner Kroner. : ØS, ·Absalonsgade 15, 

..._..,;;;;:;;;... _______________ ------..... :bør være Deres FODTØJ N ØPPebPOS VinimpoPt Nørrebrogade 178. : Leverandør i 
ROBERT BERTHELSEN Tlf. Taga 1300 : Forretningen grundlagt 1879. : 

Stort lager af lste Klasses Vine & ø Spirituosa. - - Billigste Priser. ·············--·····················

Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2
, Kjøbenhavn B. Tlf. Vester 2895 v. 

Abonnementapris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

A-on ... lUl&pedfflo■OI' { for Kjøbenhavn: C. Hansen, Sommerstedgade 221, Telefon Vester 4011.
1 Por Provtaa.: L Rua ...... , Haa Tauaenagade 14, Odens-. Tal.,_ 21N. 
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